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Страсбург, 15 ноември 2017 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия публикува днес най-новия си доклад относно стъпките,
предприети от България в изпълнение на ангажиментите си по отношение на съдебната
реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка
(МСП), създаден при присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г.

В днешния доклад се разглежда конкретно постигнатият напредък по изпълнение на 17-те
препоръки, отправени от Комисията в доклада по МСП от януари 2017 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Налице е напредък в
много области, но е необходима още работа. България е изпълнила или е постигнала напредък по
няколко от нашите препоръки, но все още не по всички. Разчитам на правителството на
Република България да изпълни всички планирани реформи и да избегне забавяния, за да се
постигне напредък към целта да се сложи край на МСП в рамките на мандата на тази Комисия.“

В последния доклад на Комисията от януари 2017 г. беше направен преглед на цялостния
напредък през последните десет години и бяха набелязани 17 конкретни препоръки, които да
помогнат на България да постигне напредък по изпълнението на всички показатели по МСП. В
днешния доклад се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по тези препоръки. Макар
политическата несигурност да доведе до някои забавения в изпълнението на реформите в
началото на годината, процесът на реформите се ускори от месец май насам. Предстои обаче да
се видят окончателните резултати в области, изискващи законодателни реформи и действия от
страна на правителството, като например борбата с корупцията. През тази година бяха
осъществени важни промени и в съдебната система , по-специално избирането на нов състав на
Висшия съдебен съвет. Въздействието от тази стъпкаследва да започне да се проявява през
следващата година.

Въпреки че Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в
задоволителна степен, тя остава на мнение, че при непрекъснати политически насоки и решимост
за постигане на напредък в реформата България следва да може да изпълни оставащите
препоръки и следователно да отговори задоволително на показателите по МСП в близко бъдеще.
Комисията ще оцени напредъка отново към края на 2018 г.

 

История на досието
На 1 януари 2007 г. Комисията създаде механизъм за сътрудничество и проверка, за да оценява
напредъка по ангажиментите, поети от България в областите на съдебната реформа и борбата с
корупцията и организираната престъпност. Комисията докладва редовно за напредъка в тези
области. Комисията оповести първия си доклад на 27 юни 2007 г. За изготвянето на докладите
допринасят контактите с държавите членки, гражданското общество, международни организации,
независими експерти и редица други източници. Заключенията на Комисията и методиката на
МСП неизменно получават силна подкрепа от Съвета на министрите.

В предишния доклад по МСП от януари 2017 г. беше направен преглед на 10-те години от
прилагането на МСП, заедно с преглед на постиженията и оставащите предизвикателства, и бяха
определени основните оставащи стъпки, необходими за постигането на целите по МСП. Комисията
отправи 17 препоръки, които, ако бъдат изпълнени, биха могли да бъдат считани за достатъчни за
приключване на МСП, освен ако определени промени не доведат до ясен обрат в хода на
напредъка. В доклада от януари беше подчертано също така, че скоростта на процеса ще зависи
от това колко бързо България ще съумее да изпълни препоръките по необратим начин.

Днешният доклад се отнася за периода от януари 2017 г. насам. Той съдържа оценката на
Комисията за това какви стъпки са предприели българските органи във връзка със 17-те
препоръки и е допълнен от работен документ на службите на Комисията, където се прави
подробен анализ, основан на непрекъснатия диалог между българските органи и службите на
Комисията.
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За повече информация:
Всички доклади по МСП

Лица за контакти с медиите:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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