
 

 

Октомври 2019 

Този проект се реализира 

от Европейски 

информационен център – 

Велико Търново с 
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 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 

В първия ден на октомври се отбелязва Международния ден на 

възрастните хора. Празникът е учреден с решение на общото събрание 

на ООН през 1990 г. 

Дата, на която вече близо 30 години по целия свят се отбелязват 

мъдростта и опитът, които хората от третата възраст оставят след себе 

си, се казва в приветствието на управителя на НОИ Ивайло Иванов по 

случай Международния ден на възрастните хора. Цялото приветствие 

може да прочете тук: http://www.nssi.bg/newsbg/5698-01102019  

Всеки трябва да  има отношение към този ден, защото това са нашите 

родители, баби и дядовци, съседи и приятели. Важно е да се отдаде 

почит към техния принос за обществото, да се повиши вниманието към 

техните проблеми,  отношението и зачитането на възрастните хора 

около нас.  

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: НАЙ-ЩЕДРИЯТ ЖЕСТ Е СПОДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!  

В началото на годината Министерството на труда и социалната политика 

публикува за обществено обсъждане проект на Национална стратегия 

за активен живот на възрастните хора в България за периода 2019-2030 

г. Стратегическият документ отговаря на предизвикателствата пред 

застаряващото население и подпомага формирането на политики и 

предприемането на мерки в социалната област, с акцент върху 

насърчаването на заетостта на възрастните хора и участието им в 

обществения живот. 

Основната цел на стратегията е да се създадат условия за активен и 

достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни 

http://www.nssi.bg/newsbg/5698-01102019
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възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален 

живот на обществото. 

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора ще 

замени действащата до момента Национална концепция за 

насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) с цел 

осигуряване на приемственост и адекватно използване на натрупания 

опит. Чрез подготовката на стратегията българското правителство 

реагира своевременно на възникналата необходимост да се разшири 

обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне 

специално внимание на участието в обществения живот и независимия 

живот на възрастните хора. (Източник: https://www.investor.bg/) 

Европейската комисия подкрепя и допълва политиките на страните 

членки в областта на социалното приобщаване и социалната закрила. 

В стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 

2020“ се определят цели за извеждане от положението на бедност и 

социално изключване на най-малко 20 милиона души и за увеличаване 

на заетостта сред хората на възраст 20—64 години на 75 %. Чрез 

водещите инициативи от стратегията „Европа 2020“, в това число 

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване и 

Програмата за нови умения и работни места, се подпомагат усилията за 

постигане на тези цели. 

В рамките на своя пакет за социални инвестиции Комисията предоставя 

насоки на страните членки да модернизират своите системи за социална 

закрила и да се заложи в бъдеще на социалните инвестиции през всички 

етапи от живота. 

Пакетът допълва: 

• пакета за заетостта, в който е начертан пътят към възстановяване в 

условия на висока заетост, 

• Бялата книга относно пенсиите, описваща стратегия за подходящи, 

устойчиви и сигурни пенсии, 

• пакета за младежка заетост, в който се разглежда основно 

положението на младите хора. 

Повече информация за политиките на ЕС за възрастните хора може да 

намерите на: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=bg  

 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.investor.bg/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=bg
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НОВИНИ 

Борбата с тероризма онлайн: интернет форумът 

на ЕС поема ангажимент да спазва протокол на ЕС 

за действие при кризи 

7 октомври 2019г. 

 Участниците в 5-ия интернет форум на ЕС, организиран от комисарите 

Аврамопулос и Кинг, поеха ангажимент да спазват протокол на ЕС за 

действие при кризи — бърз отговор за спиране на стихийното 

разпространение на свързано с тероризъм и екстремистко насилие 

съдържание онлайн. Комисията, държавите членки и доставчиците на 

онлайн услуги, включително Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Dropbox, 

JustPaste.it и Snap, се ангажираха да работят заедно на доброволна 

основа в съответствие с рамката, установена в протокола за действие при 

кризи, като същевременно гарантират силна защита на личните данни и 

на основните права. Интернет форумът на ЕС обсъди и цялостния 

напредък след последната среща през декември 2018 г. по отношение на 

премахването на терористично съдържание онлайн, както и начините за 

засилване на сътрудничеството във връзка с други предизвикателства, 

като например сексуалната експлоатация на деца онлайн. 

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и 

гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Откакто преди четири 

години дадох началото на интернет форума на ЕС, той продължава да 

укрепва, като предлага на държавите членки и онлайн платформите 

ефективна рамка, за да работят съвместно за справяне с терористичното 

съдържание онлайн. Успяхме да изградим силна връзка на доверие и 

взаимно разбирателство с интернет платформите. Доволен съм от 

напредъка, който отбелязваме, и от постигнатите забележителни 

резултати. Днес с протокола на ЕС за действие при кризи правим 

следващата стъпка в това сътрудничество. С него ще бъдем готови да 

действаме бързо, ефективно и по по-координиран начин, за да спрем 

разпространението на терористично съдържание“. 

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, добави: 

„Събитията в Нова Зеландия по-рано тази година категорично напомниха, 

че терористичното съдържание се разпространява онлайн с огромна 

скорост. Въпреки че можем да отговорим бързо, тази бързина не е 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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достатъчна. Протоколът представлява отговорът на ЕС, чрез който да се 

ограничи (по координиран начин) хаосът, породен от тези прояви“. 

След терористичното нападение в Крайстчърч, Нова Зеландия, 

правителствените ръководители и онлайн платформите постигнаха 

съгласие по призива за действие от Крайстчърч. По този повод 

председателят Юнкер обяви разработването на протокол на ЕС за 

действие при кризи в рамките на интернет форума на ЕС. Протоколът на 

ЕС ще позволи на държавите членки и на онлайн платформите да 

реагират бързо и по координиран начин на разпространението на 

терористично съдържание онлайн в случай на терористично нападение. 

Одобреният днес от интернет форума на ЕС протокол на ЕС за действие 

при кризи ще: 

 Осигурява координирана и бърза реакция: Органите на държавите 

членки, заедно с Европол, глобалния интернет форум за борба с 

тероризма (GIFCT) и доставчиците на онлайн услуги, ще бъдат в 

състояние да реагират бързо, по координиран начин, за да се 

гарантира, че разпространението на терористично или 

екстремистко съдържание бива бързо овладяно. 

 Улеснява сътрудничеството между публичния и частния сектор: В 

случай на криза правоприлагащите органи и доставчиците на 

онлайн услуги ще обменят нужната информация за онлайн 

съдържанието (напр. URL адреси, аудио-визуални медии и 

метаданни) на доброволна основа, по сигурен начин и в реално 

време. 

 Улеснява доброволните договорености: Протоколът не замества 

националните правни рамки или съществуващите национални 

механизми за управление на кризи. Той следва да се прилага само 

при извънредни ситуации, когато националните мерки вече не са 

достатъчни, за да се координира бърза трансгранична реакция. 

На интернет форума на ЕС бе обсъден и цялостният напредък след 

последната среща през декември 2018 г. при премахването на 

терористично съдържание онлайн, както и бе обърнато внимание на 

възникващите предизвикателства. Това включваше за първи път 

дискусия относно глобалната заплаха от сексуално насилие и 

експлоатация на деца онлайн. Сътрудничеството между публичните 

органи и онлайн платформите е от ключово значение за ефективна борба 

с тези ужасяващи престъпления. Освен това участниците направиха 

преглед на работата за справяне с предизвикателствата, произтичащи от 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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десния екстремизъм и радикализирането вследствие на наситения с 

насилие политически дискурс. 

Контекст 

Интернет форумът на ЕС бе стартиран през декември 2015 г. от члена на 

Комисията Аврамопулос, като целта му беше да се пресече зловредното 

използване на интернет от страна на терористичните групи. Той 

обединява министрите на вътрешните работи на ЕС, интернет 

индустрията и други заинтересовани страни, които работят заедно на 

доброволни начала за решаването на този сложен въпрос. От своето 

създаване насам интернет форумът на ЕС заседава веднъж годишно, за 

да направи преглед на постигнатия напредък в премахването на 

терористичното съдържание онлайн и за да обсъди възникващите 

предизвикателства. През 2015 г. в Европол бе създаден ефективен 

механизъм за сигнализирането и премахването на терористично 

съдържание онлайн. 

През 2016 г. на интернет форума на ЕС промишлеността обяви 

създаването на „хеш-база данни“, с която премахването на съдържание е 

постоянно и необратимо. Тази база данни е основен инструмент за 

спиране на разпространението на терористично съдържание онлайн. От 

нейното стартиране досега в базата данни са събрани над 200 000 хеш 

кода (снимки, видеоматериали и др.), като тя е подпомогнала както малки, 

така и големи платформи за бързото отстраняване на подобно 

съдържание. 

Председателят Юнкер обяви разработването на протокола на ЕС в Париж 

по-рано тази година, когато присъства на среща на правителствени 

ръководители и на главните изпълнителни директори на големи 

технологични компании, която беше организирана съвместно от френския 

президент Еманюел Макрон и министър-председателя на Нова Зеландия 

Джасинда Ардерн. 

Първото мероприятие за привеждане в действие на протокола вече се 

състоя в Европол на 11 септември 2019 г. 

Протоколът на ЕС за действие при кризи ще допринесе за усилията, 

предприемани на световно равнище в контекста на призива от 

Крайстчърч, и по-специално протокола за отговор при кризи, обявен през 

септември в рамките на Общото събрание на ООН — 2019 г. 

За повече информация 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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Информационен документ — Протокол на ЕС за действие при кризи, 

насочен към премахване на съдържание, белязано от насилие, свързано 

с терористична атака 

 

Средиземно море и Черно море: Комисията 

представя предложение за възможностите за 

риболов през 2020 г. 

8 октомври 2019г. 

 Комисията прие своето първо по рода си предложение за възможностите 

за риболов, обхващащо едновременно Средиземно море и Черно море. 

С това предложение Комисията изпълнява политическите ангажименти за 

насърчаване на устойчивото управление на рибните запаси в 

Средиземно море и Черно море, поети в декларацията MedFish4Ever и 

Декларацията от София. То отразява усилията и амбициите на Комисията 

да гарантира социалната и икономическата жизнеспособност на 

рибарите, работещи в региона, чрез възстановяване и поддържане на 

запасите на устойчиви равнища. 

През целия си мандат работих за подобряване на тревожната ситуация с 

повечето рибни запаси в Средиземно море и Черно море като част от по-

широкия ангажимент на ЕС за устойчиво рибарство. Това е дълъг процес, 

но днешното предложение е още една важна стъпка в правилната посока, 

заяви Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското 

дело и рибарството. 

Що се отнася до Средиземно море, с предложението се прилага 

многогодишният план за управление на дънните запаси в западната част 

на Средиземно море, приет през юни тази година. За да се изпълнят 

неговите цели, през 2020 г. е необходимо да се намали риболовното 

усилие по отношение на следните видове: барбун, мерлуза, океанска 

розова скарида, норвежки омар, синьо-червена скарида и червена 

скарида. 

 

Предложението включва и допълнителни мерки, съобразени с решенията 

на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM). По-

специално, то предвижда 3-месечен период на забрана на улова на 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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змиорка, ограничения на улова и риболовното усилие за дребните 

пелагични видове в Адриатическо море и ограничение на риболовното 

усилие за дънните видове в Адриатическо море. 

За Черно море Комисията предлага ограничение на улова и квоти за 

калкан и цаца. По отношение на калкана ще бъде използвана квотата за 

ЕС, която ще бъде определена в контекста на преразглеждането на 

многогодишния план на GFCM за управление на запасите от калкан. За 

цацата Комисията предлага да се запази същото ограничение на улова 

като през 2019 г., а именно 11 475 тона. 

След годишното заседание на GFCM (4 – 8 ноември 2019 г.) 

предложението на Комисията ще бъде актуализирано с данните за онези 

запаси, които са обект на преговори в рамките на тази организация. 

На заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство (16 – 17 

декември) държавите членки ще определят възможностите за риболов за 

2020 г. въз основа на предложението на Комисията. 

Контекст 

През 2016 г. 78% от оценените рибни запаси в Средиземно море и Черно 

море са били експлоатирани извън устойчивите биологични граници. 

(ФАО, 2018 г.) 

За справяне с това сериозно положение Комисията насърчава 

многостранното сътрудничество при управлението на рибарството в 

Средиземно море и Черно море. Вследствие на приемането на 

декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София управлението бе 

подобрено. 

С многогодишния план за управление на дънните запаси в западната част 

на Средиземно море, приет през юни 2019 г., бе въведен режим на 

риболовното усилие за траулерите, чиято цел е да се постигне общо 

намаление от до 40% за пет години. За първата година на изпълнение на 

плана се предвижда намаление от 10% спрямо базовата стойност, 

определена в съответствие с разпоредбите на плана. 

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) е 

регионална организация за управление на рибарството, която следи за 

опазването и управлението на рибните запаси в Средиземно море и 

Черно море. През последните години GFCM прие впечатляващ брой 

мерки за опазване, управление и контрол по предложение на 
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Европейския съюз. През 2018 г. GFCM прие план за управление на 

запасите от змиорка в Средиземно море и спешни мерки за запасите от 

дребни пелагични видове в Адриатическо море за периода 2019 – 2021 г. 

Очаква се GFCM да приеме мерки относно дънните запаси в 

Адриатическо море на своето годишно заседание през ноември тази 

година. 

През 2017 г. GFCM прие многогодишен план за управление на запасите 

от калкан, съдържащ мерки за управление и контрол, които за първи път 

ще се изпълняват на регионално равнище. На годишното заседание на 

GFCM през 2019 г. ще бъде извършен преглед на плана, като се очаква 

договарящите се страни да се споразумеят за ново разпределение на 

квоти. 

За повече информация 

Предложение за възможностите за риболов в Средиземно море и Черно 

море през 2020 г. 

 

Комисията докладва за напредъка на България по 

механизма за сътрудничество и проверка 

22 октомври 2019г. 

 Европейската комисия прие днес най-новия си доклад за предприетите 

от България действия за изпълнение на ангажиментите ѝ във връзка със 

съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната 

престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка 

(МСП). 

В днешния доклад се разглежда постигнатият през изминалата година 

напредък в изпълнението на последните 17 препоръки, дадени от 

Комисията в доклада ѝ от януари 2017 г. В него със задоволство се 

отбелязва последователната работа на България по изпълнението на 

тези препоръки. 

Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на МСП е 

достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към 

момента на присъединяването ѝ към ЕС. Необходимо е България да 

продължи да работи последователно за превръщането на отразените в 

доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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изпълнение. България трябва да осъществява мониторинг на трайното 

изпълнение на реформите чрез новосъздаден съвет, който ще 

функционира след приключване на мониторинга на Комисията, като 

достигнатите заключения ще се използват в бъдещия диалог с Комисията 

в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона. 

Както вътрешният мониторинг, така и механизмът, обхващащ целия ЕС, 

следва да подпомагат устойчивостта и необратимостта на реформите, 

дори след края на МСП за България. Преди да вземе окончателно 

решение, Комисията надлежно ще вземе предвид становищата на Съвета 

и на Европейския парламент. 

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер каза: Още в началото на 

мандата си заявих, че бих искал механизмът за сътрудничество и 

проверка да приключи при тази Комисия. Разбира се, осъществяването 

на тази амбиция винаги е зависело от изпълнението на всички изисквания 

в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и 

организираната престъпност. През последните години България отбеляза 

впечатляващ напредък в изпълнението на препоръките на Комисията. 

Въпреки че все още са налице предизвикателства, свързани с 

изпълнението на нужните реформи и поддържането на набраната 

скорост, отбелязаният от България напредък понастоящем е достатъчен, 

за да се обмислят прекратяването на действието на МСП и използването 

на нови механизми за мониторинг на национално равнище и на 

равнището на ЕС. Ще чуем внимателно становищата на Парламента и на 

Съвета, преди да вземем решение. 

От последния си доклад през ноември 2018 г. Комисията наблюдава 

консолидиране на правната и институционалната рамка, въведена през 

предходните години. За постигането на резултати в дългосрочен план ще 

бъдат необходими решимост и последващи действия преди всичко на 

национално равнище чрез съвета, който ще функционира след 

приключване на мониторинга и ще бъде съпредседателстван от 

заместник министър-председателя, отговарящ за съдебната реформа, и 

от представител на Висшия съдебен съвет. Отговорността за осигуряване 

на зачитането на върховенството на закона и безпроблемното 

функциониране на държавата е вътрешна конституционна отговорност на 

всички национални правителства към техните граждани. Това е 

отговорност и към Европейския съюз и останалите държави членки. В 

тази връзка въпросите, разглеждани от съвета, който ще функционира 

след приключване на мониторинга, ще бъдат използвани и в диалога с 

Комисията в рамките на бъдещия механизъм на ЕС за върховенството на 

закона. 
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В допълнение към ангажимента за продължаване на реформите, 

свързани с борбата с корупцията, Комисията отбелязва по-специално 

ангажимента на българското правителство да въведе процедури относно 

отчетността на главния прокурор, включително с цел запазване на 

независимостта на съдебната власт в съответствие с препоръките на 

Венецианската комисия. Комисията отбелязва също така ангажимента на 

българските органи да приемат законодателство за отмяна на 

разпоредби на Закона за съдебната власт, изискващи автоматично 

временно отстраняване от длъжност на магистрати в случай на 

наказателно разследване срещу тях и деклариране на членство в 

професионални сдружения. 

Контекст 

Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) беше създаден при 

присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. като 

преходна мярка за улесняване на продължаващите усилия на България 

да реформира съдебната си система и да засили борбата с корупцията и 

организираната престъпност. Той представлява съвместен ангажимент 

на българската държава и на ЕС. В съответствие с решението за 

създаване на механизма и както беше подчертано от Съвета, 

прилагането на МСП ще приключи, когато всички показатели, приложими 

за България, бъдат изпълнени по задоволителен начин. 

През януари 2017 г. Комисията извърши цялостна оценка на напредъка, 

постигнат през десетте години от съществуването на механизма. Тази 

перспектива даде по-ясна представа за значителния напредък, постигнат 

след присъединяването, а Комисията успя да формулира седемнайсет 

препоръки, чието изпълнение би било достатъчно, за да се сложи край на 

процеса по МСП. Прекратяването на МСП ще зависи от изпълнението на 

тези препоръки по необратим начин и от условието промените да не 

доведат до ясен обрат в хода на напредъка. 

Оттогава Комисията извърши две оценки на напредъка по изпълнението 

на препоръките. В доклада от ноември 2017 г. Комисията заключи, че 

постигнатият напредък е значителен. Въпреки че Комисията все още не 

можеше да заключи, че някой от показателите е изпълнен в 

задоволителна степен, тя поясни, че с непрекъсната политическа 

ангажираност и решимост за постигане на напредък в реформите 

България би трябвало да може да изпълни оставащите препоръки по 

МСП в близко бъдеще. Съветът приветства значителните положителни 

стъпки, като същевременно отбеляза, че предстои още много работа. 
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През ноември 2018 г. Комисията приветства напредъка към бързо 

прекратяване на действието на МСП и стигна до заключението, че 

първият, вторият и шестият показател могат да се считат за временно 

изпълнени. По отношение на другите три показателя, свързани с 

продължаващата реформа на съдебната власт и борбата с корупцията, 

все още бяха необходими допълнителни усилия, за да се осигури пълното 

изпълнение на препоръките от януари 2017 г. Съветът взе под внимание 

заключенията на Комисията и насърчи България да използва 

положителния импулс, за да консолидира напредъка по убедителен и 

необратим начин. 

В днешния доклад се разглеждат предприетите от България действия 

след ноември 2018 г. В него се съдържа оценката на Комисията на това 

как българските органи са подходили към 17-те препоръки. Докладът се 

придружава от работен документ на службите, който съдържа подробен 

анализ на Комисията въз основа на постоянния диалог между 

българските органи и службите на Комисията. 

Преди да вземе окончателно решение за прекратяване на действието на 

МСП за България, Комисията надлежно ще вземе предвид становищата 

на Съвета и на Европейския парламент. 

За повече информация 

Доклади по МСП за България и Румъния Въпроси и отговори 

Всички доклади по МСП 

Съобщение на Комисията „Укрепване на върховенството на закона в 

Съюза — план за действие“ 

Политически насоки за следващата Комисия (2019—2024 г.) — „Съюз с 

по-големи амбиции. Моята програма за Европа“ 

 

 

Кодексът за поведение във връзка с 

дезинформацията една година по-късно: онлайн 

платформите представят своите доклади за 

самооценка 
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29 октомври 2019г. 

Европейската комисия публикува първите годишни доклади за 

самооценка на Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter и 7 европейски 

търговски асоциации съгласно Кодекса за поведение във връзка с 

дезинформацията . В докладите на подписалите Кодекса се описва 

постигнатият през последната година напредък в борбата срещу 

дезинформацията онлайн. Основаният на принципа на саморегулирането 

Кодекс за поведение беше въведен през октомври 2018 г. и представлява 

съществена част от Плана за действие за борба с дезинформацията. 

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, 

отговарящ за Съюза на сигурност Джулиан Кинг и комисарят по въпросите 

на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел 

подчертаха в съвместно изявление: 

Приветстваме публикуването на тези самооценки от подписалите 

Кодекса за поведение във връзка с изпълнението на поетите от тях 

ангажименти. Изказваме задоволството си особено от това, че онлайн 

платформите полагат усилия за повече прозрачност на политиките си и 

за изграждане на по-тясно сътрудничество с изследователите, 

проверителите на факти и държавите членки. Напредъкът обаче протича 

с различни темпове при различните участници и докладите не осигуряват 

достатъчно информация за реалното въздействие на мерките за 

саморегулиране, предприети през последната година, нито механизми за 

независим контрол. 

Макар изборите за Европейски парламент през 2019 г. очевидно да бяха 

съпътствани от дезинформация, действията и ежемесечните доклади в 

навечерието им допринесоха за ограничаване на обхвата на намесата и 

подобряване на неприкосновеността на услугите, за възпрепятстване на 

икономическото стимулиране на дезинформацията и за осигуряване на 

повече прозрачност при политическата и тематично ориентираната 

реклама.Въпреки това продължава да се наблюдава мащабна 

автоматизирана пропаганда и дезинформация и предстои още работа 

във всички области, обхванати от Кодекса. Не можем да приемем това 

положение за нова нормалност. 

Макар че усилията на онлайн платформите и проверителите на факти 

намаляват вирусното разпространение на вредно съдържание чрез 

услугите на платформите, все още е налице неотложна необходимост 

онлайн платформите да установят конструктивно сътрудничество с по-
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широк кръг надеждни независими организации. Предоставеният до 

момента достъп до данни все още не отговаря на нуждите на 

независимите изследователи. 

Не на последно място, въпреки значителните ангажименти, поети от 

всички подписали Кодекса, със съжаление отбелязваме, че той не е 

подписан от други платформи или корпоративни участници от рекламния 

сектор. 

Основни констатации от докладите за самооценка 

Подписалите Кодекса за поведение показват повишаване на 

прозрачността в сравнение с октомври 2018 г. Води се по-близък диалог 

с платформите по отношение на политиката им за борба с 

дезинформацията. 

Докладва се напредък по ангажиментите, наблюдавани от Комисията от 

януари до май 2019 г. в навечерието на изборите за Европейски 

парламент, но по изпълнението на ангажиментите за осигуряване на 

повече права на потребителите и научноизследователската общност се 

докладва по-малко. Осигуряването на данни и инструменти за търсене 

все още е епизодично и произволно и не отговаря на потребностите на 

изследователите за независим контрол. 

Обхватът на действията, предприети от отделните платформи за 

изпълнение на ангажиментите им, се различава значително. Също така 

при прилагането на политиката на платформите, сътрудничеството със 

заинтересованите страни и чувствителността в контекста на избори 

продължават да се наблюдават разлики между отделните държави 

членки. 

Докладите предлагат информация относно политиките за прилагане на 

Кодекса, включително специфичните показатели на ЕС. 

Последователността и степента на подробност са различни. 

Представените показатели са предимно за изпълнение, напр. брой 

премахнати профили.  

Следващи стъпки 

Продължава работата по цялостната оценка на ефективността на 

Кодекса от страна на Комисията. В допълнение към самооценката на 

подписалите Кодекса, Комисията ще вземе предвид също: 
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 информация от Групата на европейските регулатори за 

аудиовизуални медийни услуги (ERGA), както е предвидено в 

Плана за действие срещу дезинформацията. 

 Оценка от външна организация, избрана от подписалите Кодекса, 

както е предвидено в Кодекса на поведение. 

 Оценката на независим консултант, ангажиран от Комисията, се 

очаква в началото на 2020 г. 

В следващите месеци Комисията ще представи доклад за изборите за 

Европейски парламент през 2019 г. 

На тази основа Комисията ще представи цялостната си оценка в началото 

на 2020 г. В случай че резултатите от Кодекса се окажат 

незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни мерки, 

включително от регулаторен характер. 

Контекст 

Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г. В 

резултат от решение на Европейския съвет през март 2015 г. да се вземат 

мерки във връзка с текущите дезинформационни кампании на Русия бе 

създадена Оперативната група за стратегическа комуникация с 

Източното съседство към Европейската служба за външна дейност 

(ЕСВД). През 2016 г. беше приета съвместна рамка за борба с хибридните 

заплахи, последвана от съвместно съобщение относно повишаването на 

устойчивостта и укрепването на способностите за борба с хибридните 

заплахи през 2018 г. 

През април 2018 г. Комисията очерта европейски подход и инструменти 

за саморегулиране за борба с дезинформацията онлайн. През октомври 

2018 г. Кодексът за поведение бе подписан от Facebook, Google, Twitter и 

Mozilla, както и от търговски асоциации, представляващи онлайн 

платформи, рекламната индустрия и рекламодателите. Публикуваните 

днес самооценки следват докладите за базовото състояние, представени 

през януари 2019 г., както и ежемесечното докладване от страна на 

Facebook, Google и Twitter от януари до май 2019 г. и са съсредоточени 

върху изпълнението на ангажиментите по отношение на почтеността на 

изборите за Европейски парламент. Microsoft също подписа Кодекса през 

2019 г. 

В съвместно съобщение, публикувано през юни 2019 г., Комисията и 

върховният представител докладваха за напредъка в борбата с 

дезинформацията и основните поуки, извлечени от изборите за 
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Европейски парламент. В доклада се подчертаваше, че макар изборите 

през май да бяха съпътствани от дезинформация, действията, 

предприети от ЕС съвместно с множество журналисти, проверители на 

факти, платформи, национални органи, научни изследователи и 

гражданското общество, са спомогнали за ограничаване на 

пространството за чужда намеса и координирани кампании за 

манипулиране на общественото мнение. 

 

Доклад на Комисията: През 2018 г. горските пожари 

са засегнали повече държави от когато и да било 

31 октомври 2019г. 

Европейската комисия публикува изданието за 2018 г. на своя годишен 

доклад за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка. 

Според доклада през миналата година горските пожари в ЕС са 

унищожили близо 178 000 хектара гори и земя. Въпреки че това е по-

малко от една шеста от площта, пострадала през 2017 г., и по-малко от 

дългосрочните средни стойности, пожарите са засегнали повече държави 

от когато и да било. 

Във връзка с това комисарят по въпросите на околната среда Кармену 

Вела заяви: Горите са от жизненоважно значение за усилията ни да се 

справим с критичната климатична и екологична ситуация. Те са белите 

дробове на планетата и животоподдържаща система, която приютява 80 

% от биологичното ѝ разнообразие. Днес обаче те са застрашени в 

невиждана степен. По целия свят бушуват опустошителни пожари и всеки 

час губим горски площи с размерите на 800 футболни игрища. С 

неотдавнашните си мерки против обезлесяването Европейският съюз 

показа, че е готов да си сътрудничи с партньорските държави за опазване 

на горите на негова територия и по света чрез инвестиции за 

предотвратяване на горските пожари. 

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта 

Тибор Наврачич, който отговаря и за Съвместния изследователски 

център, добави: Променящите се метеорологични условия, свързани с 

изменението на климата, засилват опасността от горски пожари по цял 

свят. Ние сме длъжни да вземем мерки и да полагаме по-енергични 

усилия, за да станат горите ни по-устойчиви на по-топъл и по-сух климат. 

Доказателствената база, която осигурява Съвместният изследователски 
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център, ни позволява да се насочим към най-ефективните начини за 

предотвратяване на горските пожари, за да опазим както биологичното 

разнообразие, така и качеството на живот на нашите граждани. 

Основни констатации 

През миналата година Европейската информационна система за горски 

пожари е отбелязала най-голям брой пожари с площ 30 и над 30 хектара 

в Италия (147 пожара, изгорели 14 649 хектара), Испания (104 пожара, 

изгорели 12 793 хектара), Португалия (86 пожара, изгорели 37 357 

хектара), Обединеното кралство (79 пожара, изгорели 18 032 хектара) и 

Швеция (74 пожара, изгорели 21 605 хектара). 

1. В Швеция сезонът на пожарите е бил най-тежкият, откакто се водят 

записи. Пострадалата площ (над 21 605 хектара) е втора по големина в 

ЕС, което е необичайно за северна държава. Въпреки че Португалия 

отново е страната, в която пожарите са засегнали най-голяма площ, през 

2018 г. тази площ е значително по-малка от пострадалата през 2017 г. и 

е най-малката за последните 10 години. 

2. В уязвими екосистеми от мрежата „Натура 2000“, в които живеят 

няколко застрашени растителни и животински вида, жертва на пожарите 

са станали 50 000 хектара, което представлява 36 % от общата изгоряла 

площ през 2018 г. 

3. Въпреки че в Централна и Северна Европа изгорялата площ е по-малка 

в сравнение с предходните години, през по-голямата част от лятото там 

температурите са били над средните. Това е създало условия за 

възникването и разпространението на горски пожари, които са причинили 

големи икономически и екологични щети. 

През 2018 г. Механизмът на ЕС за гражданска защита е бил активиран 

пет пъти, за да се реагира на горските пожари в Европа: в Швеция, 

Гърция, Латвия и Португалия. През лятото са били мобилизирани общо 

15 самолета, 6 хеликоптера и над 400 пожарникари, като в подкрепа на 

засегнатите държави Европейският съюз е финансирал 1,6 милиона евро 

от транспортните разходи. Освен това по искане на държавите членки в 

рамките на програмата „Коперник“ са изготвени над 139 сателитни карти 

на горски пожари. ЕС също така е изпратил експерти по защита от горски 

пожари, които чрез мисия за превенция и подготовка да помогнат на 

Португалия да укрепи капацитета си да се справя с горските пожари. 
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През март 2019 г. ЕС модернизира своя Механизъм за гражданска защита 

и стартира програмата rescEU за подобряване на защитата на 

гражданите от бедствия и овладяване на нововъзникващи рискове в 

Европа и извън нея. През лятото на 2019 г. ЕС създаде преходен флот от 

противопожарни въздухоплавателни средства и вече го използва два 

пъти за борба с горски пожари — в Гърция и в Ливан. Освен това през 

юли в свое съобщение Европейската комисия призова за по-енергични 

действия на ЕС против обезлесяването и деградацията на горите и се 

ангажира с по-нататъшни действия, включително превръщането на 

Европейската информационна система за горски пожари в световно 

средство за мониторинг на горските пожари. 

В изданието за 2018 г. на годишния доклад за горските пожари се 

отбелязва също така, че през 2019 г. поради сухото, ветровито и 

необичайно топло време сезонът на горските пожари е започнал рано. 

Само до месец март техният брой е бил по-голям, отколкото средния 

целогодишен брой през последното десетилетие. Много пожари са 

възникнали в планински райони, критични пожари е имало в делтата на 

река Дунав. 

Контекст 

Докладът за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка 

през 2018 г., изготвен от Съвместния изследователски център — научния 

и експертен център на Европейската комисия, съдържа подробен анализ 

на горските пожари през 2018 г., включително доклади за отделните 

държави. В него са използвани данни от създадената в рамките на 

програмата „Коперник“ Европейска информационна система за горски 

пожари, както и данни от 33 държави, членуващи в Експертната група по 

горските пожари. 

За повече информация: 

Доклад за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка 

през 2018 г. 

Горски пожари 

Европейска информационна система за горски пожари 

Съвместен изследователски център 
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