БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ
НОВИНИ
ЕВРОПЕЙСКИ ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ
НА ТЕМА – „ЕВРОПА КАТО ПРАВОВА
ОБЩНОСТ”

Информационно бюро на Европейския парламент за
България организира конференция, посветена на
европейската енергийна политика под надслов "Към
обща европейска енергийна политика".

Предстои
петото
издание
на
единствения в България Европейски
летен университет, организиран от
Института по европейско право, СУ
„Св. Кл. Охридски” и Международният
център за европейско образование –
Франция.

Конференцията ще се проведе на 4 юли 2008 г., от
9.30ч. в зала "Сердика" на хотел "Шератон" - София.
Работен език ще бъде българският.

Университетът ще се проведе в София и Силистра
от 3 до 11 юли и ще бъде с участието на около 50
специалисти
от
17
държави,
съобщиха
организаторите за Портал ЕВРОПА. Началото му ще
постави тридневна международна конференция в
столицата под надслов „Лисабонският договор – една
(не)довършена реформа. От 3 до 6 юли в х-л
„Метрополитън” ще се проведат няколко заседания
по теми като като "Демократизация и права на
човека",
"Реформата
на
институциите
и
опростяването на договорите" и "ЕС на
международната сцена".
Втората част на университета с участието на
международни и български учени и политици ще се
проведе в Силистра от 6 юли нататък.
Проявата се провежда изцяло на френски език, а
всички
участници
получават
международен
сертификат, както и възможност за 4,5
университетски кредита по системата ECTS. Найдобрите чуждестранен и български студент ще
получат стипендия “Академик ИЛЧО ДИМИТРОВ”.
Сред участниците в конференцията се открояват
деканът на Юридическия факултет на СУ проф.
Тенчо Колев, проф. Флоранс Беноа-Ромер,
Президент на Университета Страсбург-3 “Робер
Шуман”, проф. Етиен Крики, Директор на Европейския
университетски център – Нанси, Франция, както и
много други.
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА
ОБЩАТА
ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА? ИМАТЕ ДУМАТА И ВИЕ!
По случай гласуването от Европейския парламент на
"третия енергиен пакет", което ще се проведе по
време на юлската пленарна сесия в Страсбург,

Събитието ще бъде излъчено пряко в Интернет на
специализирания
мултиезичен
уебсайт
http://parliament.europe.bg,
като
ще
бъде
предоставена възможност и на онлайн аудиторията
от различни държави-членки да се включи в
дискусията с въпроси към участниците. Въпроси
също могат да бъдат зададени предварително на
електронен адрес info@europe.bg, а пълният видео
запис ще е достъпен на страницата след
приключване на конференцията.
http://parliament.europe.bg е сайтът на инициативата
„Сега – взаимодействаме с Европейския парламент! ”,
която се осъществява с финансовата подкрепа на ЕП.
Въпросите си можете да зададете на френски,
английски, немски или български език.
След приемането й в ЕС, България бързо се
превърна във важен енергиен кръстопът за
обединена
Европа.
Климатичните
промени,
нарастващата зависимост от вноса на енергия и
конкурентоспособността на световно равнище, която
изисква създаването на отворен и справедлив
вътрешен
европейски
енергиен
пазар
са
предизвикателствата, които ще бъдат основни теми
на дискусиите.
В конференцията са поканени да участват членове на
Европейския парламент, между които г-н Атанас
Папаризов, докладчик на Европейския парламент по
проекта за Регламент относно условията за достъп до
газопреносни мрежи, представители на Комисията по
енергетика към НС, на Министерство на икономиката
и енергетиката, на държавните органи за енергийно
регулиране,
на
енергийния
бизнес,
неправителствените организации и академичните
среди.
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НАБИРА
ГРОЗДОБЕРАЧИ ЗА ИСПАНИЯ
До 16.07.2008 г. бюрата по труда в цялата страна
набират кандидати за сезонна заетост в областта на
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селското
стопанство
по
сключената
междуправителствена спогодба между Кралство
Испания и Република България.
Окончателният подбор на кандидатите за работа в
Испания ще се извърши в края на юли или началото
на август т. г. от смесена българо-испанска комисия с
участието на представители на работодатели.
Според получената в Агенцията по заетостта заявка
от Асоциацията на производителите на грозде и
селскостопанска продукция от Ла Манча се търсят
1239 работници за бране на грозде в провинция
Кастиля Ла Манча.
Кандидатите трябва да имат опит в областта на
селското стопанство, да са на възраст от 20 до 45
години, в добро здраве и желание за работа в екип.
Те ще постъпят на работа в периода 10 - 17
септември 2008 г. на пълен работен ден, с
едномесечен договор. Ще получават брутна заплата
44.50 евро на ден с удръжки – 2.68 евро на ден за
социална осигуровка и 2% ДОД месечно.
Настаняването – 4 евро на ден, храната и
транспортът от френско-испанската граница до
България на стойност 100 евро са за сметка на
работника.
Кандидатите за работа в Испания трябва да
представят следните документи в бюрата по труда:
•
•

•

•
•
•

молба за допускане до интервю;
автобиография с изчерпателна информация
за професионален опит в областта на
растениевъдството и овощарството и
посочване на степента на евентуални
разговорни умения по испански или друг
език;
саморъчно написана и подписана от
кандидата декларация, че не страда от
сърдечно-съдови заболявания и болести на
опорно-двигателния апарат;
копие на първа страница на международния
паспорт, като валидността на паспорта не
трябва да изтича преди 01.11.2008 г.;
копие на страницата/ите от паспорта с
положени предишни испански работни визи;
ако лицето е работило в Кралство Испания и
има издаден Единен номер на чужденец
(NIE), да запише номера си на определеното
място в молбата-образец.

ИНФОРМАЦИОННИ
СРЕЩИ
И
СЕМИНАРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007-2013 г.

От 9 юли до 14 август 2008 г. в 28- те областни
градове на страната ще се проведат информационни
срещи и семинари по Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. Първият семинар
стартира на 9 юли в град Варна от 10.00 часа в
„Македонския дом”, се казва в съобщение на сайта на
информационната кампания на Министерството на
земеделието и храните "Ти имаш право на тези пари".
Основната цел на семинарите е да се информират
потенциалните кандидати за възможностите за
финансиране и условията за кандидатстване по
мерките от програмата. Лектори са експерти от
Дирекция „Развитие на селските райони” към
Министерство на земеделието и храните, както и от
Областните служби на Държавен фонд „Земеделие”Разплащателна агенция.
По време на семинарите участниците ще се
запознаят с условията за кандидатстване, критериите
за подпомагане, нормативната база за прилагане на
мерките и документите за кандидатстване по
стартиралите мерки от Програмата.
Това са 112 ”Създаване на стопанства на млади
фермери”, 121 ”Модернизиране на земеделски
стопанства”, 143 ”Предоставяне на съвети и
консултиране в земеделието в България и Румъния”,
212 ”Плащания за природни ограничения на фермери
в планинските райони”, 213 ”Плащания на фермери в
райони с ограничения, различни от планинските
райони”, 214 „Агроекологични плащания”, 431(2)
„Придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответните територии за потенциални
мeстни инициативни групи в селските райони”.
Семинарите ще се проведат със съдействието на
Съюза на народните читалища.
График за провеждане на информационните срещи и
семинари за месец юли. Начален час 10:00
9 юли – Варна
(Македонски дом)

-

читалище „Македония”

10 юли – Добрич - Голяма заседателна залата на
община град Добрич
11 юли – Силистра - Младежки дом „Зрителна
зала”
15 юли – Русе – зала „ Св. Георги”, Областна
администрация
16 юли – Разград – х-л „Централ”, Голяма зала
`
17 юли – Шумен - читалище „Тодор Петков”
18 юли – Търговище - читалище „Развитие”
22 юли – Смолян - читалище ”Орфееви гори ”
23 юли – Кърджали – „Бизнес – инкубатор”
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24 юли – Хасково - читалище „Зора”
21 юли – София – Министерство на земеделието и
храните, зала „Киносалон”
22 юли – Перник - читалище ”Елин Пелин”
23 юли – Кюстендил

- читалище „Братство”

24 юли – Благоевград - читалище „Н.Й.Вапцаров”
29 юли – Габрово - читалище „Априлов-Палаузов”
30 юли – Велико Търново - читалище „Искра”
31 юли – Ловеч – читалище „Наука”
Датите и залите за семинарите, които ще се проведат
през месец август ще бъдат публикувани на
електронната ни страница на министерството до
края на тази седмица.
За повече информация можете да се обаждате в
Областните служби за съвети в земеделието, както и
на телефон 985-11-226 в Дирекция „Информация,
връзки с обществеността и протокол” на МЗХ.
“ГОВОРИ С ЕВРОПА” ВЪВ ВАРНА –
КАНИМ ВИ НА СРЕЩА В ПЕТЪК И
СЪБОТА!
Варненци и гостите на морската
столица са добре дошли на проявите
на Портал ЕВРОПА във Варна на 11 и 12
юли.
Семинар и ролева игра за млади хора на тема – “Как
Европейският съюз взима решения и как България
участва в този процес?” организира в събота във
Варна Портал ЕВРОПА в рамките на инициативата
“Говори с Европа”.
Срещата е отворена за всички желаещи и започва в
9.30 ч. в пресцентъра на Фестивалния и конгресен
център в морската столица.
В събитието ще участват представители на
Министерския съвет, на Съвета на детето към
Държавната агенция за закрила на детето,
журналисти, студенти и ученици.
От 12.30 часа семинарът продължава с участието на
члена на Европейския парламент Душана Здравкова
в Информационния център на евродепутатите от
ГЕРБ на ул. „Македония” 82-84, където г-жа
Здравкова ще илюстрира темата с интересни
моменти от своя професионален опит в ЕП за т.нар.
„co-decision” и другите процедури за взимане на
решения в ЕС.
Темата ще бъде отразена по Програма “Хоризонт”,
която е медиен партньор на “Говори с Европа”, чрез
пряко включване от Радио “Варна” в събота в
предаването “Събота 150”. Инициативата “Говори с

Европа” е съфинансирана от Европейската комисия
по План Д за демокрация, диалог и дебат.
Предишния ден – петък, 11 юли, на пресконференция
от 15.00 часа също в пресцентъра на Фестивалния
комплекс, ще бъде представена интерактивната
платформа за е-обучение http://elearning.europe.bg на която всички желаещи могат да прочетат
теоретична и практическа информация за процеса на
взимане на решения в ЕС, процедурите и
механизмите, както и да попълнят онлайн-теста за
институционалната уредба на Европейския съюз.
След представянето на “Говори с Европа” в петък във
Варна, ще се проведе публичен дебат на тема
“Европейските демографски политики – как да
насърчим раждаемостта?”. Той се реализира в
рамките на проект “3 D – гласът на българските
млади хора за Европа”, осъществяван от
Европейския институт. Освен млади хора и
журналисти, в дебата ще участва членът на
Европейския парламент Биляна Раева. Дебатът е
отворен за всички желаещи и ще започне в 15.15 ч. в
пресцентъра на Фестивалния и конгресен център във
Варна.
Сред специално поканените участници в нашите
прояви във Варна са младите хора от различни
български градове, отличени в нашия конкурс за есе
“Европа е равно на...” и радиовикторината “Познаваш
ли ЕС?” Участието в информационно-обучителната
дискусия е тяхната награда за добро представяне в
тези инициативи, които също са част от “Говори с
Европа”. Междувременно приключи и фотоконкурсът
“България – европейска страна”, резултатите от
който, освен на Портал ЕВРОПА, ще бъдат обявени и
на пресконференцията във Варна на 11 юли (петък)
от 15.00 часа в пресцентъра на Фестивалния и
конгресен център.
ФОТОКОНКУРС
„БЪЛГАРИЯ
–
ЕВРОПЕЙСКА
СТРАНА”
ВЪВ
ФРЕНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТА
„ГОВОРИ С ЕВРОПА”
Фотоконкурс „България – европейска
страна” във Френския институт по
проекта „Говори с Европа”
Конкурсът е организиран от Портал ЕВРОПА
www.europe.bg и Френския институт с медийното
партньорство на Actualno.com и БНР в рамките на
проекта „Говори с Европа”, съфинансиран от
Европейската комисия по План Д за демокрация,
диалог и дебат.
Победителите бяха обявени на 9 юли: това са Лора
Василева, Боян Иванов, Бистра Додова и Бедрос
Азинян. Тяхната награда е посещение на
Европейския парламент в Брюксел по покана на
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евродепутата Николай Младенов, чийто екип е сред
съорганизаторите на фотоконкурса и изложбата. В
журито участва и г-жа Фани Суле от Френския
институт, който домакинства специалната изложба от
името на настоящия ротационен председател на ЕС –
Франция.

На 16 юли, в Банкя, по инициатива на европейския
информационен център “Европа Директно” – се
проведе среща на представителите на всички
информационни мрежи свързани с ЕС и Европа,
разположени в София.

Церемонията по награждаването на четиримата
победители във Френския институт ще се състои на 5
септември, петък, а фотографиите заедно с техните
автори ще пътуват за Брюксел от 7 до 11 септември
по покана на г-н Младенов.

ДОКЛАД
ЗА
НАПРЕДЪКА
НА
БЪЛГАРИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА
ПРОВЕРКА И СЪТРУДНИЧЕСТВО –
ЮЛИ 2008

В конкурса се състезаваха близо 1 000 фотографии
на автори от цялата страна. Пълният набор от снимки
можете да разгледате на сайта на конкурса –
http://photo.europe.bg, а подробности за инициативата
„Говори с Европа” можете да прочетете на
www.europe.bg.

ДОКЛАД
НА
КОМИСИЯТА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ
И
СЪВЕТА
относно
напредъка
България
по
механизма
сътрудничество и проверка

ЕВРОПЕЙСКИ
ПАРЛАМЕНТ
ПРЕДПРИЯТИЯТА 2008

НА

По случай своя 50 годишен юбилей, Европалати –
Асоциацията на европейските търговско-промишлени
палати, организира първия Европейски парламент на
предприятията на 14-ти октомври в Европейския
парламент в Брюксел.
Това уникално по рода си събитие ще събере заедно
в заседалната зала на Европейския парламент 774
предприемачи от 27-те страни членки на ЕС,
подбрани от националните Търговско-промишлени
палати, и наблюдатели от още 18 страни.
Тези преки представители на европейското бизнес
общество ще имат възможността да обсъдят
основните политики в тази област заедно с тези,
които взимат решения в Европейския Парламент и
Европейската Комисия. Те ще могат също да гласуват
препоръки направени на френското прецедателство
на Европейския съвет.
Така гласовете на
предприемачите ще помогнат на институциите да
разберат по-добре нуждите и грижите, с които те се
сблъскват всекидневно, за да се изгради една поблагоприятна за бизнеса Европа.
Българската търговско-промишлена палата може да
излъчи 18 депутати и има право да покани 8
официални гости за събитието на 14 октомври 2008
год. На срещите на ЕПП ще има и официални
представители на ЕС – председателят на
Европейската
комисия,
председателят
на
Европейския
парламент,
председателят
на
Европалати и др. Срещите на ЕПП ще се провеждат
на всеки 2 години.
ЕВРОПА В СОФИЯ
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
При присъединяването си към ЕС през 2007 г.
България все още бе изправена пред сериозни
предизвикателства, свързани с функционирането на
съдебната система и борбата с корупцията и
организираната престъпност. Комисията и останалите
държави-членки определиха тези предизвикателства
като преодолими, а българските власти поеха
ангажимента да поправят пропуските в тези области,
за да може България да поеме изцяло правата и
задълженията, произтичащи от членството в ЕС.
Българските власти и останалите държави-членки
признаха, че са необходими задълбочена съдебна
реформа и съгласувани усилия в борбата срещу
корупцията и организираната престъпност, за да
могат българите да упражняват правата си като
граждани на ЕС и да се възползват от всички
възможности, включително финансово подпомагане,
които ще им предостави членството в ЕС. В по-широк
контекст те признаха, че принципите, заемащи
централно място в ЕС – спазване на върховенството
на закона, взаимно признаване и сътрудничество въз
основа на взаимно доверие – могат да бъдат
приложени на практика единствено ако бъдат
премахнати причините за тези проблеми.
В този контекст Комисията и останалите държавичленки отбелязаха нуждата от тясно сътрудничество
с България след присъединяването, за да се
гарантира, че се осъществяват реформите,
необходими за укрепването на съдебната система и
за борбата с корупцията и организираната
престъпност. Комисията създаде механизъм за
сътрудничество и проверка, за да извършва
мониторинг на напредъка и да разшири подкрепата
си при справянето с тези пропуски. Настоящият
доклад е изготвен въз основа на информация,
предоставена от българските власти и допълнена от
експертни мисии, и съдържа обобщение и подробна
оценка на постигнатото от България при
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изпълнението на показателите, включени
механизма за сътрудничество и проверка.

в

Това е третият доклад в шестмесечния цикъл на
докладване. Оценката насочва вниманието към
сериозните трудности, които срещат българските
власти при отбелязването на реален напредък в
съдебната реформа и в борбата с корупцията и
организираната престъпност. Въпреки значителните
усилия за създаване на необходимите институции и
за внедряване на нужните процедури и процеси,
твърде малко са резултатите, които свидетелстват,
че системата работи правилно.
Би било нереалистично да се смята, че дълбоките
промени ще бъдат извършени бързо. И все пак,
въпреки усилията на българското правителство
напредъкът бе по-бавен и по-ограничен от очакваното
и нуждата от проверка и сътрудничество ще бъде
налице още известно време. Съдебната система и
администрацията се нуждаят от сериозно укрепване.
Това отнема много време.
2. ПРОЦЕСЪТ НА РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ
2.1. Постижения
България положи усилия да създаде институции и да
внедри процедури и процеси, които, при условие че
институциите разполагат с подходящ персонал и
процесите се управляват по ефективен начин, биха
могли да постигнат резултатите, очаквани от
функционираща съдебна власт и администрация, в
които няма корупция и заплаха от организирана
престъпност.
Във връзка с реформата в съдебната система
България внесе изменения в Конституцията и прие
Граждански процесуален кодекс, Закон за съдебната
власт и законодателство за прилагането му. Тези
закони утвърждават независимостта на съдебната
власт. Те предвиждаха да се създаде Висшият
съдебен съвет като независим избираем орган, който
следи за управлението на съдебната система.
Създаден бе независим съдебен инспекторат, който
започна да функционира и предприе първите си
проверки. За целите на борбата с корупцията и
организираната престъпност бе създадена държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), която от
началото на 2008 г. де факто упражнява
правомощията си за разследване.
Агенцията изготви списък със случаи, които
понастоящем се разследват под надзора на
прокуратурата. Освен това, България отбеляза
напредък в разследването на два важни случая със
символично значение. България постигна напредък в
борбата с корупцията на местно равнище
посредством внедряването на нови административни
процедури, по-специално за граничната полиция, с
които се ограничават възможностите за корупция.

Страната затвори безмитните магазини и
бензиностанции, в които се твърдеше, че се
съсредоточава корупцията и организираната
престъпност на местно равнище.
2.2. Резултати
Положени бяха значителни усилия за създаването на
институции и за внедряването на процеси. Въпреки
това, тази реформа все още не е довела до
достатъчни резултати. Приемането на закони,
внедряването на процедури и създаването на
институции е необходимо, но не е достатъчно –
законите трябва да се изпълняват, а институциите
трябва да работят ефективно, за да постигат поконкретни резултати.
В контекста на съдебната реформа продължават да
са налице пропуски в Наказателния кодекс и в
Наказателно-процесуалния кодекс. Приетият през
2006 г. Наказателно-процесуален кодекс не
допринесе за подобряване на ефикасността на
досъдебната фаза. Ролите и отговорностите не са
достатъчно уточнени или добре формулирани, за да
се улесни сътрудничеството между различните
участници. Важни дела се връщат в прокуратурата
заради дребни процедурни пропуски. Забавянето на
съдебни процеси е често явление и няма процедурни
гаранции, които да предотвратят забавянето на
вземане на решение от съдилищата. Наказателният
кодекс е остарял и е една от причините за
претоварването на съдебните органи.
През април 2008 г. бе предложена реформа в
правоприлагането в Министерството на вътрешните
работи, която обхваща и полицията. Тази стъпка се
приветства, но липсата на яснота относно ролите на
различните участници в досъдебната фаза при
събирането на информация, разследването и
съдебното преследване по наказателни дела
предизвика дискусии.
Различните гледни точки за тези роли и отговорности,
които отговорните органи изразиха, създадоха
несигурност и попречиха на постигането на
резултати. Въпреки че новият орган ДАНС вече
представи
първите
резултати
от
своите
разследвания, това все още не е довело до
ефективно обработване на случаите в правната
система.
Административният капацитет на правоприлагащите
и съдебните органи е слаб. Полицията не разполага с
достатъчен и добре обучен персонал или оборудване
за разследването на сложни случаи.
Ограничен е напредъкът в компютризирането на
работата на съдебната власт. Няма достатъчно
надеждна информация и данни за разследвания,
предявяване на обвинения и съдебни решения. Това
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е пречка за постигането на висококачествени
резултати в работата на съдебната власт и на
Министерството на правосъдието.
Що се отнася до корупцията на местно равнище, бяха
предприети незначителни последващи действия –
едва няколко разследвания и издадени присъди – по
широко разпространените твърдения за корупция и
купуване на гласове по време на местните избори
през ноември 2007 г. Има твърдения, че тези
практики са били повторени по време на частични
местни избори в поне два града в началото на юни
2008 г. Има данни за корупция в здравеопазването и
образованието.
Въпреки
дейностите
за
информиране
на
обществеността не бяха подадени жалби, нито
сигнали от информатори. Контролът и мониторингът
на конфликтите на интереси при възлагането на
обществени поръчки са слаби. Липсва стратегически
подход в борбата с корупцията на местно равнище.
Комисията за борба с корупцията към Министерски
съвет не бе активна в това отношение.
Борбата с корупцията по високите етажи и
организираната престъпност не дава достатъчни
резултати. Бяха придвижени няколко дела и на
„войната срещу корупцията“ бе дадена гласност, но
тези дела съставляват пренебрежимо малък дял от
тези престъпления. Предоставената статистическа
информация не е надеждна и понякога е
противоречива. България постигна твърде малък
напредък в замразяването или конфискуването на
финансови активи, придобити по престъпен начин.
Твърденията за корупция и измами нанасят
поражения и върху резултатите от програмите на ЕС
за финансова помощ. Необходимо е България да
укрепи съществено капацитета си за добро
управление на средствата от ЕС. Това доведе до
преустановяването или замразяването на дейностите
по няколко програми на ЕС за финансиране. OLAF,
органът на ЕС за борба с измамите, докладва, че
процедурното блокиране, бавното придвижване на
делата в съдебните органи, изтичането на
поверителна информация и предполагаемото
упражняване на влияние върху администрацията и
съдебната власт възпрепятстват бързите и
ефективни решения по дела за корупция и измами.
Решенията относно управлението на средства от ЕС
се регламентират от специфичните изисквания за
контрол на съответните финансови регламенти на ЕС
и свързани с тях процедури.
Придружаващ
доклад
съдържа
подробна
информация за проблемите, възникнали в контекста
на финансирането от ЕС.
2.3. Необходими подобрения
Необходими са някои основни подобрения, въпреки
че първият приоритет трябва бъде постигането на

резултати независимо от структурните недостатъци.
За това са нужни постоянна политическа воля и
решимост. Трябва да се предприемат стъпки за
улесняване на по-ефективното правораздаване.
Нужно е да бъдат направени корекции, включително в
Наказателно-процесуалния кодекс, за да се подобри
ефикасността в досъдебната фаза, да се намалят
забавянията и да се предвидят гаранции, свързани
със забавянията. Необходимо е цялостно
реформиране на Наказателния кодекс, включително
по-добро разграничаване между леки и тежки
престъпления и актуализиране на определенията, за
да се вземат предвид новите форми на престъпност.
Важно е да се създаде по-ефективен закон за
конфликта на интереси и контрола върху
придобиването на имущество, тъй като сегашният
проектозакон не е достатъчен за постигането на тази
цел. След като бъде приет изменен закон, той трябва
да бъде приложен възможно най-скоро.
Новосъздаденият Висш съдебен съвет трябва
понастоящем да поеме своите отговорности в
процеса на реформи и да предприеме мерки, с които
да гарантира издаването от страна на съдебните
органи на експедитивни и ефективни решения.
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет трябва да
изготви резултатите от проактивни разследвания на
процедурни пропуски и по дисциплинарни случаи, по
които след това Висшият съдебен съвет да
предприеме бързи последващи действия.
Правоприлагащите органи трябва да са организирани
по-добре, за да се справят със сложни случаи.
Трябва да се изяснят ролите и отговорностите на
участниците в досъдебната фаза, така че да се
постигне по-добро сътрудничество между полицията,
следствието, специалните отдели и прокуратурата.
Настоящият дебат относно реформата в досъдебната
фаза създава несигурност и пречи на постигането на
резултати по текущи разследвания. По-специално,
трябва
да
бъдат
кодифицирани
точното
взаимодействие между полицията, ДАНС и
прокуратурата.
Разследващата функция на ДАНС трябва да се
разясни и отчетливо да се разграничи от ролята на
агенцията в разузнаването. Трябва да бъде
установен парламентарен контрол, като парламентът
не трябва да се намесва в разследванията, а да
гарантира нормална отчетност. Необходимо е да
бъдат изяснени ролята на разследващите магистрати
и техните правомощия при специални разследвания.
Неспазването на изискванията за поверителност и за
защита на свидетели по време на досъдебната и
съдебната фаза е повтарящ се проблем, който
трябва да бъде решен.
Трябва да се укрепи административният капацитет на
правоприлагащите и съдебните органи. Полицията

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

6

има нужда от по-добре обучен персонал и
съответното оборудване, за да разследва сложни
случаи. Трябва да приключи компютризирането на
работата на съдебните органи и да се внедрят поефикасни системи за управление на случаите в
досъдебната фаза.
Разработването на единна информационна система
ще предостави полезна информация и данни за
ефикасността на съдебната система и следователно
ще улесни работата на Висшия съдебен съвет и
Министерството на правосъдието, особено що се
отнася до ролята на министерството в изготвянето на
политиката за наказанията.
България трябва да работи за повече прозрачност,
по-добро оповестяване и регулиране на движението и
трансакциите с финансови активи, за да успее да
установи кои финансови активи са от престъпни
дейности и да се справи по- добре с тях. Също така е
необходимо България да укрепи капацитета си за
борба с измамите и за упражняване на адекватен
финансов контрол. Също толкова важно е
систематично да се ограничат конфликтите на
интереси и нежелателното упражняване на влияние.
Това е от особено значение, за да може България да
продължи да получава финансиране от ЕС. Липсата
на убедителни резултати при сегашните структури е
удивителна и са необходими спешни мерки за
справянето с нея.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Целта на механизма за сътрудничество и проверка и
свързаните с него показатели бе да се даде
възможност на България да показва редовно, че е
постигнала напредък в реформата на съдебната
система и в борбата с корупцията и организираната
престъпност. Българските власти са задължени да
показват, че съдебната система работи и че
разследванията на случаи на корупция и
организирана престъпност водят до арести, съдебно
преследване и, в зависимост от решението на съда,
до присъди с разубеждаващ ефект и конфискуване на
активи. До този момент България все още не е успяла
да покаже, че съдебната й система работи
ефективно.
Институциите и процедурите изглеждат добре на
хартия, но не постигат резултати на практика;
направени са препоръки, но те не се следват.
Основните проблеми продължават да бъдат налице и
са необходими спешни действия, за да бъдат
решени.
Българските граждани заслужават да имат достъп до
всички преимущества на членството в ЕС, което
следва да допринесе за укрепване на върховенството
на закона и за премахване на корупцията.
Осъществяването на напредък в изпълнението на
показателите, заложени в рамките на механизма за

сътрудничество и проверка, и в разсейването на
съмненията относно способността на България да се
справи с корупцията и организираната престъпност
ще позволи на българите да се възползват от тези
преимущества и ще засили доверието им във
върховенството на закона. Това ще има дългосрочен
положителен върху българската икономика. България
има отговорности към други държави-членки,
например в рамките на политиките за правосъдие и
вътрешни работи и по отношение на общото
управление на средства от ЕС. Адекватният
административен капацитет и ефективният контрол
върху конфликта на интереси, измамите и
финансовите нередности са необходимо условие, за
да може България да се възползва пълноценно от
предприсъединителните и структурните фондове на
ЕС.
Тези
фондове
представляват
практическото
изражение на солидарността на Съюза с България и
е в интерес на всички те да бъдат използвани за
подпомагане на регионите в по-неблагоприятно
положение в страната.
Необходими са ясна стратегия и категоричен
ангажимент на всички равнища за реформиране на
системата. Това не означава просто да се даде време
на новите институции и процеси да докажат
ефективността си. Дори със съществуващите
структури и въпреки техните недостатъци България
би трябвало да бъде в състояние да демонстрира
резултати в борбата с организираната престъпност и
корупцията, да предотвратява конфликти на интереси
и да се справя по убедителен начин с
предполагаемите
връзки
между
част
от
политическата класа, бизнеса и организираната
престъпност.
За да гарантира ефективното усвояване на
средствата от ЕС, е нужно България не само да
укрепи значително административния си капацитет,
но и да намали драстично предпоставките за
корупция на високо равнище и дребна корупция и да
се бори енергично срещу организираната
престъпност.
Продължаваща нужда от сътрудничество
Установяването на стабилна администрация и
съдебна власт в България, които са в състояние да се
справят успешно с корупцията и организираната
престъпност, е в интерес не само на България, но и
на ЕС. Затова сътрудничеството и подкрепата са от
основно значение. Поради тази причина Комисията
понастоящем смята, че подкрепата е по-ефективно
средство от санкциите, и няма да използва
предпазните клаузи, съдържащи се в Договора за
присъединяване. Ясно е обаче, че нуждата от
запазване на механизма за сътрудничество и
проверка ще бъде налице за още известно време.
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Изготвеният през февруари доклад в рамките на
механизма за сътрудничество и проверка насочи
внимание върху значителното подпомагане, което
България е получила от държавите-членки и от
Комисията през последните години, както под
формата на финансиране, така и под формата на
техническа експертиза. Това подпомагане не винаги
носи очакваните резултати и е налице нарастващо
недоволство
сред
държавите-членки,
които
предложиха своята подкрепа, поради липсата на
прозрачност и резултати при контактите си с
българската администрация и слабите резултати.

държави-членки и Комисията, така че заедно да
успеят да се справят с оставащите значителни
предизвикателства.

Важно е процесът на реформи да се съживи, като
подпомагането се използва по-добре.

„До Брюксел и назад: накъде след
доклада на ЕК?” – под този надслов
Европейският институт организира
дискусионна среща-разговор на 28 юли,
понеделник, от 18.00 в бар „Табако” в
София.

Всички страни трябва да подновят усилията си и да
помогнат на България да успее. България призна, че
се нуждае от независимо експертно мнение на високо
равнище. Комисията е готова да работи в
сътрудничество с България и останалите държавичленки и да оказва помощ, но иска получателите на
тази помощ да предоставят достъп до информация и
да използват съветите по стратегически и ефективен
начин, който да позволи постигането на напредък в
реформата.
Перспектива
Ситуацията в България представлява разнородна
картина.
Реформата
в
съдебните
и
правоприлагащите структури е важна възможност за
България: тя е необходима и дългоочаквана. Тест за
напредъка ще бъде постигането на значителни
резултати в разследването, съдебното преследване и
произнасянето на съда по дела за корупция на високо
равнище и организирана престъпност.
Със създаването на държавна агенция „Национална
сигурност“, с предложението за реформа на
Министерството на вътрешните работи и с
назначаването на заместник министър-председател,
който да координира стабилното управление на
средствата от ЕС, България предприе стъпки в
правилната посока. Сега България трябва да
превърне думите в действия и да следва
ангажимента си за сериозна реформа. Комисията
силно окуражава България да ускори реформите и да
запази тясното си сътрудничество с останалите

България може да разчита на пълната и активна
подкрепа на европейската Комисия при този процес.
ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА
БЪЛГАРИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА
ПРОВЕРКА И СЪТРУДНИЧЕСТВО –
ЮЛИ 2008

Сред поканените са министърът по европейските
въпроси Гергана Грънчарова, както и известни
фигури от обществения живот като Георги Лозанов,
Александър Морфов, Ивайло Дичев, Антоний
Гълъбов, Греди Асса, Николай Табаков, Нели Куцкова
и др.
Европейският институт специално кани на тази
дискусия всички интересуващи се от темата студенти,
журналисти и общественици. Идеята е прочитът на
доклада, предизвикал широк обществен отзвук, да
бъде направен и през погледа на хората на
изкуството и на неизкушените в обществените и
политически дела млади хора. Министър Грънчарова
ще отговаря на въпросите и ще коментира гледните
точки.
Бар „Табако” се намира на ул. „Московска” 6 – в
градинката срещу Представителството на ЕК.
Началото е от 18.00 часа.
Инициативата се провежда с медийното партньорство
на „Дарик-радио” – София. Тя е в рамките на проекта
„3 D – гласът на българските млади хора за Европа”,
финансиран от ГД „Комуникации” на Европейската
комисия и изпълняван от Европейския институт.
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За контакти:
София

Долна Митрополия

ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 470 98 18
Факс: +359 2 470 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ул. “Цоньо Матев” №1,
Народно читалище “Просвета”
Тел.: / Факс: +359 6552 235
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Община Долна митрополия

Столична Община
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