
 

 

Февруари 2020 

Този проект се реализира 

от Европейски 

информационен център – 

Велико Търново с 

финансовата подкрепа на 

Европейския съюз. 

Информацията и 

мненията, публикувани 

тук, не отразяват 

задължително 

официалните становища 

на Съюза. 

м е с е ц  

 

 

    

 

 

  

 

  

 

  

 11 февруари - Ден за безопасен 

интернет 

 

КАПАНИТЕ В ИНТЕРНЕТ  

И  

КАКВО ВСЪЩНОСТ РОДИТЕЛИТЕ НЕ ЗНАЯТ 

На 11 февруари се отбелязва международният Ден за безопасен 

интернет. За поредна година в световен мащаб се организират събития 

и кампании, насочващи вниманието на хората към „капаните“ в интернет 

и това как мрежата може да стане по-сигурно място. Това е и една от 

каузите на Европейската комисия за защита на децата в интернет. 

В България, Денят за безопасен интернет сложи началото на няколко 

кампании. Онлайн кампанията срещу езика на омразата в интернет 

#ГероятСиТи беше замислена и реализирана от Младежкия панел на 

Центъра за безопасен интернет с помощта на Фондация „Гласът на 

децата“. За втора поредна година бяха обявени и „Дни на медийната 

грамотност“. В рамките на инициативата, Коалицията за медийна 

грамотност в образованието, обединяваща 15 организации, предостави 

на училища, библиотеки и различни организации материали за 

организиране на дейности с деца, млади хора и родители като планове 

за занятия и за родителски срещи, презентации, печатни материали и 

методики. 

Мнението си по темата представят Димана Додова и Милена 

Радойцева, съответно на 17 и 16 години – и двете ученички от София, 
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участници в Младежкия панел на Центъра за безопасен интернет и част 

от младежката програма „Мегафон“ към Национална мрежа за децата. 

Интернет е съвкупност от мрежи с различни цели, ползи и идеи. Това е 

среда, в която няма ограничения кога, по колко време и от кого се 

използва. Вследствие липсата на подобни мерки, се появява въпросът: 

какво точно правим в интернет пространството и доколко то е 

безопасно? 

“Естествено, един родител, за да е способен да предпази детето си 

от капаните онлайн, самият той трябва да ги познава достатъчно 

добре. Според мен родителят първо трябва да се образова на тези 

теми – да се запознае с приложенията, които са актуални, да 

прочете малко повече за опасноститe и да разбере от какво са 

застрашени специално децата.” 

Димана 

„Според мен родителите сами по себе си не могат да защитят 

децата си в мрежата. Профилите в социалните мрежи, 

поверителността и всички настройки представляват личен избор. 

Сам избираш дали да имаш публичен или затворен профил, сам 

избираш кого да приемеш и с кого да общуваш. Това, което могат да 

направят родителите, е да говорят с децата си. Да ги съветват кое 

е най- добре за тях и да ги разберат, че това е животът днес. 

Споделянето и разбирателството между родители и деца е основна 

част от връзката между тях. Когато те са установили подобни 

добри отношения, с обикновен въпрос могат да разберат къде са 

децата им онлайн.“ 

Милена 

Една от основните привилегии на Интернет са социалните мрежи. 

Основното при тях е лекотата, с която комуникираме един с друг, с която 

споделяме спомени, приятелства и мнения и същата тази лекота, с която 

всеки, без значение от възрастта си, може да си направи акаунт. 

Различните социални мрежи имат различни настройки за 

поверителност, а потребителите им рядко са запознати с тях. Например 

Facebook е мрежа, в която всеки може да си направи профил. За лица 

между 14 и 17- годишна възраст профилите са защитени от самата 

мрежа, което значи, че профилът не може да бъде открит от външни 

търсачки и че неподходящото за възрастта съдържание се филтрира. За 

разлика от Facebook, в Instagram, собственост на Facebook, детските 

профили не се използват със същите автоматични защити, което оставя 

цялата сигурност в ръцете на потребителя. Следователно по-силната 
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парола и включената настройка за поверителност са препоръчителни, 

но са изцяло личен избор. 

За жалост, настройките за поверителност не са достатъчни за това човек 

да се спаси от „капаните“ на Интернет. Различни видове заплахи като 

фалшив профил, фалшиви новини или онлайн тормоз виждаме 

ежедневно. Важно е да знаем как да реагираме, когато се срещнем очи 

в очи с подобен проблем: 

 Фалшивите новини представляват дезинформация под 

формата на фактологически грешки, хиперболизиране на новина 

или целенасочено манипулиране на читателя. Под всичките си 

форми те трябва да бъдат избягвани. Фалшивите новини се 

отличават по сензационните си заглавия и особената структура на 

сайтовете. Чрез най-обикновено търсене в Гугъл за проверка и 

потвърждение, човек може да избегне да бъде манипулиран. 

 Фалшив профил. Когато непознат ти пише и се появи съмнение, 

дали това е истински човек и дали иска да ти навреди, с няколко 

хода можеш да го матираш. Можеш да разгледаш информацията 

му в профила и дали тя е достоверна, или да провериш името и 

снимките му в Гугъл. И ако не намериш достатъчно факти, следва 

да докладваш и блокираш този профил. 

 Онлайн тормозът представлява употребата на интернет за 

нанасяне на емоционална вреда върху други хора. Много често 

той бива използван от деца и тийнейджъри като начин да обидят, 

отмъстят или просто да се пошегуват с приятелите си. За 

справянето с този проблем точна рецепта няма, но препоръките 

са следните: 

– Хубаво е тормозеното дете да разговаря с родител, настойник или 

специалист, с чиято помощ да стигнат до някакъв вид решение. 

– Лесно се разкрива истинската самоличност на един човек. Ако се 

съмнявате дали профилът е истински, просто може да потърсите името, 

имейла или снимката на профила на човека, който се е свързал с вас, и 

ще разберете дали е реален или не. 

– Ако тормозът идва от съученик, трябва да се осъществи връзка с 

училището. 

– И естествено, нужно е добро самочувствие. Най-добрата превенция 

срещу чувството за несигурност у детето е изграждането на реалистична 

положителна самооценка. Това може да се постигне чрез сплотяващи 

семейни преживявания или чрез практикуване на различни хобита – 

изкуство, спорт. 
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“Онлайн тормозът е целенасочено нанасяне на емоционална вреда 

чрез социалните мрежи. В повечето случаи това се практикува от 

хора на моята възраст (14-17 годишни). Тормозеното дете остава с 

травма. В повечето случаи тя му повлиява и в бъдеще. Самооценката 

му става по- ниска и желанието му да общува намалява. Човек може 

да разбере, че едно дете е тормозено, когато то избягва контакт и 

на живо, и онлайн. Този проблем става все по-сериозен с всяка 

изминала година, тъй като телефоните и социалните мрежи заемат 

все по- голяма част от нашия живот.“ 

Милена 

“Онлайн тормозът е нещо, през което едно дете няма как да не 

премине, било то като жертва, свидетел или пък дори като 

тормозещ.“ 

Димана 

Капаните на интернет са еднакви за всеки, но за едно дете, което расте 

и се развива с телефона си в ръка, те могат да бъдат малко по-

изкушаващи. За да бъде то и неговите родители сигурни в безопасността 

му, най-полезна е чистата комуникация между тях самите. От страна на 

родителите се очаква разбиране, че това е ежедневието днес, а от 

страна да детето – разумност относно нещата, които вижда и споделя. 

За отговори на въпроси или при проблем, свързан със сигурността 

онлайн, винаги може да се свържете с Националния център за 

безопасен интернет на телефон 124 123 или в чата на safenet.bg . 

Източник: https://nmd.bg/kapanite-v-internet-i-kakvo-vsashtnost-roditelite-

ne-

znayat/?utm_source=newsletter_202006bg&utm_medium=email&utm_cam

paign=NewsletterBG 

 

НОВИНИ 

Серия събития в ежегодната кампания „Дни на медийната 
грамотност“ 

И тази година Коалиция за медийна грамотност и нейните членове 
организират серия от събития за повишаване на медийната грамотност 
сред учениците, техните родители и учители в рамките на ежегодната 
кампания „Дни на медийната грамотност“. 
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През 2020 г. Дните започват с обучение за учители на 5 февруари и 
приключват с хакатон за ученически проекти на 28-29 март в иновативния 
хъб „Резонатор“. Тази година в кампанията се включва Министерството 
на културата като официален партньор, който предоставя информация за 
събитията на всички училища по изкуство под негово ръководство. 

В рамките на Дните и с подкрепата на Посолството на САЩ ще бъдат 
изработени образователни игри за най- малките и видео поредица за 
тийнейджърите, насочена към безопасно поведение в социалните мрежи. 

Начало на кампанията “Дни на медийна грамотност 2020” и на кампанията 
“Заедно за по-добър интернет” ще бъдат официално обявени 11 
февруари, Денят за безопасен интернет 2020. Организатори са 
Национален център за безопасен интернет, Коалиция за медийна 
грамотност, Обществен съвет за безопасен интернет. 

УНИЦЕФ и Бюрото на Европейския парламент в България също 
подкрепят „Дни на медийна грамотност 2020“ с провеждане на различни 
обучения за ученици и учители. В рамките на проекта “Академия за 
тийнейджъри: Правото ми на мнение!”, който се изпълнява от Асоциация 
на европейските журналисти-България и УНИЦЕФ в партньорство с Teen 
Station, ще бъдат обучавани ученици от СУ “Георги Бенковски” в 
Пазарджик и НПГ по полиграфия и фотография в София. 

По време на обученията учениците ще се научат да създават качествено 
медийно съдържание в социалните мрежи, с което да популяризират 
каузите си. Едновременно с това те ще добият и основни знания за 
възможностите и рисковете в социалните мрежи. 

Бюрото на Европейския парламент в София ще събере ученици от 
училищата посланици на ЕС. Те ще бъдат  подготвени от журналисти от 
АЕЖ-България да създават кампании, които са свързани с работата им 
като посланици на ЕС. След семинара за учениците АЕЖ-България и 
Бюрото на Европейския парламент у нас ще  организират обучение и за 
учителите. По време на обучението участниците ще бъдат подготвени да 
преподават медийна грамотност в часовете си. 

Асоциация за развитие на София също насочва усилията си към 
учителите с курс в СофияЛаб. Обучителната програма е изготвена от 
международен екип от експерти в рамките на проект „Включващи 
общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“, 
съфинансиран по програма „Еразъм“ на ЕС. 

Асоциация “Родители” организира поредица от тематични родителски 
срещи на тема рискове и възможности за децата в интернет – какво 
трябва да знаят родителите. 

На 21 февруари предстои турнир, в който, чрез дигиталните 
образователни игри „Пукльовците“, отбори ще се състезават помежду си 
в разпознаването на опасностите за деца в интернет. Игрите са 
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разработени в сътрудничество с Националния център за безопасен 
интернет и със съдействието на Асоциацията за развитие на София. 

Всички български училища и учители са поканени да се включат със свои 
събития или специални часове в  кампанията. В тяхна подкрепа Коалиция 
за медийна грамотност е подготвила примерни програми и пакети с 
учебни помагала за различните класове. Всички учители, които 
организират час или друг вид събитие, ще бъдат поканени да разкажат за 
него и ще станат част от общността “Дигитални звезди в училище”. 

Пълната програма и подробности за отделните събития може да 
намерите на страницата на Дни на медийна грамотност. 

Източник: https://nmd.bg/koalitsiya-za-mediyna-gramotnost-organizirat-
seriya-
sabitiya/?utm_source=newsletter_202006bg&utm_medium=email&utm_camp
aign=NewsletterBG 

 

Европейската комисия започва широка обществена консултация 
относно Европейския план за борба с рака 

04 февруари 2020 

На Световния ден за борба с рака, Европейската комисия започна широка 

обществена консултация в целия ЕС относно Европейския план за борба 

с рака.  

Консултацията ще помогне за оформянето на облика на плана, за 

определянето на ключовите области и за проучването на бъдещи 

действия. 

Всяка година 3,5 милиона души в Европейския съюз получават 

диагнозата рак. Това е сериозен здравословен проблем, който ще засегне 

пряко 40 % от гражданите на ЕС и има значително въздействие върху 

европейските здравни системи и икономики. Тъй като до 40 % от случаите 

на рак се дължат на предотвратими причини, възможностите за действие 

и потенциалът за намаляване на броя на случаите в ЕС са огромни. Както 

беше обявено в политическите насоки на председателя на Комисията 

Урсула фон дер Лайен и в писмото за определяне на ресора на комисаря 

по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела 

Кириaкиду, Комисията ще представи Европейски план за намаляване 

страданието, причинено от болестта, и ще окаже подкрепа на държавите 

членки за подобряване на борбата с раковите заболявания и на грижите 

за пациентите. 
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Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: 

„Всеки от нас има приятел, колега или роднина, който е преминал по този 

път. Всеки от нас е изпитвал едно и също чувство на тъга и безпомощност. 

Има обаче нещо, което можем да направим — както поотделно, така и 

заедно. На равнището на държавите членки и чрез нашия Европейски 

съюз. И разбира се, не започваме от нулата. Но можем да направим много 

повече от това, което правим в момента. Днес, на Световния ден за борба 

с рака, поемаме по общ път, който ще доведе до създаването на 

Европейски план за борба с рака. Заедно можем да постигнем промяна: 

посредством профилактика и научни изследвания, нова стратегия в 

областта на данните и равен достъп до лечение в цяла Европа.“ 

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за 

утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: „По един или друг 

начин ракът засяга всеки от нас. Утвърждаването на европейския начин 

на живот включва също ценностите, достойнството и полезните 

взаимодействия; на тази основата следва да развиват всички политики по 

отношение на раковите заболявания. Европейският план за борба с рака 

е ново голямо усилие за постигане на тази цел, като с него се поставя 

началото на нова ера в областта на профилактиката и грижите във връзка 

с раковите заболявания. Нека заедно да моделираме план за борба с 

рака, който е ориентиран към пациентите и дава надежда и възможности 

за живот на всички пациенти, техните близки и приятели в Европа. Можем 

да спечелим тази битка!“ 

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и 

безопасността на храните, заяви: „Борбата с рака е сфера, в която 

гражданите на ЕС очакват да предприемем решителни действия. За да 

осъществи своите амбиции, Европа трябва се вслушва в гражданите си и 

да се грижи за благополучието им.Ето това представлява Европейският 

план за борба с рака — положителна промяна за гражданите, пациентите 

и здравните системи в Европа. Успехът на плана зависи от пълната 

ангажираност на гражданите, пациентите с рак, заинтересованите страни 

и участниците на европейско, национално и местно равнище. Приканвам 

всички да се включат и дадат своя принос, за да бъде този план възможно 

най-амбициозен и успешен. Заедно можем да постигнем промяна!“ 

В Европейския план за борба с рака, който ще бъде представен преди 

края на тази година, ще бъдат предложени действия на всеки възлов етап 

по отношение на болестта: 

 Мерки за профилактика: Профилактиката е най-лесният и 

ефективен начин за намаляване на раковите заболявания в ЕС. 
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Сред мерките за профилактика са подобряването на достъпа до 

здравословна храна, както и ваксинациите; мерки за намаляване 

на фактори, свързани с околната среда, като замърсяването и 

излагането на химикали; научни изследвания и повишаване на 

осведомеността. 

 Ранно откриване и диагностика: Мерките за подобряване на 

шансовете за по-благоприятен развой на болестта чрез ранно 

диагностициране може да включват по-добро покритие на целевата 

група от населението, подлежащо на скрининг за рак; по-активно 

използване на цифрови решения и предоставяне на техническа 

подкрепа за държавите членки. 

 Лечение и грижи: Мерките за подобряване на резултатите от 

грижите и лечението може да включват улесняване на достъпа до 

висококачествено лечение и въвеждане на нови терапии; мерки за 

гарантиране на наличността и достъпността на основните 

лекарства; иновации и научни изследвания. 

 Качество на живот: Мерките за осигуряване на възможно най-

добро качество на живот на пациентите, преживелите рак и лицата, 

полагащи грижи за болни, може да включват подобряване на 

професионалната реинтеграция; предотвратяване на 

дискриминацията; предоставяне на палиативни грижи и обмен на 

най-добри практики. 

Днес в рамките на събитие в Европейския парламент Комисията поставя 

началото на обществена консултация относно „Европейски план за борба 

с рака: да се стремим към повече“. Събитието, което беше открито от 

председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, събира на едно място 

граждани, пациенти с рак и хора, преживели болестта, за да споделят 

своите лични истории, както и широк кръг от заинтересовани страни — от 

политически лидери до здравни специалисти и неправителствени 

организации. 

Следващи стъпки 

Целта на обществената консултация е да се даде възможност на 

гражданите на ЕС и на заинтересованите страни да дадат своя принос и 

да изразят мнението си относно най-добрите начини за справяне с този 

проблем в ЕС. Резултатите от консултацията ще бъдат използвани при 

изготвянето на Европейския план за борба с рака и ще помогнат за 

определянето на областите и обхвата на бъдещите действия. 

Консултацията ще продължи 12 седмици. В допълнение към 

обществената консултация днес Комисията започна и консултация 

относно пътната карта за плана, която ще се продължи четири седмици. 
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До юли с държавите членки ще бъдат обсъдени конкретни елементи от 

плана и ще бъдат проведени целенасочени консултации със 

заинтересованите страни. Европейският план за борба с рака ще бъде 

представен преди края на тази година. 

Контекст 

Борбата с рака е от фундаментално значение за бъдещето на Европа. На 

всеки 9 секунди в ЕС се диагностицира нов случай на рак. Ракът е втората 

най-разпространена причина за смъртност след сърдечносъдовите 

заболявания. Наред с това заболеваемостта от рак създава огромна 

тежест за здравните и социалните системи, оказва натиск върху 

държавните бюджети и отрицателно въздействие върху 

производителността и растежа на икономиката, включително върху 

здравето на работната сила в ЕС. Това е сложно заболяване, 

причинявано от съчетание от множество фактори, сред които генетична 

предразположеност, въздействие от околната среда или начина на живот 

и инфекциозни агенти. Възможно е до 2035 г. случаите на рак да се удвоят 

и ако не бъдат предприети допълнителни действия, болестта може да се 

превърне в основната причина за смъртност в Европейския съюз. 

Въпреки това 40 % от всички случаи на рак могат да бъдат предотвратени, 

ако се приложат препоръките за намаляване на риска, посочени в 

Европейския кодекс за борба с рака. 

 

COVID-19: ЕС работи на всички фронтове, 232 милиона евро за 
усилията в световен мащаб за справяне с епидемията 

24/02/2020 

Нов пакет за помощ от ЕС 

За да се подобрят глобалната готовност, предотвратяването и 

ограничаването на разпространението на вируса, днес Комисията обяви 

нов пакет за помощ в размер на 232 милиона евро. Част от тези средства 

ще бъдат разпределени незабавно за различни сектори, а останалите ще 

бъдат отпуснати през следващите месеци. 

„С продължаващото увеличаване на броя на случаите на лица, заразени 

с вируса, общественото здраве е основният приоритет. Независимо дали 

става въпрос за подобряване на готовността в Европа, Китай или другаде, 

международната общност трябва да работи заедно. Европа е тук, за да 
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играе водеща роля“, заяви Урсула фон дер Лайен, председател на 

Европейската комисия. 

Янез Ленарчич, комисар по въпросите на управлението при кризи и 

координатор на операциите на ЕС за реагиране при извънредни ситуации, 

заяви: „След като вече загинаха над 2600 души, нямаме друг избор освен 

да се подготвим на всички равнища. Нашият нов пакет за помощ ще 

подкрепи Световната здравна организация и ще предостави целево 

финансиране, за да се гарантира, че страните с по-слаби здравни 

системи не са забравени. Целта ни е да ограничим епидемията в световен 

мащаб“. 

 

Подкрепа за държавите членки 

Вследствие на събитията в Италия Комисията засилва подкрепата си за 

държавите членки във връзка с текущата работа по планирането на 

готовността, действията при извънредни ситуации и за реагиране. 

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и 

безопасността на храните, заяви: „С оглед на бързо променящата се 

ситуация имаме готовност да увеличим помощта си. В тази връзка през 

тази седмица съвместен експертен екип на Европейския център за 

профилактика и контрол върху заболяванията и на Световната здравна 

организация ще замине за Италия, за да окаже подкрепа на италианските 

органи.“ 

 

Контекст  

Новото финансиране от ЕС ще помогне за откриването и 

диагностицирането на болестта, за грижите за заразените хора и за 

предотвратяването на по-нататъшното разпространение на болестта в 

този критичен момент. 

От пакета за помощ на стойност 232 милиона евро: 

— 114 милиона евро ще подкрепят Световната здравна организация 

(СЗО), и по-специално глобалния план за готовност и реагиране. Целта е 

да се засили работата във връзка с готовността и реагирането при 

извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, в държави със 
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слаби здравни системи и ограничена устойчивост. Част от това 

финансиране зависи от съгласието на бюджетните органи на ЕС. 

— 15 милиона евро са планирани за Африка, включително за Института 

„Пастьор“ в Дакар, Сенегал, за да се подкрепят мерки като бързото 

диагностициране и епидемиологичното наблюдение. 

— 100 милиона евро ще бъдат отпуснати за спешно необходими научни 

изследвания, свързани с диагностиката, лечението и превенцията, 

включително 90 милиона евро чрез Инициативата за иновативни 

лекарства — партньорство между ЕС и фармацевтичната промишленост.  

— 3 милиона евро се разпределят за Механизма на ЕС за гражданска 

защита и са предназначени за полети за репатриране на гражданите на 

ЕС от Ухан, Китай. 

 

Със зимния пакет конкурентоспособната устойчивост се поставя в 

основата на европейския семестър 

26/02/2020 

Анализът в докладите по държави отразява Годишната стратегия за 

устойчив растеж, представена през декември 2019 г., в която се поставя 

акцент върху конкурентоспособната устойчивост с цел изграждане на 

икономика в интерес на хората и на планетата. За всяка държава членка 

е направена също така оценка на изпълнението на Европейския стълб на 

социалните права и на резултатите във връзка с придружаващите го 

социални показатели. Докладите за отделните държави са 

съсредоточени върху четири измерения: устойчивост на околната среда, 

повишаване на производителността, справедливост и 

макроикономическа стабилност. 

За първи път в тях се прави оценка на напредъка на държавите членки по 

отношение на целите на ООН за устойчиво развитие, като се изтъкват 

макроикономическите политики и политиките в областта на заетостта, 

които могат да допринесат за постигането на тези цели. Прави се също 

така анализ на предизвикателствата и възможностите за всяка държава, 

свързани с прехода в областта на климата и енергетиката. Освен това в 

тях се набелязват приоритети за подкрепа по линия на Фонда за 

справедлив преход. 
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Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на 

Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: 

Добрата новина е, че дисбалансите в ЕС намаляват. Държавите членки 

трябва да се възползват от тази положителна тенденция. Те трябва да 

продължат реформите, за да може нашата икономика да стане 

ориентирана към бъдещето. Трябва да намалят дълга, да повишат 

производителността и да направят подходящите инвестиции, за да се 

постигне справедлив преход към устойчива и приобщаваща икономика. 

Днес представяме също така специален анализ на предизвикателствата, 

свързани с устойчивостта на околната среда, за да помогнем на 

държавите членки да преминат към неутрална по отношение на климата 

икономика. 

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните 

права, заяви: Заетостта е на рекордно високо равнище в Европа, но все 

още има неравенство. Трябва да се борим по-усърдно за постигане на по-

голямо равенство чрез укрепване на социалното измерение на 

европейския семестър и цялостно изпълнение на Европейския стълб на 

социалните права, наред с другото като предложим рамка за справедливо 

минимално заплащане, като укрепим програмата за уменията и обновим 

гаранцията за младежта. Това е предпоставка за успешен екологичен и 

цифров преход, при който никой няма да бъде изоставен. 

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Днес 

правим първата стъпка към поставянето на устойчивостта в центъра на 

икономическите политики и действия на ЕС. В докладите по държави от 

2020 г. се проследява напредъкът по отношение на целите на ООН за 

устойчиво развитие и е включен специален раздел за устойчивостта на 

околната среда. Това върви ръка за ръка с акцента на европейския 

семестър върху икономическите и социалните въпроси и с коригирането 

на макроикономическите дисбаланси. Намаляването на равнищата на 

държавния и частния дълг се осъществява неравномерно — докато в по-

голямата си част дефицитите по текущата сметка са коригирани, 

големите излишъци продължават да будят безпокойство. 

 

Основни констатации в докладите по държави 

Целта на Европейския зелен пакт е Европа да се превърне в първия 

континент, постигнал неутралност по отношение на климата до 2050 г. В 

докладите е направен специален анализ на въпросите, свързани с 

устойчивостта на околната среда. В тях са анализирани реформите и най-
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съществените потребности от инвестиции в области като енергетиката, 

транспорта и сградния фонд. Благодарение на посочения анализ 

политическите действия на държавите членки могат да бъдат насочени 

така, че да отговарят на този приоритет. 

В докладите по държави се изтъква, че равнището на безработицата 

продължава да се различава значително в отделните държави членки, а 

бедността и социалното изключване — да намаляват на фона на добрите 

условия на пазара на труда. При все това, за да се гарантира, че преходът 

в областта на климата и в цифровата сфера е коректен и социално 

справедлив, ще бъде изключително важно да се постигнат резултати във 

връзка с изпълнението на Европейския стълб на социалните права. 

Растежът на производителността продължава да представлява 

предизвикателство, още повече предвид демографските промени. 

Недостатъчните инвестиции, застаряването на работната ръка, 

недостигът на умения и несъответствието между търсените и 

предлаганите умения възпрепятстват потенциалния растеж. 

Държавите членки продължават да имат много разнородни позиции по 

отношение на дълга и предизвикателствата, свързани с устойчивостта. 

Средно за ЕС държавните дефицити започнаха отново да нарастват, като 

обърнаха наблюдаваната през последните години тенденция на спад. В 

някои държави членки текущите високи равнища на държавния дълг са 

източник на уязвимост. 

 

Включване на целите на ООН за устойчиво развитие 

Включването на целите за устойчиво развитие е част от новите елементи 

в европейския семестър. Докладът за всяка държава вече съдържа 

обобщена оценка на напредъка на държавите членки по отношение на 

постигането на целите за устойчиво развитие, както и специално 

приложение, в което се посочват резултатите по отношение на тези цели 

за конкретната държава членка и тенденцията през последните пет 

години. Съвкупно беше постигнат напредък по почти всички 17 цели за 

устойчиво развитие. 

През следващите години ще продължи работата за по-нататъшно 

задълбочаване на анализа с цел проследяване на изпълнението на 

целите за устойчиво развитие и обхващане на прехода към неутрална по 
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отношение на климата икономика, в която ресурсите се използват 

ефективно. 

 

Определяне на приоритети за Фонда за справедлив преход 

Преходът към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика 

трябва да бъде коректен и социално справедлив. Докладите по държави 

са съсредоточени върху регионите и секторите, които са най-силно 

засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика. 

Те включват анализ на предизвикателствата, свързани с прехода, и 

представят приоритети за получаване на подкрепа по линия на Фонда за 

справедлив преход, за да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен 

при полагането на усилия от ЕС за постигане на неутралност по 

отношение на климата. 

 

Напредък по отношение на реформите  

Несигурната икономическа перспектива подчертава значението на 

реформите за увеличаването на потенциалния растеж. В докладите по 

държави се прави оценка на напредъка на държавите членки в 

изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки — 

съобразените с отделните държави политически насоки, които Комисията 

представя всяка година. 

В докладите по държави се посочва, че приетите през 2019 г. препоръки 

са изпълнени в голяма степен в областта на финансовите услуги и 

активните политики по отношение на пазара на труда. Изпълнението на 

реформите е все така слабо в области като конкуренцията в сектора на 

услугите и осигуряването на дългосрочна устойчивост на публичните 

финанси. 

Като цяло държавите членки са постигнали поне някакъв напредък в 

изпълнението на около две трети от препоръките, отправени от 

въвеждането на европейския семестър през 2011 г. досега. 

Разработването и изпълнението на реформи от държавите членки се 

подпомага от Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). 

Днес Комисията приема годишната работна програма за ППСР за 2020 г., 

посредством която ще предостави за първи път подкрепа във всичките 27 

държави членки, осъществявайки над 240 проекта за реформи. 
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Коригиране на макроикономическите дисбаланси 

Процедурата при макроикономически дисбаланси цели установяване, 

предотвратяване и коригиране на потенциално вредни 

макроикономически дисбаланси, които биха могли да повлияят 

неблагоприятно на икономическата стабилност в дадена държава членка, 

в еврозоната или в ЕС като цяло. 

В доклада за механизма за предупреждение за 2020 г.Търсене на 

налични преводи за тази връзкаEN•••, който беше публикуван миналия 

декември, бяха идентифицирани 13 държави членки, по отношение на 

които трябва да се направи задълбочен преглед, за да се прецени дали 

са или може да бъдат изложени на риск от дисбаланси. В анализа се 

разглеждат сериозността на дисбалансите, тяхното развитие и ответните 

мерки на политиката. 

Резултатите от тези задълбочени прегледи, включени в докладите за 

съответните държави членки, сочат, че: 

 в Гърция, Италия и Кипър продължава да има прекомерни 

дисбаланси; 

 в Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Франция, 

Хърватия, Португалия, Румъния и Швеция все още има 

дисбаланси; 

 в България вече не са налице дисбаланси. 

Актуализирани насоки за заетостта 

Комисията прие предложение за актуализиране на насоките за 

заетосттаТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••, в което са 

представени общите приоритети за националните политики по заетостта. 

Посредством поставения силен акцент върху целта да се постигне 

устойчива социална пазарна икономика предложението привежда 

насоките за заетостта в съответствие с четирите измерения на 

Годишната стратегия за устойчив растеж и със съобщението на 

Комисията „Силна социална Европа за справедливи промениТърсене на 

налични преводи за тази връзкаEN•••“. Освен това то включва целите на 

ООН за устойчиво развитие. Актуализираните насоки включват 

постигането на справедливи, прозрачни и предвидими условия на работа, 

подобряването на условията на труд на работниците през платформи, 

засилването на ролята на социалните партньори и необходимостта да се 
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обърне по-голямо внимание на групите с по-ниски и средни доходи, що се 

отнася до справедливото заплащане, осигуряващо достоен жизнен 

стандарт. 

 

Доклад за засиленото наблюдение по отношение на Гърция  

Комисията прие петия доклад за засиленото наблюдение по отношение 

на ГърцияТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••. 

В него се стига до заключението, че Гърция е постигнала добър напредък 

в изпълнението на специфичните си ангажименти за реформи, поети за 

края на 2019 г. Допълнителните мерки, които се изпълняват или обявяват 

от правителството, следва да бъдат приключени навреме за шестия 

доклад за засиленото наблюдение, предвиден за май 2020 г. Това изисква 

постоянна ангажираност от страна на гръцките органи, по-специално във 

финансовия сектор, където е необходимо да се предприемат съществени 

допълнителни действия. Предстои докладът да бъде обсъден от 

Еврогрупата, без това обаче да води до предприемане на мерки по 

отношение на дълга. 

 

Следващи стъпки 

Очаква се Съветът да обсъди докладите по държави заедно с 

резултатите от задълбочените прегледи. Комисията ще обсъди 

обобщените констатации от докладите по държави с Европейския 

парламент. През следващите месеци Комисията ще работи заедно с 

държавите членки, за да проучи мнението на националните парламенти, 

правителствата, социалните партньори и другите заинтересовани страни 

относно анализа и заключенията в докладите по държави. 

Очаква се през април държавите членки да представят своите 

национални програми за реформи, съдържащи подробно описание на 

приоритети за структурни реформи, и своите програми за стабилност (за 

държавите от еврозоната) или програми за конвергенция (за държавите 

извън еврозоната), в които определят многогодишните си бюджетни 

стратегии. 

През пролетта на 2020 г. Комисията ще представи своите предложения 

за нов набор от специфични за всяка държава препоръки. 
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ЕИЦ УЧАСТВА В ПОДГОТОВКА НА ОН-ЛАЙН 

ПЛАТФОРМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Съвместно с партньори от още четири страни Италия, Кипър, Гърция и 

Дания, Европейски център работи по създаването на он-лайн платформа 

с образователни ресурси по гражданско образование. Проектът, 

финансиран от Еразъм +, националната агенция на Италия, събира 

усилията на университетски преподаватели от Университета на Никозия, 

ВТУ, Центърът по конституционно право – Атина и Университетът във 

Флоренция и образователната „Глобална фабрика“. Основна цел е да се 

изследват постиженията на гражданското образование в петте страни 

членки, да се проследят ресурсите, учебните програми и наличните 

учебници и он-лайн ресурси, да се изследват липсите и да се потърсят 

пътища за тяхното преодоляване. Акцент на изследването са 

механизмите и образователните методи, които могат да доведат до 

промяна на съзнанието и оценката на заобикалящата среда, както 

младите хора, така и хората в риск и да променят нагласите за активно 

включване в обществения живот на общностите.  

Приключи подготовката на първия пакет в рамките на проекта, който 

целеше да направи преглед на историческото развитие и националното 

законодателство за развитие на гражданското образование, да прегледа 

ролята на отделните национални държавни, международни и граждански 

актьори, които участват активно в процеса. Всички страни отчитат, че 

макар да има относително много добри правни условия за гражданско 

образование, то неговото преподаване върви откъснато от практиката и 

реалната обществена среда, осъществява се формално и се наблюдава 

липса на творчески и иновативни методи, които биха провокирали, 

особено младите хора, към активно включване в обществения живот. 

Следващи стъпки по проекта са създаването на он-лайн платформа, 

която да обединява ресурси за преподаване и учене на гражданство, така 

че да подпомогне работата и на обучители и на обучаеми, за да може да 

се трансформира знанието в активно гражданство. Целият доклад, 

материали от изследването в петте страни, можете да намерите на 

страницата на проекта : https://www.facebook.com/promparciviceducation/ 
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