УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНИТЕ ОТ ГРУПАТА НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ АРХИВИ,
УВАЖАМИ ГОСТИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
За нас, българските архиви, домакинството на 24-та среща на Групата на европейските
архиви и на 37-та конференция на Европейския борд на националните архивисти е висока
чест, но същевременно и голяма отговорност. Както е известно, Председателството на
страната ни на Съвета на Европейския съюз е първото след приемането й през 2007 г.,
поради което, разбираемо, то е свързано и с нови за нас предизвикателства, и с големи
очаквания. Като неразделна част от институциите на българската държава, ние споделяме и
основните приоритети, които тя си поставя в рамките на своя мандат.
На първо място бих поставил активизирането на общоевропейския дебат за бъдещето на
континента ни и мястото на младите хора в нашите общества.
На второ място е безспорното налагане на цифровата икономика, която няма алтернатива,
включително и на електронното архивиране и дигитализацията като стратегически насоки
за развитие на страните ни. Всички ние знаем и сме дълбоко убедени в значението им за
архивната сфера, където този процес радикално промени нашите институции и
обществените представи за тях. Особено сме щастливи, че този приоритет се споделя от
триото Естония – България – Австрия, което ще даде възможност за начертаването на трайни
политики и за постигането на реални и конкретни резултати. Както тук всички много добре
знаем, естонският пример беше изключително успешен и полезен за целия процес на
развитие на цифровата икономика в Европейския съюз и следването му особено много ни
задължава. Убеден съм, че Австрия, която поема Председателството от нас, ще задълбочи
постигнатото, а вероятно и ще финализира част от работата по основните документи в тази
сфера.
На трето място, ние си поставяме като приоритет работата по политиката на сигурност и
стабилност. Вероятно за някои това би прозвучало твърде общо и абстрактно, но, преведено
на езика на архивите, това означава и работа по съхраняваната при нас стратегическа
информация, статистически данни, по Общия регламент за защита на личните данни и т.н.
Смятам за необходимо да припомня тук активните действия на Групата на европейските
архиви по време на обсъждането на Регламента и постигането на възможностите за
дерогации, свързани с обработването на лични данни за целите на архивирането в обществен
интерес. Неслучайно всички тези теми са част и от нашия дневен ред в София.
На четвърто място бих откроил работата по интеграцията на т.нар. Западни Балкани към
Европейския съюз. Нашата страна направи твърде много в тази насока през последните
месеци. Убеден съм, че и ние също ще дадем известен принос към този приоритет в рамките
на конференцията на Европейския борд на националните архивисти. Това е и причината да
поканим нашите колеги от тези страни да участват във форума, а някои от тях и да
представят собствените си архивни институции. Това е още един начин да се опознаем
взаимно и да започнем да работим заедно.

Убеден съм, че нашата среща в София ще бъде успешна и ползотворна, а при решаването на
част от въпросите, какъвто е Регламентът за защита на личните данни – и повратна. Бих
искал да припомня мотото на Българското европредседателство: „Съединението прави
силата“. Това е един лозунг от зората на новата българската държавност, който и днес стои
над входа на Българския парламент, и повече от всякога е валиден за нашите страни и
нашите институции.
Добре дошли в България и на добър час на нашата среща!
Михаил Груев,
председател на Държавна агенция „Архиви“

