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Използвали ли сте услугите на информационен център Europe Direct наскоро? 

Ето възможност да изразите впечатлението си от работата си с тях.  

Това проучване е анонимно и няма да ви отнеме повече от 1 минута 

Попълнете анкетата тук: 

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php 

 
 

Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви 
обстоятелства съдържанието в настоящата  публикация  не трябва да се приема за позиция на 

Европейския съюз. 

 
Информационен център Europe Direct - Сливен е част от 
информационната мрежа EUROPE DIRECT и се поддържа от Фондация 
Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, 
включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.  
Europe Direct е информационен център, който помага на гражданите да 
намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът 

предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са 
Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. 
Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем 
конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и 
консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.  
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете с Центърът за връзка Europe Direct или да 
се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11. 
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС. «Вашата Европа» Ви помага да 
научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 
 
Европа Директно – Сливен 
Ул. Славянска, № 3, ет. 4; Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; Тел. 044 411 832 
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu 
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven 
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven  

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=bg
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
mailto:europedirectsliven@gmail.com
http://www.europedirect-sliven.eu/
https://www.facebook.com/europe.directsliven
https://twitter.com/EDCSliven
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Е-бъдещето на България  
по пътя на Smart City технологиите 

 

 

„Днес живеем във време, в което 
цифровизацията заема все по-
голямо място в живота ни.  

Практически няма сектор, който да 
не е засегнат от глобалната 
цифрова трансформация. Ето 
защо ни е нужно не просто 
цифровизиране на услугите, но и 
модернизиране на 
администрациите, цялостното им 
интегриране в останалите 
публични политики. 

Имаме на разположение редица 
инструменти, които всички заедно можем да мобилизираме за постигането на тази 
цел. Например настоящият европейски план за действие за електронното 
управление, който се прилага от 2016 година, дава ясна визия за това как публичните 
администрации трябва да работят в бъдеще и какви принципи трябва да бъдат 
спазвани. Водещият принцип е публичните администрации да останат отворени и 
прозрачни – както за гражданите, така и за бизнеса. Те трябва да работят 
трансгранично, тоест независимо дали човек живее в Сливен, София, Париж или 
Брюксел, да може да използва административните услуги. 

Специално внимание искам да обърна на принципа „веднъж завинаги” – това 
означава, че има документи, които може да бъдат подавани еднократно. Така 
технологиите помагат на публичната администрация, давайки й достъп до 
съществуваща вече информация, така че да не се налага на гражданите да подават 
един и същи документ няколко пъти.  

Но нека бъдем предпазливи – много е важно как този принцип се прилага на 
практика. Принципът на еднократно подаване не означава, че администрациите ще 
имат достъп до цялата информация за всички граждани, по всяко време. Тъкмо 
обратното – принципът на еднократното подаване ще позволи на хората да 
контролират собствените си данни, като им дава възможност да решават сами дали 
съществуващата информация да бъде използвана, в случаите когато публичните 
власти изискват даден документ.  

Освен това, информационните системи за електронно управление трябва да 
прилагат принципа на неприкосновеност още на етапа, в който те се проектират и 
създават. Това означава, че следва да е практически невъзможно тези системи 
директно да обменят документи между публичните администрации, включително и 
трансгранично, без гражданите да контролират това прехвърляне. 

И това не е всичко. Вече сме предложили правна уредба на електронното 
идентифициране, услуги за разпознаване, които позволяват на гражданите на ЕС да 
използват техните собствени електронни документи за самоличност, когато имат 
работа с публичната администрация онлайн, дори когато става дума за 
администрация на друга страна членка.  

Не на последно място, Регламентът за единен цифров портал, предложен от 
Европейската комисия, дава тласък на прилагането на принципа за еднократно 
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подаване на европейско ниво и е в пълно съответствие с Общия регламент за 
защитата на данните. 

Технологиите дават уникална възможност за намаляване на административната 
тежест за нашите граждани и бизнес, докато в същото време им предлагат пълен 
контрол върху техните собствени данни.  

Редица инициативи на ЕС подкрепят държавите членки в този процес. Телеком 
програмата по Механизма за свързаност на Европа осигурява трансгранични услуги в 
сферата на информационните и комуникационните технологии, както и финансова 
подкрепа за държавите членки. Програмата ИСА предлага решения за изпълнение на 
взаимосвързани услуги. Струва си да отбележим и Европейската рамка за 
оперативна съвместимост, която стои в основата на цялостната европейска система, 
която създава общ подход в изграждането и оперирането на системите на 
различните страни, с цел да се позволи и улесни тяхната съвместна трансгранична 
дейност.” 

Мария Габриел, Европейски комисар, отговарящ за цифровата икономика и 
общество  

Брюксел, 26.09.2018 г. 
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Форум „Е-бъдещето на България по пътя на смарт-сити 
технологиите” събра в Сливен представители на местните 

власти, академичните среди и бизнеса 
 

Форум „Е-бъдещето на България по пътя на смарт-сити технологиите”, организиран от 
Европейски информационен център „Европа Директно-Сливен”, се проведе в 
Технически университет-ИПФ-Сливен на 26 септември. Съорганизатори на събитието, 
което бе съфинансирано от ЕС, бяха Община Сливен, Технически университет-София-
ИПФ-Сливен и фирма T-Systems, Унгария. Лектори бяха Стоян Марков – зам.-кмет на 
Община Сливен и ръководител на „Европа Директно-Сливен”, Пламен Тютюнков от 
фирма T-Systems, Унгария, и доц.д-р Моско Аладжем – ръководител софтуерна група 
Акстър, ТУ-София. В залата присъстваха представители на местната администрация, 
бизнеса, академичните среди, студенти и др. 

Целта на форума бе да запознае представителите на местните и регионални власти, на 
софтуерния и транспортен бизнес, студентите и преподавателите от Техническия 
университет с настоящето и бъдещето на електронното управление и електронните 
услуги, както и с добрите практики в настоящия момент в Сливен, България, Европа и 
света. 

Форумът бе открит от зам.-кмета Стоян Марков. Той прочете пред присъстващите 
обръщение към форума от българския еврокомисар Мария Габриел, която отговаря за 
цифровата икономика и цифровото общество. „Поздравявам Ви за провеждането на 
този толкова важен форум, посветен на електронното управление и електронните 
услуги като предпоставка за изграждането на истински „умни градове”. С тази 
дискусия Вие допринасяте за европейската стратегия за цифровия единен пазар, 
която отделя специално място на важността на електронното правителство и 
оперативната съвместимост като фактор за преодоляване на административната 
тежест за гражданите и предприятията... Водещият принцип е публичните 
администрации да останат отворени и прозрачни както за гражданите, така и за 
бизнеса. Те трябва да работят трангранично, т.е. независимо дали човек живее в 
Сливен, София, Париж или Брюксел, да може да използва административните 
услуги... Дискусии като тази са пример, че общият ангажимент за модернизиране на 
услугите е правилният подход. Сега е времето да действаме и инвестираме, за да 
създадем модерни администрации, предоставящи качествени електронни услуги, 
каквито гражданите заслужават.”, се казва в обръщението на еврокомисар Мария 
Габриел. 

 

Заместник-кметът Стоян Марков бе лектор на първата лекция по време на форума 
„Сливен-част от европейската инициатива WiFi4U”. Това е инициатива на Европейската 
комисия, която предоставя безплатен безжичен интернет достъп за жителите и 
туристите на близо 8 хиляди местни общини в ЕС. Общият бюджет на програмата е 120 
млн. евро. В инициативата може да се включи всяка община, която е направила 
регистрация в специална система до края на септември. Според проекта на Община 
Сливен, две ще са точките за безжичен обхват в града. Първата ще е на площад „Хаджи 
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Димитър”, а втората – пространството около фонтана „Кълбото”. Одобрените общини 
ще получат ваучер на стойност 15 хиляди евро за купуване на нужното оборудване, а 
сред задължителните условия е интернет връзката да е поне 30 Mbps. 

 

„Цифровият град – Smart City – използване на цифровизацията в различни области на 
градския живот” бе темата, чийто лектор бе Пламен Тютюнков от унгарската фирма T-
Systems. Той сподели, че основните направления в градовете, които използват смарт-
технологии, са смарт осветлението, смарт паркирането и смарт управлението на 
отпадъци. Тютюнков говори и за смарт транспортните решения, които правят 
обществения транспорт по-сигурен, по-бърз и по-привлекателен за хората – 
интелигентни електронни системи в градския транспорт, електронна билетна система, 
диспечерска система за следене движението на автобуси в реално време, електронна 
система за информиране на пътниците и др. Стана ясно, че в момента електронната 
система се внедрява в Сливен, че до края на седмицата се провеждат тестове, а до 
края на годината тя трябва изцяло да заработи в градския транспорт. Шест от общо 148 
спирки на градския транспорт в града ще имат електронни табла, които ще подават 
информация за движението на автобусите в реално време. Останалите спирки ще имат 
QR-код за мобилна апликация, с помощта на който ще може да се проследява 
движението на автобусите. 

 

„Интегрирана информационна система Акстър – от „хартиената ера” към съвременното 
дигитално общество” бе темата, представена от доц.д-р Моско Аладжем, ръководител 
софтуерна група Акстър към ТУ-София. Той представи визията за електронното 
управление - чрез използването на технологии за предоставяне на информация на 
гражданите. Запозна присъстващите и с модела на е-администрацията, в който има 
система за управление на документи и архиви и специализирани системи за 
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регистрация. Стана ясно, че от 1 ноември спира хартиеният обмен на документи, т.е. 
всичко вече ще е в електронен вид, и че ще се премине към безхартиен 
документооборот.   

 

Проведе се и дискусия, по време на която лекторите отговаряха на въпроси, зададени 
от присъстващите в залата. След форума се проведе демонстрация на новата 
електронна система в градския транспорт, а Пламен Тютюнков подробно разясни на 
присъстващите как ще работи тя. 

Форумът даде възможност на участниците да се запознаят с новите и предстоящи 
тенденции и инвестиции в е-услугите и е-управлението в транспорта и администрацията 
на град Сливен, както и да си тръгнат с нови идеи за тяхната община, тяхния град, и 
тяхната работа. 

Полезни връзки: 

 
Софтуерна група АКСТЪР 
T-Systems Hungary 
Технически университет София – Инженерно-педагогически факултет Сливен 
Цифрова икономика и общество 
Цифров единен пазар 
Европейска инициатива WiFi4EU 

Европейски информационен център „Европа-Директно – Сливен” 
Община Сливен 

 

https://www.acstre.com/
https://www.t-systems.com/de/en
http://www.tu-sliven.com/
https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-vprosi-i-otgovori
http://www.europedirect-sliven.eu/
http://www.sliven.bg/index.csp
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#SOTEU Годишната реч на Юнкер за състоянието на 

Европейския съюз 

 
Всяка година през септември председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 
се обръща към Европейския парламент с реч, в която прави преглед на постигнатото 
през изминалата година и представя приоритетите за предстоящата.  
 
Тази година речта беше отправена на 12 септември. Тя дойде на фона на предстоящите 
избори за Европейски парламент през 2019 г. и дебата за бъдещето на ЕС след 
Брекзит.  
 
Председателят Юнкер посочи начина, по който Комисията ще се справи с най-
неотложните предизвикателства и конкретни стъпки за изграждането на по-обединен, 
силен и демократичен Съюз. Предстоят и предложения, които да доведат до осезаеми 
резултати в полза на европейските граждани до провеждането на срещата на високо 
равнище в град Сибиу през месец май 2019 г. 
 
След речта се проведе разискване в пленарната зала. Това постави началото на 
диалога с Парламента и Съвета за подготовка на работната програма на Комисията за 
следващата година.  
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Ето част от речта на Юнкер: 
 

Уважаеми господин Председател,  

Дами и господа членове на Парламента,  

Понякога Историята напредва тихомълком, с премерени стъпки и отминава 
бързо.  

Именно това наблюдаваме в работата на една Комисия, която разполага 
единствено с петгодишен мандат, за да промени безвъзвратно хода на 
нещата.  

Настоящата Комисия е просто епизод, кратък момент в дългата история на 
Европейския съюз. Моментът за окончателна равносметка на Комисията, 
която председателствам, все още не е настъпил.  

Затова днес няма да Ви представя равносметка на това, което направихме 
през изминалите четири години.  

Точно обратното: подчертавам, че през идните дванадесет месеца 
работата ще продължи, за да може с всеки изминат ден несъвършеният 
Европейски съюз да се приближава до съвършенството.  

Все още има неща, които трябва да се свършат, и точно за тях бих искал да Ви 
говоря тази сутрин.  

Без самодоволство. Без пъчене на гърди. Скромност и работа: такова 
поведение ще възприеме Комисията, такава ще бъде програмата ни през 
идните месеци.  

Понякога Историята — в прекия смисъл на думата — се промъква в живота на 
народите без предизвестие и не си тръгва.  

Точно това се случва през Първата световна война, която през 1914 г. 
връхлита европейския континент — изненадващо на фона на слънчевата, 
спокойна, мирна и изпълнена с оптимизъм 1913 година.  

През 1913 г. европейците очакват, че ще живеят в траен мир. Въпреки това 
още на следващата година братоубийствена война връхлита Европа.  
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Споменавам този период не защото смятам, че сме на прага на нова 
катастрофа.  

Европейският съюз е гарант за мир. Трябва да се радваме, че живеем на мирен 
континент, на континент, който познава мира благодарение на Европейския 
съюз.  

Трябва повече да уважаваме Европейския съюз повече, да не накърняваме 
имиджа му, да защитаваме нашия начин на живот.  

Трябва да кажем „да“ на патриотизма, който не е насочен срещу другите. 
Трябва да кажем „не“ на прекомерния национализъм, който отхвърля и мрази 
другите, разрушава и търси виновни вместо да търси решения, които да ни 
помогнат да живеем пo-добре заедно.  

Договореността, стояща в основата на Европейския съюз — никога вече 
война — продължава да бъде категорично изискване. Категорично 
задължение да проявяваме бдителност у нас и около нас. 

 

Състояние на Съюза през 2018 г.  

УСИЛИЯ, КОИТО ВОДЯТ ДО РЕЗУЛТАТИ  

Дами и господа членове на Парламента,  

Какво е състоянието на Европейския съюз днес, през 2018 г.?  

Десет години след „Леман Брадърс“ Европа окончателно затвори страницата 
на икономическата и финансова криза, която дойде от другаде, но ни връхлетя, 
при това в много области по жесток начин.  

Европейският съюз отбеляза непрестанен растеж през 21 последователни 
тримесечия.  

Заетостта е в процес на възстановяване, като от 2014 г. насам са създадени 
приблизително 12 милиона работни места. 12 милиона работни места — това 
е повече от населението на Белгия.  

Никога по-рано в Европа не е имало толкова много работещи хора — 239 
милиона мъже и жени.  

Безработицата сред младите хора е 14,8 %. Тази стойност продължава да 
бъде прекалено висока, но е най-ниската от 2000 г. насам.  

Инвестициите се завръщат в Европа, като нашият Европейски фонд за 
стратегически инвестиции — все още, макар и рядко, наричан от някои плана 
„Юнкер“ — доведе до публични и най- -вече частни инвестиции на стойност 335 
милиарда евро. Приближаваме се към 400-те милиарда евро.  

Да споменем и Гърция. След тежки години, безпрецедентни сериозни 
трудности в социален план, но и безпрецедентна солидарност, Гърция успя да 
изпълни програмата си и отново да стъпи на крака. Поздравявам гръцкия 
народ за положените от него херкулесови усилия — усилия, които 
останалите европейци продължават да подценяват. Винаги съм 
защитавал Гърция, нейното достойнство, ролята ѝ в Европа и оставането ѝ в 
еврозоната. И се гордея с това.  

Освен това Европа затвърди статута си на търговска сила. Световната 
търговска сила не е нищо друго освен доказателство за необходимостта от 
споделяне на суверенитета. Понастоящем Европейският съюз има търговски 
споразумения със 70 държави. Заедно съставляваме 40 % от световния БВП. 
Чрез тези споразумения, които често биват несправедливо оспорвани, ние 
изнасяме към останалата част от света високите европейски стандарти в 
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областта на безопасността на храните, трудовото право, околната среда и 
правата на потребителите.  

Когато през юли тази година, в разгара на опасни напрежения в международен 
план, посетих в една и съща седмица Пекин, Токио и Вашингтон, можех да 
говоря в качеството си на председател на Комисията от името на най-големия 
единен пазар в света. От името на Съюз, съставляващ една пета от 
световната икономика. От името на Съюз, който е готов да защитава своите 
ценности и интереси. Представих Европа като един отворен континент, 
който обаче не се подарява.  

Европейското единство, което успях да представя като принцип и в 
подробности, ми даде силата да Понастоящем Европейският съюз има 
търговски споразумения със 70 държави. Заедно съставляваме 40 % от 
световния БВП. 4 изразя становището на Европейския съюз, за да постигна 
конкретни резултати за нашите граждани и предприятия.  

Единни като Съюз, ние, европейците, представляваме сила, с която 
другите трябва да се съобразяват. Във Вашингтон говорих от името на 
Европа. За някои споразумението, което успях да договоря с президента Тръмп, 
бе изненада. Изненада обаче няма, тъй като Европа успя да заеме единна 
позиция.  

Когато е необходимо, Европа трябва да действа сплотено. 

 

ОТГОВОРНОСТ В СВЕТОВЕН ПЛАН  

Доказахме я, когато не спряхме да подкрепяме Парижкото споразумение за 
климата, тъй като ние, европейците, желаем да завещаем на следващите 
поколения една по-чиста планета. Подкрепям анализите на комисаря ни по 
въпросите на енергетиката във връзка с целите за намаляване на емисиите 
въглероден диоксид до 2030 г. Те са точни от научна гледна точка и необходими 
от политическа.  

Сушата това лято напомни по жесток и конкретен начин — и не само на 
земеделските стопани — колко са важни усилията ни за подсигуряването на 
бъдещето на идните поколения. Не можем да виждаме предизвикателството, 
което стои пред нас, и да извъртаме глава встрани. Ние, Комисията, и Вие, 
Парламентът, трябва да гледаме към бъдещето.  

 

 

Дами и господа членове на Парламента,  

Светът не е спрял да се върти и е по-непостоянен от когато и да било. 
Външните предизвикателства, пред които е изправен континентът ни, се 
увеличават с всеки изминат ден.  

Поради това дори за минута не можем да изоставим усилията си за 
изграждането на по-обединена Европа.  

Европа може да изнася стабилност, както стана при последователните 
разширяване на Съюза, за които смятам, че са и продължават да бъдат 
примери за успех, тъй като успяхме да помирим европейската география и 
европейската история. Все още обаче е необходимо да се положат усилия. 
Веднъж завинаги трябва да определим каква ще бъде позицията ни по 
отношение на Западните Балкани. В противен случай други сили ще 
предопределят посоката на държавите, разположени в непосредствено 
съседство.  
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Освен това нека се огледаме. Всички ние трябва да изпитваме дълбока 
съпричастност към случващото се в Идлиб, Сирия. Не можем да стоим 
безмълвно пред подобна предстояща хуманитарна криза, която всъщност 
е предизвествена.  

Конфликтът в Сирия показва как международният ред, който беше в услуга на 
европейците от Втората световна война насам, все повече се поставя под 
въпрос.  

В съвременния свят Европа вече не може да бъде сигурна, че поетите вчера 
ангажименти ще бъдат изпълнявани и утре.  

Вчерашните съюзи може би няма да просъществуват в бъдеще. 

 

ДА ИЗПЪЛНИМ НАШИТЕ ОБЕЩАНИЯ  

Уважаеми дами и господа депутати,  

Когато през май 2019 г. настъпи часът на изборите, европейските граждани 
няма да се интересуват какви са били предложенията на Комисията. От особен 
интерес за тях ще бъде обаче интернет гигантите да плащат данъци в 
държавите, в които генерират своите печалби. Избирателите искат — а и 
много от вас също, доколкото знам, съответното предложение на Комисията 
бързо да се превърне в закон. И това искане е напълно оправдано.  

На изборите през 2019 г. европейците няма да се интересуват от доброто 
намерение на Комисията да сложи край на пластмасите за еднократна 
употреба, за да защити нашите морета от отпадъци. Ако искаме да убедим 
европейците в нашата правота и в правилността на нашите действия, ние се 
нуждаем от европейски закон, който да „бетонира“ забраната на пластмасите 
— както това се предлага от Комисията.  

От трибуната всички твърдим, че искаме да действаме мащабно по важните 
въпроси и сдържано по маловажните. Но няма да получим ръкопляскания от 
европейските граждани, ако европейското законодателство продължава да 
налага два пъти в годината смяната на часовото време. Днес Комисията 
предлага да променим това. Смяната на часовото време трябва да бъде 
отменена. Държавите членки трябва да решат сами, съгласно принципа на 
субсидиарност, в кое часово време ще живеят техните граждани — лятното 
или зимното. Очаквам Парламентът и Съветът да имат същото виждане по 
въпроса и да намерят решения, съобразени с единния пазар. Времето ни 
изтича.  

Искам да отправя общ призив към всички нас да си сътрудничим тясно през 
идните месеци, за да изпълним своевременно преди европейските избори това, 
което обещахме през 2014 г.  

В началото на този мандат всички заедно обещахме да създадем новаторски 
цифров единен пазар, по- -задълбочен икономически и валутен съюз, банков 
съюз, съюз на капиталовите пазари, справедлив единен пазар, енергиен съюз с 
ориентирана към бъдещето политика в областта на климата, всеобхватна 
програма за миграцията и съюз на сигурност. Освен това ние (или поне 
повечето от нас) си поставихме за цел да се погрижим по-добре за социалното 
измерение на Европа и да го подготвим за предизвикателствата на бъдещето.  

Комисията представи всички предложения и инициативи, които обявихме през 
2014 година. Половината от тях вече са приети от Парламента и Съвета, 
други 20 % се развиват по план, а по 30 % все още текат отчасти трудни 
дискусии.  
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Уважаеми дами и господа,  

Аз не мога да приема опитите отговорността за всички пропуски, 
каквито естествено имаше, да се вмени изцяло на Комисията. Нашите 
предложения са налице. Те трябва да бъдат приети и изпълнени. И в 
бъдеще аз няма да допускам Комисията да бъде превръщана в единствената 
изкупителна жертва, макар да изглежда вероятно такива опити да има. 
Виновници за проблемите има във всички институции и много малко от тях са 
в Комисията и Парламента.  

Продължаваме да се нуждаем от лидерство в много области. Това се отнася и 
за завършването на нашия Съюз за сигурност. Европейците очакват от 
Съюза да гарантира безопасността им. Ето защо Комисията предлага днес 
ново законодателство, целящо премахването на терористична 
пропаганда от интернет в рамките на един час — критичния период, през 
който се нанасят най-големите щети.  

Освен това ние предлагаме да се разширят задачите на новосъздадената 
Европейска прокуратура така, че да включват борбата срещу 
терористичните престъпления. Трябва да можем да преследваме 
терористите в целия Съюз независимо от националните граници. 
Терористите не признават граници — нека не ги подпомагаме, като не си 
сътрудничим.  

Поради това днес ние предлагаме и нови мерки, с които да се борим 
ефективно и трансгранично с изпирането на пари.  

Същият решителен подход трябва да възприемем, за да защитим свободните 
и честни избори в Европа. Ето защо Комисията предлага също така нови 
правила за по-добра защита на нашите демократични процеси от 
манипулиране от страна на трети държави или — да, това също се 
случва — на частни интереси.  

Лидерство и дух на компромис са, разбира се, особено необходими, когато 
става въпрос за миграцията. В тази област постигнахме по-голям напредък, 
отколкото често се твърди. Бяха договорени пет от седемте предложения на 
Комисията за реформа на общата европейска система за убежище. Усилията 
ни бяха успешни: мигрантите в Източното Средиземноморие намаляха с 97 %, 
а тези по маршрута през Централното Средиземноморие — с 80 %. 
Операциите на ЕС помогнаха за спасяването на над 690 000 души в открито 
море от 2015 г. насам.  

Държавите членки обаче все още не са намерили точния баланс между 
отговорността, която всяка държава трябва да поеме на своята територия, и 
необходимата солидарност помежду им. Те обаче трябва да демонстрират 
тази солидарност, ако искат да запазят Шенгенското пространство без 
вътрешни граници. Противник съм на вътрешните граници и ще 
продължавам да бъда против тях. Там, където междувременно отново ги 
има, те трябва да бъдат премахнати. Ако останат, това ще бъде 
неприемлива стъпка назад за европейското настояще и бъдеще.  

Комисията и няколко председателства на Съвета предложиха множество 
компромисни решения. Призовавам австрийското председателство на 
Съвета да предприеме сега решителни стъпки за разработване на трайно 
решение за балансирана реформа на миграцията. Не можем да продължаваме 
да спорим за временни решения всеки път, когато пристигне нов кораб с хора 
на борда. Временните решения не са достатъчни. Имаме нужда от повече 
солидарност сега и в бъдеще — солидарността трябва да е трайна.  

Имаме нужда от повече солидарност, защото трябва да сме по-ефикасни. 
Същото се отнася и за засилване на европейската гражданска защита. 
Когато има пожар в една от държавите, гори цялата Европа. Сред 
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впечатляващите картини от това лято са не само тези на пожарите, но и 
тези, на които застрашени от пожарите шведи ръкопляскат на полски 
пожарникари — това е истинската Европа.  

Но да се върнем към темата за миграцията. Днес представяме предложение 
за укрепване на европейската гранична и брегова охрана. Външните граници 
трябва да бъдат по-добре защитени. Поради това предлагаме броят на 
европейските гранични служители, които се финансират от бюджета на ЕС, 
до 2020 година да бъде увеличен на 10 000.  

Освен това внасяме предложение за по-нататъшно развитие на 
Европейската агенция в областта на убежището. Държавите членки се 
нуждаят от повече европейска подкрепа за обработка на молбите за убежище, 
като тази обработка трябва да се извършва в съответствие с Женевската 
конвенция.  

Представяме също така предложение за ускоряване на връщането на 
незаконно влезли мигранти. Комисията се посвещава на това 
предизвикателство заедно с държавите членки.  

Повтарям отново желанието си, което е по-скоро настойчива покана, да 
бъдат установени законни пътища за миграция в Европейския съюз. 
Имаме нужда от квалифицирани мигранти. И по този въпрос Комисията 
отдавна е представила за обсъждане конкретни предложения. Те трябва да 
бъдат реализирани. 
 

Пълната реч на български език може да откриете в прикачения документ: 
 
Източник: Европейската комисия 

http://www.europedirect-sliven.eu/wp-content/uploads/2018/09/soteu2018-speech_bg_0.pdf

