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Обществена консултация относно защитата на
лицата, сигнализиращи за нередности
Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Информация относно публикуването

* ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОТГОВОРИТЕ
Отговорите, получени в рамките на това проучване, ще бъдат публикувани на уебсайта на
Европейската комисия.
Съгласен ли сте отговорът Ви да бъде публикуван?
Повече информация може да се намери в приложената декларация за поверителност

Да, отговорът ми може да бъде публикуван, като се посочи моето име (или името на
моята организация)
Да, отговорът ми може да бъде публикуван, но следва да остане анонимен (без да се
посочва лицето/организацията)

Идентификация

* От чие име попълвате този въпросник?
От свое име
От името на организация
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* Какво е естеството на Вашата организация?
Търговска/професионална асоциация
Синдикална организация/синдикална асоциация
Предприятие (правен субект с икономическа дейност)
Академична/научноизследователска институция
Адвокатска кантора/нотариус
Болница
Средства за масово осведомяване
Неправителствена организация (НПО)
Публичен орган/администрация
Независим надзорен орган (напр. независим орган, имащ отношение към защитата на
потребителите, конкуренцията, регулиране на енергийния сектор, централни банки,
одитни органи и т.н.)
Съдебни органи и правоприлагащи структури
Друго
Не се прилага

* Каква е сферата на дейност на Вашата организация?
Преработваща промишленост
Търговия на дребно
Транспорт
Здравеопазване
Образование
Енергетика
Безопасност на храните
Околна среда
Сигурност
Банка/други финансови услуги
Финансови или данъчни консултации
Правни консултации
Съдебна власт/правоприлагане
Консултантска фирма
Средства за масово осведомяване
Права на човека
Академична/изследователска дейност
Друго
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* Моля, уточнете
най-много 50 знака
Добро управление и противодействие на корупция

* Включена ли е Вашата организация в регистъра за прозрачност на ЕС?
Не е задължително да се регистрирате, за да отговорите на въпроси в тази консултация. Ние обаче ви насърчаваме да се
регистрирате тук, тъй като регистърът за прозрачност предоставя на гражданите пряк и единен достъп до информация
за лицата и организациите, които участват в дейности, целящи да повлияят върху процеса на вземане на решения в ЕС, за
преследваните интереси и за средствата, инвестирани в тези дейности.

Да
Не
Моля, посочете регистрационния си номер
Да, в рамките на регистрацията на Transparency International 501222919-71
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* Моля, посочете мястото на установяване на Вашата организация
Седалище в случай на международни организации

Австрия
Белгия
България
Хърватия
Кипър
Чешка република
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словашка република
Словения
Испания
Швеция
Обединено кралство
Друго

Черпейки от прекия си професионален опит, знаете ли за случаи на сигнализиране на
нередности през последните десет години?
Да
Не
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Как разбрахте за тези случаи:
Бях пряк участник (като лице, сигнализиращо за нередности, или свидетел на случаи на
сигнализиране на нередности, например разкриване от страна на колега)
Участвах в разследване на случаи на сигнализиране на нередности
Професионалната ми дейност включва събиране на информация за случаи на
сигнализиране на нередности

Какъв е размерът на съответната организация (т.е. организацията, в която е било сигнализирано
за нередности), включително самостоятелно заети лица
1—9 (микро)
10—49 (малка)
50—249 (средна)
250—999 (голяма)
1000 или повече (голяма)
5000 или повече (голяма)
Не се прилага (съответната организация е публична администрация)
Какъв е годишният оборот на съответната организации?
Под 200 000 евро
Между 200 000 и 2 милиона евро
Между 2 милиона и 10 милиона евро
Между 10 милиона и 50 милиона евро
Над 50 милиона евро
Не се прилага (съответната организация е публична администрация)
Къде е представена съответната организация:
само в една държава от ЕС
в повече от една държава от ЕС
също и в държави извън ЕС
Не се прилага (съответната организация е публична администрация)

Нагласи и мнения относно защитата на лицата, сигнализиращи за
нередности
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Смятате ли, че сигнализирането на нередности следва да бъде защитено?
Да
Не
Не мога да преценя

Според Вас, колко често работниците докладват опасенията си за заплахи или накърняване на
обществения интерес?
Много често
Често
Рядко
Много рядко
Не мога да преценя
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Според Вас, кои от посочените причини са най-важни, за да реши дадено лице да не
сигнализира за нередности?
Моля, оценете по важност, 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни .

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Няма информация за това как/къде
да се сигнализира

Трудни за доказване заплаха или
накърняване на обществения интерес

Няма да бъдат предприети действия
за отстраняване на нарушението

Страх от правни последици

Страх от финансови последици

Би било акт на предателство

Би било нарушение на
професионалната тайна
Отрицателно отношение към лицата,
сигнализиращи за нередности

Страх от лоша репутация

Друго

7

Моля, уточнете
най-много 500 знака
Причините и тяхната значимост зависят от служителя, от ситуацията и
националния контекст (Други могат да бъдат страх от край на кариерата).
Според проучване на TI от 2016 г. 35% от гражданите смятат, че корупцията не
се докладва заради страх от последствията. Затова и конфиденциалността е
толкова важна (Принцип 7 на ТI). Важно е да има санкции при разкриване
идентичността на лицето, което е сигнализирало, без изричното му съгласие.

Какви са според Вас ПОЛЗИТЕ от правила, задължаващи организациите от обществения и от
частния сектор да защитават лицата, сигнализиращи за нередности?
Моля, оценете по важност: 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни.

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

По-добро спазване на закона от
страна на публичните органи и
предприятията
Укрепване на свободата на
изразяване на мнение
Помощ за подобряване на
икономическите показатели на
дружествата
Насърчаване на култура на
работното място за прозрачност и
отчетност
Увеличаване на мотивацията на
работниците
Увеличаване на благополучието на
работниците
Друга полза (моля, уточнете)
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Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
За Transparency International-България беше трудно да попълни този
консултативен въпросник. Въпросите често бяха неясни, а полето за коментари
недостатъчно. Намираме, че да се изисква от попълващия да "класира"
определени твърдения по важност често може да бъде подвеждащо и неподходящо
като подход. Затова и използваме само опциите много важно или не е важно без
междинни възможности. Всички наши отговори следва да се отчитат с тази
уговорка.
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Според вас, за кои области е полезно да има правила за защита на лицата, сигнализиращи за
нередности?
Моля, оценете по важност: 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни.

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Принос за борбата срещу измамите и
корупцията

Принос за доброто управление на
публичните финанси (национални и
на ЕС)

Подобряване на доверието в
инвеститорите

Принос за борбата с данъчните
измами и избягването на данъци

Подобряване на защитата на
общественото здраве и безопасност

Подобряване на безопасността на
храните

Подобряване на опазването на
околната среда

Насърчаване на лоялната
конкуренция

Друга полза (моля, уточнете)
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Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
Защитата на лицата, сигнализиращи за корупция, е полезна дори и в области,
които не са изброени по-горе като човешките права. За да се гарантира
ефективно приложение на законодателството в тази сфера, то трябва да бъде
изчерпателно, общо приложимо и с единен подход, а секторният и частичен
подход не е желателен (Принцип 24 на TI). Дефинициите за лице, което
сигнализира и за сигнализиране следва да бъдат широки и точни (Принципи 1 до
4).
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Какви са според Вас НЕДОСТАТЪЦИТЕ на правилата, задължаващи организациите от
обществения и от частния сектор да защитават лицата, сигнализиращи за нередности?
Моля, оценете по важност, 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни .

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Насърчават погрешното или
завишеното докладване
Застрашават доверието на широката
общественост в държавните
институции, ако информация, която
се счита за поверителна или
защитена, се разкрива от държавни
служители (например лична данъчна
информация)
Застрашават взаимното доверие на
работното място.
Предполагат значителни
административни тежести/разходи
за частния сектор
Предполагат значителни
административни тежести/разходи
за публичния сектор
Застрашават доверието между
дружества/бизнес партньори
Застрашават доверието между
клиентите и доставчиците на услуги
(напр. правни съветници, данъчни
консултанти, счетоводители,
консултанти)
Вредят на бизнес репутацията
/доверието в държавните институции
Насърчават изтичането на
поверителна ноу-хау и бизнес
информация (търговски тайни)
Други недостатъци (моля, уточнете)
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Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
TI си дава сметка, че някои заинтересовани страни имат притеснения по
отношение на такова законодателство, затова считаме, че всички следва да
участват в процеса на формулирането му, както и на оценката на приложението
му (Принцип 26 на TI). Регламентацията ще допринесе и за по-добро разбиране
на това какво представлява сигнализирането - напр. че съзнателно неверни
разкрития не подлежат на защита и че административните разходи не са големи и
ползите значително ги надхвърлят.
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Според вас, кои от посочените аспекти, които повишават осведомеността за правата и
процедурите, свързани с лицата, сигнализиращи за нередности, са важни за ефективната
защита на тези лица?
Моля, оценете по важност, 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни .

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Ясно определение в закона на
заплахите за обществения интерес,
които попадат в обхвата на
защитата на лица, сигнализиращи за
нередности
Ясна обща информация и политики
за повишаване на осведомеността
от страна на държавата (например
информационни кампании) относно
правата на лицата, сигнализиращи
за нередности, (включително
относно консултации и помощ) и
приложимите процедури

Ясна информация от страна на
частни или публични организации,
предназначена за техните
служители, относно правата на
лицата, сигнализиращи за
нередности, (включително относно
консултации и помощ) и съответните
вътрешни процедури

Ясна информация и действия за
повишаване на осведомеността от
страна на синдикалните
организации относно правата на
лицата, сигнализиращи за
нередности, (включително относно
консултации и помощ) и
приложимите процедури

Друго (моля, уточнете)
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Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
Трябва да бъдат предвидени задължителни обучения за публични органи и
публични компании и техните ръководства и служители (Принцип 27 на TI).
Независим орган следва да предоставя подкрепа, консултиране, мониторинг, да
събира и публикува информация за развитието на политиката, да насърчава
обществената подкрепа по темата и културното приемане на разкриването на
информация за корупция (Принцип 25, 28 на TI).

Според Вас, кои от следните аспекти са важни за ефективната защита на лицата, сигнализиращи
за нередности?
Моля, оценете по важност: 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Канали в рамките на организациите
/предприятията за вътрешно докладване
на нарушения

Канали за докладване на нарушения на
надзорните институции

Защита в случай на разкриване на
информация пред обществеността
(например чрез средствата за масово
осведомяване, уеб платформи и т.н.),
когато няма канали за вътрешно
докладване или за докладване на
надзорни институции или когато тези
канали не функционират правилно (или не
може разумно да се очаква да
функционират правилно)

Подходящо разследване на докладите и
разкритията на лицето, сигнализиращо за
нередности

Защита срещу репресивни мерки на
работното място
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Защита на лицата, сигнализиращи за
нередности, в административни
производства

Освобождаване на лица, сигнализиращи
за нередности, от наказателна отговорност

Имунитет срещу граждански иск за
обезщетение за вреди

Финансова помощ, обхващаща разходите
по съдебно производство

Психологическа подкрепа

Друго (моля, уточнете)

Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
За канали за докладване вж. Принципи 15-18 на TI.

За наказателна отговорност

вж. Принцип 10. След разследване, следва да се предприемат действия за
отстраняване на нередностите (Принцип 30). Финансовата подкрепа не бива да
бъде ограничена само до съдебни разходи, може да бъде обсъдено създаването на
фонд за лица, сигнализирали за корупция. Психологическа помощ следва да бъде
достъпна, но не задължителна и следва да бъде ограничена до консултиране, но
без психологическа оценка на лицето.

Според вас, кои от следните аспекти на защита срещу репресивни мерки на работното място са
важни за ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности?
Моля, оценете по важност: 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни
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Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Защита на поверителността на данните на
лицето, сигнализиращо за нередности,
включително когато последното е
анонимно, но може да бъде
идентифицирано
Защита срещу уволнение, например
временни мерки за отмяна на уволнение и
право на възстановяване на работа
Защита срещу отстраняване
Защита срещу понижаване
Защита срещу загуба на възможности за
повишаване
Защита срещу наказателно прехвърляне
Защита срещу намаления или удръжки от
заплатите
Защита срещу тормоз от началници и/или
колеги
Обръщане на доказателствената тежест
така, че при репресивни на пръв поглед
мерки работодателят поема тежестта да
докаже, че мярка, предприета срещу лице,
сигнализиращо за нередности, не е
свързана с разкритата от него информация
Защита срещу включване в „черен списък”
Финансова помощ за покриване на
разходите по съдебно производство

Компенсация за уволнение или финансови
загуби

Друго (моля, уточнете)
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Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
Защитата следва да включва всички форми на репресия и дискриминация (Принципи
6-14 на TI) и да бъде насочена към всяко лице, обект на репресивни мерки,
вкл. юридически лица. Защитата следва да покрива всички преки, непреки и
бъдещи форми на репресивно или дискриминационно третиране на сигнализиралото
лице. Всеки списък от потенциални мерки следва да бъде само илюстративен.
Обратната доказателствена тежест е изключително важна (Принцип 8). Следва да
се предвидят санкции срещу репресии (Пр.28-29).
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Според вас, кои от следните предпазни мерки за трети страни са важни във връзка със
сигнализирането на нередности?
Моля, оценете по важност: 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Изискване лицата, сигнализиращи за
нередности, да имат разумно основание
да считат, че информацията, която
разкриват, е вярна
Изискване лицата, сигнализиращи за
нередности, да действат по безкористен
начин
Изискване разкриването на информация
да засяга въпрос от обществен интерес
Защита на правата на лицето
/предприятието, засегнато от доклад,
(например правото на достойнство, лични
данни, търговски тайни и зачитане на
правото на защита) включително защита
срещу злонамерени/оскърбителни доклади
Правила, насочени към балансиране на
интересите на работодателите да
управляват организациите си и да
защитават интересите си с правото на
обществеността да знае кога интересите ѝ
са застрашени.
Правила, насочени към балансиране на
задълженията за професионална тайна с
правото на обществеността да знае кога
интересите ѝ са застрашени
Друго (моля, уточнете)
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Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
Тежестта на доказване дали лицето е сигнализирало е считало информацията за
достоверна към момента на сигнализиране (Принципи 5 и 9 на TI). Мотивацията
на сигнализиращото лице не следва да има отношение към случая. Не бива да се
прилага тест за преценка дали е засегнат публичен интерес. За да бъдат
защитени срещу насрещни репресивни мерки, лицата,които сигнализират не следва
да доказват, че е засегнат публичен интерес. Относно задълженията за
професионална тайна вж. Принципи 12 и 19 на TI.

Действащи правила и тяхното въздействие

*Знаете ли дали във Вашата държава на пребиваване (за граждани) или място на установяване
(за организации) са въведени правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности?
Да
Не
Считате ли, че въведените правила предоставят достатъчна степен на защита на лицата,
сигнализиращи за нередности?
Да
Не
Не мога да преценя

Като имате предвид Вашата държава на пребиваване/място на установяване, какви, според вас,
са проблемите, произтичащи от подобна недостатъчна защита?
Моля, оценете по важност, 1: много важни, 2: важни, 3: донякъде важни, 4 не са важни .

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Ограничения на свободата на
изразяване на мнение на
физическите лица
Ограничения на ролята на страж,
която имат журналистите и
средствата за масово
осведомяване, както и на правото
на обществеността да е
информирана
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Отрицателно въздействие върху
условията на труд
Отрицателно въздействие върху
благополучието на работниците
Слаба култура на почтеност и
отчетност на работното място
Работниците в обществения сектор
не са склонни да докладват за
заплахи или накърняване на
обществения интерес
Работниците в частния сектор не са
склонни да докладват за заплахи
или накърняване на обществения
интерес
Ниска степен на спазване на закона
от страна на публичните органи
Ниска степен на спазване на закона
от страна на предприятията
Ниска степен на доверие от страна
на инвеститорите
Нелоялна конкуренция (картели и
пр.)
Високо равнище на измами и
корупция

Лошо управление на публичните
средства

Високо равнище на данъчни измами
и избягване на данъци

Рискове за общественото здраве и
безопасност

Рискове за безопасността на
храните
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Рискове за околната среда

Друго (моля, уточнете)

Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
Съществуват множество проблеми, произтичащи от недостатъчна регламентация в
тази сфера, които имат значение за различните заинтересовани страни и за
обществото като цяло. Затова е необходима регламентация на ниво ЕС, в
съответствие с международните най-добри практики. Необходима е хоризонтална,
общоприложима европейска директива за защита на лицата, сигнализиращи за
корупция в съответствие с международните стандарти и добри практики.

Лицата, сигнализиращи за нередности, се ползват с различни степени на защита в различните
държави от ЕС, като в някои от тези държави тази защита е ограничена или изобщо няма
такава. Според вас, какви са евентуалните отрицателни въздействия, породени от липсата или
недостатъчната защита в някои държави на ЕС на лицата, сигнализиращи за нередности, за
другите държави от ЕС или за ЕС като цяло?
Моля, оценете вероятността от възникването им, 1: много вероятно, 2: вероятно, 3: донякъде вероятно; 4 не е вероятно.

Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Отрицателно въздействие върху
защитата на обществения интерес и в
онези държави членки, които
предоставят по-висока степен на защита
на лицата, сигнализиращи за
нередности, или на обществения
интерес на ЕС като цяло (в области като
борбата с измамите и корупцията,
данъчните измами и избягването на
данъци, злоупотребата с лични данни и
пазарната злоупотреба, защитата на
общественото здраве и безопасност,
безопасността на храните и опазването
на околната среда, защитата на
лоялната конкуренция)
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Отрицателно въздействие върху
защитата на финансовите интереси на
ЕС (както по отношение на разходите на
ЕС, например измами с безвъзмездни
средства от ЕС, така и по отношение на
приходите на ЕС, например измами с
мита)
Отрицателно въздействие върху
благополучието на работниците, чиито
дружества се местят от една държава
членка, предлагаща по-висока степен на
защита на лицата, сигнализиращи за
нередности, в друга държава членка с
по-ниска степен на защита или без
защита
Отрицателно въздействие върху
трансграничната мобилност на
работници, които не са склонни да се
преместят от държава членка, която
предлага по-висока степен на защита на
лицата, сигнализиращи за нередности, в
друга държава членка с по-ниска степен
на защита или без защита
Отрицателно въздействие върху
свободата на установяване на
дружества, които не са склонни да се
преместят от държава членка,
предлагаща по-висока степен на защита
на лицата, сигнализиращи за
нередности, в държава членка с пониска степен на защита или без защита
(което води до по-слаба култура на
почтеност и отчетност и по-слабо
доверие от страна на инвеститорите)
Отрицателно въздействие върху
свободата на установяване на
дружества, които не са склонни да се
преместят в държава членка,
предлагаща по-висока степен на защита
на лицата, сигнализиращи за
нередности (например когато
въвеждането на съответните
договорености може да води до
значителни административни разходи
поради необходимите промени в
стопанския модел)
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Отрицателно въздействие върху
свободното движение на капитали, тъй
като инвеститорите не са склонни да
инвестират в дружества, установени в
държави членки с ниска степен на
защита или без защита
Отрицателно въздействие върху
свободното движение на капитали, тъй
като инвеститорите биха инвестирали
само в дружества, установени в
държави членки с ниска степен на
защита на лицата, сигнализиращи за
нередности, или без такава защита
(например когато въвеждането на
съответните договорености може да
води до значителни административни
разходи)
Нарушаване на конкуренцията на
равнище ЕС, произтичащо от по-ниско
равнище на спазване на съответните
правила, както и по-ниско равнище на
почтеност и отчетност в държави
членки, в които има по-ниска степен на
защита или няма защита на лицата,
сигнализиращи за нередности
Друго отрицателно трансгранично
въздействие (моля, уточнете)
Няма отрицателни въздействия

Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
Съществуват множество проблеми, произтичащи от недостатъчна защита на лицата,
сигнализиращи за корупция, които имат значение за различните заинтересовани
страни и за обществото като цяло. Затова е необходима регламентация на ниво
ЕС, в съответствие с международните най-добри практики. Необходима е
хоризонтална, общоприложима европейска директива за защита на лицата,
сигнализиращи за корупция в съответствие с международните стандарти и добри
практики.

Според вас, какви са евентуалните положителни въздействия, породени от липсата или
недостатъчната защита в някои държави на ЕС на лицата, сигнализиращи за нередности, за
другите държави от ЕС или за ЕС като цяло?
Моля, оценете вероятността от възникването им: 1. много вероятно, 2. вероятно; 3 донякъде вероятно; 4 не е вероятно
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Не мога
1

2

3

4

да
преценя

Положително въздействие върху защитата
на обществения интерес и на онези
държави членки, които предоставят послаба степен на защита на лицата,
сигнализиращи за нередности, или не
предоставят такава защита, или
положително въздействие върху защитата
на обществения интерес на ЕС като цяло
(поради разпространяване на ефекта,
например стимул за държавите членки да
се конкурират)
Положително въздействие върху
благополучието на работниците, чиито
дружества се местят от една държава
членка, предлагаща по-ниска степен на
защита на лицата, сигнализиращи за
нередности, в друга държава членка с повисока степен на защита
Положително въздействие върху
трансграничната мобилност на работници,
които имат стимул да се преместят от
държава членка, която предлага по-ниска
степен на защита на лицата,
сигнализиращи за нередности, в друга
държава членка с по-висока степен на
защита
Положително въздействие върху
свободата на установяване на дружества,
които имат стимул да се преместят от
държава членка, предлагаща по-висока
степен на защита на лицата,
сигнализиращи за нередности, в държава
членка с по-ниска степен на защита или
без такава защита (напр. поради
административна тежест или разходи)
Положително въздействие върху
свободното движение на капитали, тъй
като инвеститорите ще инвестират в
дружества, установени в държави членки с
ниска степен на защита или без такава
защита (напр. поради по-малка
административна тежест или разходи)
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Друго положително трансгранично
въздействие (моля, уточнете)
Няма положителни въздействия

Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
Не са налице позитивни ефекти от липсата на регламентация на защитата на
лицата, които сигнализират за корупция в едни страни-членки спрямо други
страни-членки или ЕС като цяло. Не са налице и позитивни ефекти за самите
страни-членки, в които такава регламентация липсва.

Необходимост от минимални стандарти

Като имате предвид аспектите, които сте посочили като важни за постигането на ефективна
защита на лицата, сигнализиращи за нередности, по Ваше мнение кой следва да установи
правнообвързващи минимални стандарти за тези аспекти
Не е необходимо правно задължение
Единствено националното законодателство
Законодателството на ЕС (заедно с националното законодателство)
Нямам мнение
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В коя област ЕС следва да предлага (повече) помощ на държавите членки за предоставяне на
защита на лица, сигнализиращи за нередности:

Напълно
съгласен
съм

Нито
Съгласен

съгласен,

Не съм

съм

нито

съгласен

несъгласен

Категорично
не съм
съгласен

Защита на
общественото
здраве и
безопасност
Защита на
безопасността на
храните
Опазване на
околната среда
Защита на
енергийните
доставки
Борба с
данъчните измами
и избягването на
данъци
Борба срещу
антиконкурентните
практики (картели
и пр.)
Увеличаване на
отчетността и
прозрачността в
промишлеността и
търговията
Борба срещу
измамите и
корупцията
Добро управление
на публичните
финанси
(национални и на
ЕС)
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Друго (моля,
уточнете)
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Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
ЕС следва да предоставя (по-голяма) подкрепа на страните-членки за
гарантиране на защита на лицата, които сигнализират за корупция във всички
сфери. ЕС следва да приеме хоризонтална, общоприложима европейска директива
за защита на лицата, които сигнализират за корупция, в синхрон с водещите
международни стандарти.
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Моля, посочете за кои от минималните стандарти в рамките на евентуално законодателство на
ЕС считате за по-ефективно да се прилага хоризонтална, общо приложима защита на лицата,
сигнализиращи за нередности, и/или да се прилагат секторни правни разпоредби. Секторните
правни разпоредби на ЕС се отнасят до областите, в които ЕС следва да предостави помощ на
държавите членки, както е посочено в предния въпрос.

Комбинация
Хоризонтални

Секторни

от

правни

правни

хоризонтални

разпоредби

разпоредби

и секторни

на ЕС

на ЕС

разпоредби
на ЕС

Комбинация
от правни
разпоредби
на ЕС и
национални

Нямам
мнение

правни
разпоредби

Канали в
организация
/предприятие за
докладване на
нарушения
Канали за
докладване на
съответните
публични
регулаторни
органи (т.е.
регулаторните
агенции в
конкретния
сектор)
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Канали за
докладване на
хоризонтален
независим орган
(например
омбудсман)
Канали за
докладване на
секторен
независим орган
(например във
връзка с
финансовите
услуги,
енергетиката,
данъчното
облагане и т.н.)
Канали за
докладване на
правоприлагащи
агенции
(например
полиция,
прокуратура)
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Защита в случай
на разкриване
на информация
пред
обществеността
(чрез средствата
за масово
осведомяване,
уеб платформи и
т.н.), когато няма
канали за
вътрешно
докладване или
за докладване на
надзорни
институции или
когато тези
канали не
функционират
правилно или не
може разумно да
се очаква да
функционират
правилно
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Право на
работниците да
бъдат
информирани за
разпоредбите и
процедурите при
сигнализиране
на нередности,
приложими на
съответното
работно място

Процедура,
която
предоставя
официален
статут на лицата,
сигнализиращи
за нередности (с
права на
информация)
Процедура за
редовно
информиране на
лицата,
сигнализиращи
за нередности,
относно хода на
действията
вследствие на
техните доклади
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Правила за
контакт на
лицата,
сигнализиращи
за нередности, с
разследващия
орган преди, по
време на и след
разследването
Правила за
достъп на
лицата,
сигнализиращи
за нередности,
до преписката
или до
документите в
преписката
Подходящо
разследване на
съответните
доклади и
разкрития
Защита на
поверителността
на данните на
лицето,
сигнализиращо
за нередности
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Защита на
правата и
интересите на
засегнати трети
страни
Защита на
лицата,
сигнализиращи
за нередности,
срещу
репресивни
мерки на
работното място
Защита на
лицата,
сигнализиращи
за нередности, в
административни
производства

Имунитет срещу
граждански иск
за обезщетение
за вреди
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Освобождаване
на лица,
сигнализиращи
за нередности,
от наказателна
отговорност

Финансова
помощ за
покриване на
разходите по
съдебно
производство

Финансови или
други видове
възнаграждения

Психологическа
подкрепа

Друг минимален
стандарт (моля,
уточнете)
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Моля, използвайте полето по-долу, ако имате допълнителни коментари
най-много 500 знака
ЕС следва да приеме хоризонтална, общоприложима за ЕС регламентация за защита
на лицата, които сигнализират за корупция в синхрон с водещите международни
стандарти. регламентацията следва да бъде във формат Директива. По-мек подход
не би бил адекватен, тъй като няма необходимост от допълнителни насоки и
стандарти в тази сфера. Нивото на конкретика, в което да навлезе директивата,
и нивото на дискреция, предоставено на страните-членки при транспонирането й,
следва да се дискутира допълнително.

Моля, качете тук евентуални допълнителни документи за изразяване на позиция или за
предоставяне на допълнителна информация
Незадължителният документ може да послужи единствено като допълнително четиво за по-добро разбиране на становището
Ви и той не замества отговорите на въпросника.

Background Documents
bg_background_document.pdf (/eusurvey/files/dbcd7674-9489-4e7b-9528-0e36912a9a50)
cs_background_document.pdf (/eusurvey/files/8d0a9439-5025-4733-a4ad-05649e67cb0a)
da_background_document.pdf (/eusurvey/files/68c4ee5e-8eb7-4781-aa9f-6148a77cec67)
de_background_document.pdf (/eusurvey/files/df7a1a91-557d-4817-af25-c4015402acf3)
el_background_document.pdf (/eusurvey/files/33b10676-4ec6-4d65-9901-1bc01e5b80c0)
en_background_document.pdf (/eusurvey/files/469bbe99-1f78-40f7-8bd9-b9738c3ca6a3)
es_background_document.pdf (/eusurvey/files/d0489d65-84f6-44c7-86b1-f0a110613d3e)
et_background_document.pdf (/eusurvey/files/ddfdd7be-2e41-4b34-9a0a-2a44c018e1c4)
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fi_background_document.pdf (/eusurvey/files/21f4ec83-cda5-4d21-b0cd-a7f7516eb61a)
fr_background_document.pdf (/eusurvey/files/cdd360a8-b303-40ea-b20b-7ff20efe9179)
hr_background_document.pdf (/eusurvey/files/540597ce-7b4e-4eaf-b2fb-5338e48aca6b)
hu_background_document.pdf (/eusurvey/files/656e23d9-a21d-4810-89db-b3645602c929)
it_background_document.pdf (/eusurvey/files/3a0cc23b-460d-44dd-80dc-a1cf83f90d7b)
lt_background_document.pdf (/eusurvey/files/67021a15-e504-4a01-89f2-a69c9cb9df4f)
lv_background_document.pdf (/eusurvey/files/09b71b2d-68ab-46ef-959d-474f5a619160)
mt_background_document.pdf (/eusurvey/files/c1e79664-85d6-46ae-9a63-5f720d7cf67e)
nl_background_document.pdf (/eusurvey/files/28b17879-9a10-48ca-8f27-4febb750a04f)
pl_background_document.pdf (/eusurvey/files/8e79486a-82dc-4f5e-8cee-2380d9d66ebb)
pt_background_document.pdf (/eusurvey/files/1ee7314b-951e-442c-8c35-e108df0b44db)
ro_background_document.pdf (/eusurvey/files/b62bdfd1-6c34-41d1-92fb-ebfff8ecfe75)
sk_background_document.pdf (/eusurvey/files/f59e60f8-5379-479d-8cc3-1629f9b05138)
sl_background_document.pdf (/eusurvey/files/53941eec-95b9-442a-93ff-e3cf22fb3e0a)
sv_background_document.pdf (/eusurvey/files/d34b1fd4-f80a-4bfc-9bc6-bea7dc3175c2)

Contact
JUST-C2-CHARTE@ec.europa.eu
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