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АННА АДАМОВА

Надя Шабани, директор на БЦНП, и Анна Адамова,

програмен директор в БЦНП, откриха семинара с няколко
въвеждащи положения. И двете подчертаха, че това е
първата от поредица срещи, които ще провокират дебат по
темата. Надя Шабани постави акцент върху няколко
актуални въпроса: Защо се налага регулация, Задават ли
се нови права и Дали старите конвенции ще успеят да
ги защитят. Тя подчерта, че ако нямаме добри механизми
за идентификация на рисковете и за реакция е възможно
негативните последици да се стоварят върху конкретни
хора, а това да се отрази и на цели общества. 

Анна Адамова подчерта, че имаме шанса да сме в
позицията на участници в изграждането на онова,

което следва - особено в писането на правилата, които да
постигнат демокрацията в дигиталната среда. Или поне да
се опитаме да сме в тази позиция - чрез знание и участие в
диалога.  И двете изразиха надеждата българското
общество да е активно в дискусията и да създаваме
пространство за разглеждане на предизвикателствата пред
нас в дигиталната сред през различните гледни точки.
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На какви стандарти трябва да отговаря регулацията в интернет? Това
беше основният въпрос, на който потърсихме отговор в онлайн семинара
на 8 април 2021 г. Представители на граждански организации,
правозащитници и технологични компании представиха различни гледни
точки към темата. Организиран от Български център за нестопанско
право, BESCO - Българската стартъп асоциация и Фондация "Приложни
изследвания и комуникации" семинарът е част от поредицата Дигитална
демокрация на  БЦНП. 

ОТКРИВАНЕ

НАДЯ ШАБАНИ



Адв. Михаил Екимджиев сподели тезата си, че в
дигиталната среда се очертават нови права, но те са по-

скоро нови аспекти на старите. Той подчерта, че
въпросът е как да намерим новия баланс между
конкуриращи се права в тази много динамична среда, с
много странични шумове. Адв. Екимджиев подчерта, че
и свободата на словото, и правото на информация са
ценности в една правова държава, които ни позволяват
да участваме в управлението. А за постигането на
баланса между правата адв. Екимджиев припомни какъв
е подходът – държавата чрез своите институции да
намира баланса във всеки случай. Едно от конкретните
предложения, които адв. Екимджиев изведе, беше
гарантирането на достъп до бързо правосъдие - съдии,

които бързо да могат да се произнасят по казуси за
ограничаване/допускане на публикации в интернет,
както и справедливо обезщетяване на жертвите – както
на негативни публикации към тях, така и при
неправомерно ограничаване на свободата им на
изразяване.

Адв. Катина Бончева сподели мнението, че е
необходима регулация в световен мащаб, което обаче е
възможно да се случи стъпка по стъпка - така, както
регулацията за защита на личните данни се разви. Целта
е всички да знаем, че правата ни са защитени по
еднакъв начин навсякъде по света. Адв. Бончева даде
за пример разликата в начина на съхранение и достъпа
до данните в Еропейски съюз и в САЩ. 

Адв. Екимджиев изрази скептицизъм относно
универсална световна регулация, заради трудно
постижимия консенсус, и сподели, че е възможно да се
търсят регионални решения.

Фундаменталният
въпрос е елиминира-

нето на свободната ни
воля поради фина мани-

пулация посредством
информацията, която
„уж“ избираме да
консумираме. В тази
посока трудно може да
има ефективна
регулация.

- адв. Михаил Екимджиев
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СЕСИЯ 1
Свобода на словото и 

достъп до информация

МИХАИЛ ЕКИМДЖИЕВ

КАТИНА БОНЧЕВА



Георги Апостолов започна своето изложение, като
припомни, че Националният център за безопасен
интернет е фокусиран върху защита на правата на децата
в интернет и подчерта, че за да има реална защита, е
необходимо да сме запознати с това какво се случва с
регулациите. Георги Апостолов постави акцент върху
това, че е трудно намирането на разумен баланс, имайки
предвид актуалните процеси и "счупени" баланси. Той
постави въпросите за неефективните разнопосочни
регулации и сблъсъците на различните интереси, като
даде няколко примера. Един от тях е изискването за
посочване на възраст при регистрации в онлайн
платформи, като цитира данни от актуално проучване в
България - то сочи, че 50% от децата до 7 год. са в
интернет - с други думи, че са заобиколили изискванията.

Тук Георги постави акцент, че това не ни освобождава от
отговорността да защитаваме децата в онлайн
пространството. 

Георги Апостолов подчерта един от рисковете при
въвеждане на някои регулации, а именно да доведат
до обратни на целените ефекти. Пример за това е
Директивата за електронни лични права, чрез която се
въвежда забраната за използване на автоматизирани
системи за засичане на незаконно съдържание (т.нар.

фото-ДНК). Големите платформи, използващи такава
автоматизирана система  за засичане на незаконна
сексуална експлоатация на деца, я спират, което води до
50% спад на реалните сигнали за сексуална експлоатация
на децата онлайн. Ето защо Георги Апостолов подчерта
колко е важно да сме запознати с процесите в
интернет, да се правят разумни, не "на парче"

регулации, да се срещат различните страни и да се
намира разумният баланс.
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СЕСИЯ 2 Безопасен интернет

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ

Обсъждане от широк
кръг специалисти в
различни сфери е
пътят, за да намерим
правилния подход -

разумният баланс. 
- Георги Апостолов,

координатор на
Националния център за
безопасен интернет



Недялко Дервенков започна представянето си с това, че
живеем в хиперреволюция и че скоростта, с която се
променят дигиталните технологии, е несравнимо по-

голяма от всеки друг процес на развитие.

Дигитализацията е във всяка една сфера на нашия живот
и Недялко подчерта, че каквато и регулация да сложим, тя
е остаряла в момента, в който се появи. Скоростта на
бизнеса и на иновациите е отвъд контрол. Според
Недялко Дервенков, ако искаме ефективно да
регулираме и да насочваме нещата в една
здравословна сфера, то най-добрият начин е самият
бизнес да го направи. Пример за това са различни
технологични стартиращи компании, които дават
алтернатива на услугите на големите платформи. 

Недялко подчерта, че има немалко проблеми, които
технологиите създават, но същевременно преобладават
нещата, които са подобрили. За да не се ограничава
технологичният напредък, според Недялко, е важно да
имаме добро образование - да знаем как да използваме
технологиите в своя защита, което на свой ред ще доведе
до саморегулиране на технологичния пазар. 

Недялко Дервенков подчерта колко е важна
прозрачността в технологичното развитие, така че да се
постигне гаранцията за правата ни. 

Добромир Иванов подчерта, че регулацията често има
негативен ефект на ограничение върху малките
компании, онези, които не са нарушителите. Той допълни,

че по отношение на киберсигурността страната ни
изостава и че чрез подобни регулации няма да бъде
постигнат търсеният ефект. 
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Трябва да се мисли в
посока на себерегулация
и обществена регулация
- да докладваме за
неща, с които не сме
съгласни, това ще
доведе до много по-

бърза и ефективна
промяна и защита на
правата ни. 

- Изпълнителен
директор на BESCO -

Българската стартъп
асоциация

СЕСИЯ 3 Тенденции в регулирането

НЕДЯЛКО ДЕРВЕНКОВ

ДОБРОМИР ИВАНОВ

https://besco.bg/bg/


Ирина Недева, модератор на семинара, изказа своето
заключение, като постави големият въпрос: Какво
направи Twitter, сваляйки профила на тогавашния
президент на САЩ - това акт на защита на демокрацията
ли е или цензура; това бизнес решение ли е или
идеологическо такова? С този въпрос без категоричен
отговор Ирина призова за следващи дискусии по темата.

Анна Адамова закри срещата, като сподели, че търсенето
на отговорите трябва да минава през чуването на
различните гледни точки. Анна подчерта, че за да има
среща на различните гледни точки обаче е необходимо да
има съгласие за това кои трябва да са ориентирите, от
които не трябва да отстъпваме - а именно основните ни
човешки права. За да бъде напредъкът не само
технологичен, а и човешки.

Пълния запис от семинара може да гледате тук. 
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СЕСИЯ 3ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

ИРИНА НЕДЕВА

Поредицата материали и онлайн семинари „Дигитална Демокрация“

(“Digital Democracy”) се реализира от Български център за нестопанско
право с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изявленията и
мненията, изразени в поредицата, принадлежат единствено на
Български център за нестопанско право и участващите, автори и
говорители и не отразяват непременно вижданията на Фондация
Америка за България или нейните партньори.    

https://www.youtube.com/watch?v=uUQJv1efmJw
http://bcnl.org/news/digitalna-demokratsiya-vlez-razberi-uchastvay.html

