
За да се използва пълният потенциал 
на приложенията за проследяване на 
контактите и предупреждаване с цел 
прекъсване на веригата на заразяване с 
коронавирус отвъд границите на държа-
вите и за спасяване на човешки животи, 
Комисията, по покана на държавите — 
членки на ЕС, създаде общоевропейска 
система за осигуряване на оперативна 
съвместимост — т.нар. „портал“. След 
успешна пилотна фаза днес система-
та започва да функционира с първата 
серия национални приложения, кои-
то вече са свързани чрез тази услуга: 
Corona-Warn-App (Германия), COVID 
tracker (Ирландия) immuni (Италия). 
Тези приложения са изтеглени от общо 
около 30 милиона души, което съответ-
ства на две трети от всички изтеглени 
приложения в ЕС.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на 
единния пазар, заяви: „Редица държави 
членки стартираха приложения за про-
следяване на контактите и предупреж-
даване, чието използване е доброволно, 
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а Комисията им оказва съдействие, за да 
могат тези приложения да взаимодейст-
ват помежду си по сигурен начин. Сво-
бодното движение е неразделна част от 
единния пазар, а порталът го улеснява, 
като същевременно помага за спасява-
нето на човешки животи.“

Стела Кириaкиду, комисар по въпроси-
те на здравеопазването и безопасността 
на храните, добави: „Приложенията за 
проследяване и предупреждаване във 
връзка с коронавируса могат успешно 
да допълнят други мерки, като напри-
мер засиленото тестване и ръчното про-
следяване на контактите. На фона на 
нарастващия брой на случаите на коро-
навирус приложенията могат да играят 
важна роля за прекъсване на веригите 
на предаване на вируса.“ Когато функ-
ционират зад граница, тези приложения 
се превръщат в още по-мощни инстру-
менти. Нашата портална система, коя-
то заработи днес, е важна стъпка в ра-
ботата ни и бих призовала гражданите 
да използват тези приложения, за да ни 
помогнат да се пазим взаимно.“
Йенс Спан, федерален министър на 
здравеопазването на Германия, заяви 
„Навсякъде в Европа броят на новите 

Нов портал на ниво ЕС
в борбата срещу COVID-19
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проследяването на контактите и получаване-
то на предупреждения както в собствената 
си държава, така и в чужбина. Сървърът на 
портала позволява количеството на обменя-
ните данни да бъде сведено до минимум. Той 
ще осигурява по ефективен начин обмена на 
произволни идентификатори между нацио-
налните приложения. С изключение на про-
изволните ключове порталът няма да обра-
ботва никаква друга информация, генерирана 
от приложенията: обменяната информация е 
псевдонимизирана, криптирана и се съхраня-
ва само докато е необходима за проследяване 
на инфекциите. Тя не позволява идентифици-
рането на отделни лица, нито проследяването 
на местоположението или движението на ус-
тройствата.
Порталът е устроен съгласно споразумението 
между държавите членки относно технически-
те спецификации за осигуряване на безопасен 
обмен на информация между националните 
приложения за проследяване на контактите и 
предупреждаване, като се базира на децентра-
лизирана архитектура. Системата беше разра-
ботена и създадена за по-малко от два месеца 
от T-Systems и SAP и ще бъде управлявана от 
центъра за електронно обработване на данни 
на Комисията в Люксембург.

Ако са изцяло в съответствие с правилата на 
ЕС и добре координирани, приложенията за 
проследяване на контактите могат да играят 
ключова роля на всички етапи от управление-
то на кризи. Те могат да се използват в допълне-

случаи отново се увеличава. В момента на-
ционалните приложения за предупреждаване 
имат значителен ефект, тъй като с тяхна помощ 
се прекъсват по-бързо веригите на заразяване, 
което помага за овладяване на пандемията. С 
помощта на новия портал свързваме приложе-
ния в цяла Европа. По този начин контактите 
могат да бъдат предупредени по време на пъ-
туване в чужбина или след това.“

Повечето държави членки решиха да въведат 
приложения за проследяване на контактите 
и предупреждаване с цел борба срещу коро-
навируса. Общо 20 приложения, основаващи 
на децентрализирани системи, могат да бъдат 
оперативно съвместими чрез портала. Те се 
свързват с портала, като се следва протокол, 
предвиждащ няколко теста и проверки, както 
и актуализация на всяко приложение. Втората 
група приложения ще бъде свързана следва-
щата седмица. След това се очаква към систе-
мата да се присъединят eRouška (Чехия), smitte 
stop (Дания), Apturi COVID (Латвия) и Radar 
Covid (Испания), а през ноември ще се вклю-
чат и други приложения.
Данни за участващите държави членки са пуб-
ликувани на специална уебстраница.
Порталът осигурява безпрепятственото функ-
циониране на приложенията отвъд нацио-
налните границите. Това означава, че потре-
бителите ще трябва да инсталират само едно 
приложение, дори когато пътуват в друга 
участваща европейска държава, и ще могат да 
се възползват от
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ние към съществуващото ръчно проследяване 
на контактите и да помогнат за прекъсване на 
веригата на предаване на вируса, като по този 
начин допринесат за спасяването на човешки 
животи.

От началото на пандемията от коронавирус 
насам държавите членки, с подкрепата на Ко-
мисията, подложиха на оценка цифровите ре-
шения за справяне с кризата, като анализира-
ха тяхната ефективност и сигурност, както и 
аспекти, свързани с неприкосновеността на 
личния живот и защитата на личните данни. 
Те разработиха инструментариум на ЕС за 
приложения за проследяване на контактите 
и предупреждаване, който беше придружен 
от насоки относно защитата на данните. Тази 
стъпка беше част от общ координиран подход, 
който да подпомогне постепенното премахва-
не на мерките за изолация, както е посочено 
в съответната препоръка на Комисията. За да 
се гарантира също така, че мобилните прило-
жения за проследяване и предупреждаване 
функционират в трансграничен контекст, през 
месец май държавите членки, с подкрепата на 
Комисията, се договориха за насоки за опера-
тивна съвместимост, а през юни — за набор 
от технически спецификации, като Комисия-
та прие решение за изпълнение, което да пос-
лужи за правно основание за портала. През 
септември системата беше тествана в пилотна 
фаза. 

Източник: Европейска комисия

Мнозинството от гражданите на ЕС подкре-
пят по-голям бюджет на ЕС за преодоляване 
на пандемията. Общественото здраве е осно-
вен приоритет, следван от икономическото 
възстановяване и изменението на климата.
В ново анкетно проучване, поръчано от Ев-
ропейския парламент и проведено в началото 
на октомври 2020 г., почти осем от всеки десет 
респонденти (77 %) в целия ЕС подкрепят иде-
ята, че ЕС трябва да предоставя средства на 
държавите членки само при условие че нацио-
налното правителство прилага принципите на 
правовата държава и демокрацията. Най-мал-
ко седем от всеки десет респонденти са съглас-
ни с това твърдение в 26 държави членки на 
ЕС.

54 % от европейците смятат, че ЕС следва да 
разполага с повече финансови средства, за да 
може да преодолее последиците от пандемия-
та от коронавируса. В 20 държави членки на 
ЕС мнозинството от респондентите са съглас-
ни с това твърдение, в 14 държави членки на 
ЕС абсолютно мнозинство от респондентите 
подкрепят по-голям бюджет на ЕС.
Запитани относно областите на политиката, в 
които този увеличен бюджет на ЕС следва да 
бъде изразходван, повече от половината от 

Eвропейците настояват средствата на 
ЕС да бъдат обвързани със зачитането 
на принципите на правовата държава
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респондентите (54 %) заявяват, че обществе-
ното здраве следва да бъде основен приоритет, 
следвано от икономическото възстановяване 
и новите възможности за предприятията (42 
%), изменението на климата и опазването на 
околната среда (37 %) и заетостта и социални-
те въпроси (35 %). На равнище ЕС изменение-
то на климата и околната среда са заменили 
заетостта сред първите три разходни приори-
тета в сравнение с последното проучване, про-
ведено през юни 2020 г.

Общественото здраве е основният разходен 
приоритет за респондентите в 18 държави. 
Естония, Латвия и Чехия поставят икономи-
ческото възстановяване на челно място, дока-
то гражданите на Австрия, Дания и Германия 
слагат на първо място борбата с изменението 
на климата. В Хърватия, Словакия и Финлан-
дия интервюираните са определили заетостта 
и социалните въпроси като свой основен при-
оритет по отношение на разходите.
Вземането на необходимите решения относно 
пакета за възстановяване и МФР във възмож-
но най-кратък срок очевидно е от жизнено-
важно значение, както се вижда от тревожното 
лично финансово положение на европейските 
граждани от началото на пандемията. Голямо 
мнозинство от гражданите се опасяват от пря-
ко въздействие от пандемията върху тяхното 
лично финансово положение или вече са по-
страдали: 39 % от анкетираните заявяват, че 
кризата от COVID-19 вече е оказала въздейст-
вие върху техните лични доходи, докато дру-
ги 27 % очакват такова въздействие в бъдеще. 

Само 27 % очакват ситуацията с COVID -19 
да не окаже въздействие върху техните лични 
доходи. В 20 държави повечето респонденти 
заявяват, че настоящата криза вече е оказала 
въздействие върху техните лични доходи.

Две трети от респондентите (66 %) са съглас-
ни, че ЕС трябва да разполага с повече право-
мощия за справяне с кризи като пандемията от 
коронавируса. Само една четвърт (25 %) не са 
съгласни с това твърдение. Тези констатации 
са в съответствие с резултатите от двете пре-
дишни проучвания, проведени от Европей-
ския парламент през април и юни 2020 г.
От началото на пандемията Европейският 
парламент поръча три специални проучвания 
на европейското обществено мнение по вре-
ме на COVID-19. Последното проучване беше 
проведено онлайн (и по телефона в Малта) от 
Кантар между 25 септември и 7 октомври 2020 
г. сред 24 812 респонденти във всички 27 дър-
жави членки на ЕС. Проучването беше ограни-
чено до лица на възраст между 16 и 64 години 
(16—54 години в България, Чехия, Хърватия, 
Гърция, Унгария, Полша, Португалия, Румъ-
ния, Словения и Словакия). Квоти по пол, въз-
раст и регион гарантират представителността 
на анкетата на национално равнище. Общите 
резултати за ЕС се претеглят в зависимост от 
броя на населението на всяка от изследваните 
държави.
Пълният доклад от проучването, включително 
пълния набор от данни, е планиран за публи-
кация в началото на ноември 2020 г.

Източник: Европейски парламент
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Продължава да се влошава състоянието на за-
щитените местообитания и видове, най-вече 
вследствие интензивното селско стопанство, 
урбанизацията, неустойчивите горски дей-
ности и измененията в сладководните место-
обитания. Замърсяването на въздуха, водата 
и почвата също влияе на местообитанията, 
също както и изменението на климата и свръх-
експлоатацията на животните чрез незаконно 
добиване и неустойчив лов и риболов. Ако не 
бъде намерено решение, това влошаване не-
избежно ще доведе до трайно подриване на 
нашето биологично разнообразие и на жизне-
новажните услуги, които то предоставя, което 
ще изложи на риск нашето здраве и икономи-
ческо благополучие.

Нов доклад подчертава ясната необходимост 
от действия, ако искаме да осигурим реална 
възможност на биологичното разнообразие в 
Европа да поеме по пътя към възстановяване 
до 2030 г., както е предвидено в новата стра-
тегия на ЕС за биологичното разнообразие. В 
това отношение от особено значение ще бъде 
цялостното изпълнение на целите и задачите, 
предложени в тази стратегия, както и в страте-
гията „От фермата до трапезата“.
Оценката, която се основава на по-подробен 
технически доклад на Европейската агенция 
за околната среда, показва, че макар някои за-
щитени видове и местообитания да устояват 

въпреки оказвания върху тях сериозен натиск, 
по-голямата част от тях са с незадоволителен 
или лош статус на равнище ЕС, като при някои 
се наблюдава непрекъсната тенденция към 
влошаване.
При отделните видове продължава да се вло-
шава състоянието на птиците, които са тяс-
но свързани със селското стопанство, а слад-
ководните риби са с най-висок дял на лош 
природозащитен статус (38 %) главно поради 
промени във водните обекти, водните пото-
ци и водноелектрическите инсталации. Едва 
15 % от местообитанията са в добро състоя-
ние. Възстановяването на торфищата и други 
влажни зони може да се отрази положително 
на природата, но и да допринесе значително в 
борбата с изменението на климата, както и да 
осигури възможности за разкриване на нови 
работни места в селските и периферните райо-
ни.
Докладът също така показва, че целенасоче-
ните действия за опазване дават резултати. 
Популациите от иберийски рис, горски елен 
и видри, които са обект на мащабни проекти 
за опазване, вече се възстановяват. Инициати-
вите по програмата LIFE на ЕС, специалните 
агроекологични схеми в рамките на общата 
селскостопанска политика и мрежата „Натура 
2000“ с нейните 27 000 зони продължават да 
влияят положително, но са необходими значи-
телно помащабни действия. 

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпроси-
те на околната среда, океаните и рибарството, 
заяви: „Тази оценка съдържа най-всеобхватна-

Нестихващ натиск върху 
природата в Европа
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та проверка на състоянието на природата, из-
вършвана някога в ЕС. Тя показва още веднъж 
много ясно, че ние губим своята животопо-
ддържаща система. Цели 81 % от защитените 
местообитания в ЕС са в лошо състояние. Не-
обходимо е спешно да изпълним ангажимен-
тите, поети в новата стратегия на ЕС за био-
логичното разнообразие, за да обърнем тази 
тенденция в полза на природата, хората, кли-
мата и икономиката“.
Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на 
Европейската агенция за околна среда, допъл-
ни: „Според направената от нас оценка, ако 
искаме да опазим доброто състояние и прис-
пособимост на природата в Европа, както и 
своето собствено благосъстояние, ще трябва 
да променим основно начина, по който про-
извеждаме и консумираме храна, управляваме 
и използваме горите си и изграждаме своите 
градове. Тези усилия трябва да се съчетаят с 
по-добро изпълнение и налагане на политики-
те за опазване, с ударение върху възстановява-
нето на природата, както и с все по-амбициоз-
ни действия в областта на климата, особено в 
отраслите на транспорта и енергетиката“.

На всеки шест години държавите членки пред-
ставят доклади за природозащитния статус и 
тенденции при биологичните видове и типо-
вете местообитания, защитени съгласно ди-
рективите на ЕС. Настоящият цикъл на докла-
дване е засега най-мащабното и най-подробно 
събиране на данни относно състоянието на 
природата в Европа. Докладът съдържа анализ 

на данните за състоянието и тенденциите при 
всички видове диви птици в ЕС (460 вида), 233 
типа местообитания и почти 1400 вида други 
диви растения и животни, които представля-
ват интерес за Европа.
Тази информация ще ръководи през идните 
години действията на ЕС в областта на биоло-
гичното разнообразие и ще осигури необходи-
мата основа за проследяването на напредъка 
спрямо целите в новата стратегия на ЕС за би-
ологичното разнообразие до 2030 г.

Източник: Европейска комисия

Демократичната опозиция в Беларус получи 
наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 
2020 г.

Председателят на Европейския парламент Да-
вид Сасоли обяви лауреатите в пленарната 
зала в Брюксел на обяд в четвъртък след пре-
дходно решение на Председателския съвет 
(председателят на ЕП и ръководителите на по-
литическите групи).
„Позволете ми да поздравя представителите 
на беларуската опозиция за тяхната смелост, 
устойчивост и решимост. Те продължават да 
се борят и да бъдат силни на фона на мно-
го по-силен противник. Но от своя страна те 
имат нещо, което грубата сила никога не може 

Демократичната опозиция в Беларус е 
лауреат на наградата „Сахаров“ 
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да победи — и това е истината. Така че моето 
послание към вас, лауреатите на наградата, е 
да останете силни и да не се отказвате от бор-
бата си. Знайте, че сме на ваша страна“, заяви 
председателят Сасоли след решението.
„Бих искал също така да добавя нещо относно 
неотдавнашното убийство на един от тазго-
дишните финалисти, г-н Арнолд Йоаким Мо-
разан Еразо, активист от екологичната група 
Гуапинол, която се противопоставя на мина 
за железен оксид в Хондурас. Наложително е 
незабавно да се започне надеждно и независи-
мо разследване на случая и отговорните лица 
да бъдат подведени под отговорност“, добави 
той.

Демократичната опозиция в Беларус е предста-
влявана от Координационния съвет -инициа-
тива на смели жени, както и видни политиче-
ски фигури и представители на гражданското 
общество. Прочетете повече за лауреатите, 
както и за другите финалисти тук.
Беларус е в разгара на политическа криза от 
оспорваните президентски избори на 9 август 
насам, които доведоха до въстание срещу ав-
торитарния президент Александър Лукашен-
ко и последвалите брутални репресии срещу 
демонстрантите от страна на режима.
Церемонията по връчване на наградата „Саха-
ров“ ще се проведе на 16 декември.
В сряда Парламентът прие и нови препоръки, 
в които се призовава за цялостен преглед на 
отношенията на ЕС с Беларус. Прочетете по-
вече тук
Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта 

носи името на съветския физик и политиче-
ски дисидент Андрей Сахаров и се присъжда 
всяка година от Европейския парламент. Тя е 
учредена през 1988 г. с цел да отличи хора и 
организации, защитаващи правата на човека 
и основните свободи. Паричната награда е на 
стойност от 50 000 евро.

Миналата година наградата беше връчена на 
Илхам Тохти, уйгурски икономист, който се 
бори за правата на уйгурското малцинство в 
Китай.

Източник: Европейски парламент

Европейският комисар по въпросите на окол-
ната среда, океаните и рибарството Виргини-
юс Синкявичос обяви победителите в шесто-
то издание на европейската награда „Натура 
2000“ на специална церемония в Брюксел. Сред 
победителите са проекти от Финландия, Фран-
ция, Белгия, Испания, България и трансграни-
чен проект, включващ партньори от Румъния, 
Австрия, Унгария, Чехия, Словакия и Украйна.
Наградата „Натура 2000“ се присъжда на ус-
пешни проекти свързани с опазването на 
природата в ЕС и повишава осведомеността 
относно едно от върховите постижения на Ев-
ропа в тази сфера – мрежата от защитени те-
ритории „Натура 2000“.

Български проект е отличен
с европейска награда

„Натура 2000“ за 2020г. 
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Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват 
задължително официалните становища на Европейската комисия. 

Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от 
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната 

информация може да бъде използвана.

Специалната Награда на европейските граж-
дани спечели проектът „Партньорство за опаз-
ване на вековните гори на България в „Натура 
2000“, ръководен от Изпълнителната агенция 
по горите (ИАГ), Министерството на земе-
делието, храните и горите, WWF България, 
Асоциацията на парковете в България и Сдру-
жението за дива природа Балкани. Проектът 
спомогна за уреждането на конфликтните ин-
тереси във връзка с определянето на свързани 
с горите защитени зони по „Натура 2000“. 

Партньорите извършиха обширни проучва-
ния и картографиране, за да се изготви опис на 
старите гори в държавни горски местообита-

ния. Окончателният списък с територии беше 
одобрен от заинтересованите страни по време 
на дълъг процес на обмен и консултации.
Процесът доведе до определянето на допълни-
телни 109 300 хектара стари гори за защита и 
опазване от сеч.
„Натура 2000“ е широка европейска мрежа от 
близо 27000 защитени обекта, която покрива 
повече от 18% от сухоземната територия на ЕС 
и около 9% от морската такава. Тази мрежа има 
за цел опазването на европейското природно 
богатство и подсигуряването на дългосроч-
ното оцеляване на най-ценните и най-застра-
шени видове в Европа, като същевременно се 
насърчава устойчивото земеделие и икономи-
ческа дейност.

Наградата е отворена за всеки пряко ангажи-
ран с управлението или комуникацията, свър-
зани с европейската мрежата „Натура 2000“, 
в това число бизнес, държавни органи, НПО, 
доброволци, земевладелци, образователни ин-
ституции или физически лица. Тази година 
бяха получени 85 кандидатури, от които бяха 
подбрани 27. След това специално жури избра 
победителите. 

Източник: Европейска комисия


