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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен 
център към Търговско-промишлена палата - Враца 

брой 02, 2017 год. 

КРАЙ НА ТАКСИТЕ ЗА РОУМИНГ: ПРЕГОВАРЯЩИТЕ ОТ ЕС СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕДРО — ПОСЛЕДНОТО 

НЕОБХОДИМО ЗА ТОВА УСЛОВИЕ 

Като последна стъпка към премахването на таксите за роуминг до 15 юни 2017 г. представителите на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията се споразумяха как да бъдат регулирани пазарите на роуминг на едро (цените между 
операторите, когато клиентите им използват други мрежи при пътуване в ЕС). 
Преговарящите от ЕС се споразумяха за следните горни граници на цените на едро: 

 3,2 цента на минута за гласово повикване от 15 юни 2017 г. 

 1 цент за SMS от 15 юни 2017 г. 

 Поетапно намаляване на горните граници за данни за период от 5 години — от 7,7 евро за GB (от 15 юни 2017 г.) до 6 евро 
за GB (от 1 януари 2018 г.), 4,5 евро за GB (от 1 януари 2019 г.), 3,5 евро за GB (от 1 януари 2020 г.), 3 евро за GB (от 1 
януари 2021 г.) и 2,5 евро за GB (от 1 януари 2022 г.). 

Постигнатото миналата нощ политическо споразумение е последната стъпка към предлагането на оферти за „роуминг както у дома“ 
от 15 юни 2017 г., както е предвидено в Регламента за единен пазар в областта на далекосъобщенията. Това означава, че при 
пътуване в ЕС потребителите ще могат да се обаждат, да изпращат SMS или да сърфират на мобилните си телефони на цената, 
която плащат в своята страна. Благодарение на споразумението офертите за „роуминг както у дома“ стават устойчиви за хората и 
предприятията, като в същото време се гарантира възстановяване на разходите и се поддържа конкурентоспособността на 
националните пазари на роуминг на едро. 
Благодарение на вчерашното политическо споразумение относно правилата в областта на цените на едро и правилата за политика 
за справедливо ползване и устойчивост, приети от Комисията през декември 2016 г., потребителите могат да ползват абонаментите 
си в своята страна при периодични пътувания в чужбина. Ако потребителите надхвърлят ограниченията за роуминг в договора си, 
допълнителните такси няма да бъдат по-високи от договорените ограничения за цените на едро на роуминга. 
Комисията ще извърши преглед на пазара на едро до края на 2019 г. и ще предостави на съзаконодателите междинна оценка до 15 
декември 2018 г. 
Следващи стъпки 
Европейският парламент и Съветът трябва официално да одобрят постигнатото споразумение. Новите цени на едро на роуминга ще 
се прилагат от 15 юни 2017 г., което ще даде на операторите достатъчно време да предприемат всички необходими стъпки за 
въвеждане на услуги за „роуминг както у дома“. 
Контекст 
От едно десетилетие Комисията работи за намаляване и премахване на допълнителните такси, които далекосъобщителните 
оператори начисляват на клиентите си всеки път, когато те преминават граници и използват мобилните си устройства по време на 
ваканции или служебни пътувания. От 2007 г. насам цените на роуминга се понижиха с повече от 90 %. За последен път цените 
спаднаха през април 2016 г. — до 5 цента на минута за гласово повикване, 2 цента за SMS и 5 цента за MB данни над националните 
цени. Въз основа на предложение на Комисията през 2015 г. Европейският парламент и Съветът се споразумяха за премахване на 
допълнителните такси за роуминг за европейските граждани, които пътуват периодично в ЕС. През декември 2016 г. Комисията прие 
технически мерки, необходими за изпълнението на това решение, включително политика за справедливо ползване и механизъм за 
устойчивост. Успоредно с това, с Регламента за единен пазар в областта на далекосъобщенията на Комисията бе възложена 
задачата да извърши преглед на пазарите на едро на роуминг и да направи съответни предложения преди 15 юни 2016 г., за да 
може таксите на дребно за роуминг да бъдат премахнати от 15 юни 2017 г.  
За повече информация  
MEMO/16/4396;   
Уебсайт за роуминга 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4396_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4396_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming-tariffs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming-tariffs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-rules-roaming-charges-and-open-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-rules-roaming-charges-and-open-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/end-roaming-charges-travellers-european-union-how-will-commission-make-it-work
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/end-roaming-charges-travellers-european-union-how-will-commission-make-it-work
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-prepares-ground-end-roaming-charges-june-2017
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4396_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
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ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРЕХОД В ЕВРОПА НАПРЕДВА С ДОБРИ ТЕМПОВЕ 

Вторият доклад за състоянието на енергийния съюз показва, че модернизацията на икономиката на ЕС и преходът към 
нисковъглеродна икономика се реализират на практика. 
Европа е на път да постигне своите цели за 2020 г. по отношение на емисиите на парникови газове, енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия. За да стимулира още повече този процес, Комисията дава начало на нова 
обиколка във връзка с енергийния съюз. 
В съответствие с ангажимента си да докладва ежегодно за енергийния съюз, Европейската комисия публикува своя втори доклад за 
състоянието на енергийния съюз. В доклада се разглежда напредъкът, постигнат след публикуването на първия доклад за 
състоянието на енергийния съюз през ноември 2015 г. Тези доклади са основен елемент от наблюдението на изпълнението на този 
ключов приоритет на Комисията на Юнкер. 
Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз, заяви: С енергийния съюз 
се преследват цели не само в областта на енергетиката и климата. Той има за цел ускоряване на фундаменталната 
модернизация на цялата европейска икономика, за да може тя да стане нисковъглеродна и енергийно и ресурсно ефективна по 
социално справедлив начин. Трябва да укрепим и външното измерение на енергийния съюз, за да засилим водещата роля на ЕС в 
световен мащаб. Сега, когато голяма част от необходимите законодателни предложения вече са представени за обсъждане, 
2017 г. трябва да бъде годината на изпълнението. Това е посланието, което ще отправя към държавите членки по време на 
обиколката във връзка с енергийния съюз, която ще започне на 3 февруари. 
Мигел Ариас Канете, комисар на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, каза: Европа е на път да постигне целите си в 
областта на климата и енергетиката за 2020 г. Въпреки настоящата геополитическа несигурност, Европа продължава напред 
с прехода към чиста енергия. Няма друга алтернатива. Фактите сами говорят за себе си – възобновяемата енергия вече е 
конкурентна в ценово отношение, а понякога е и по-евтина от изкопаемите горива; в сектора в Европа работят над един 
милион души и се привличат повече инвестиции, отколкото в много други сектори; разходите ни за внос на изкопаеми горива са 
намалели с 16 млрд. евро. Сега усилията трябва да продължат, като Европа работи със своите партньори, за да играе водеща 
роля в световната надпревара за по-устойчива и по-конкурентоспособна икономика. 
След публикуването на първия доклад за състоянието на енергийния съюз няколко тенденции в прехода на ЕС към нисковъглеродна 
икономика са се запазили и са укрепнали. Комисията ще извърши допълнителни задълбочени анализи на политиките на страните от 
ЕС, като използва новата обиколка във връзка с енергийния съюз през 2017 г. 
През 2016 г. визията за рамкова стратегия за енергиен съюз в още по-голяма степен намери реализация в конкретни законодателни 
и незаконодателни инициативи, преди всичко с пакета от мерки Чиста енергия за всички европейци, представен на 30 ноември 
2016 г. 
ЕС като цяло продължава да напредва добре по отношение 
на целите на енергийния съюз, по-специално по отношение 
на целите в областта на енергетиката и климата за 2020 г. 
(вижте MEMO/17/162 и MEMO/17/163). Той вече е постигнал 
целта си за крайното потребление на енергия. Същото се 
отнася и за емисиите на парникови газове – през 2015 г. 
емисиите на ЕС са били с 22% под равнището през 1990 г. 
ЕС се представя добре и в сектора на възобновяемата 
енергия – според данните от 2014 г. делът на енергията от 
възобновяеми източници е достигнал 16% от брутното 
крайно енергопотребление в ЕС. Друга важна тенденция е, 
че ЕС продължава успешно да прекъсва връзката между 
икономическия растеж и емисиите на парникови газове. През 
периода 1990 – 2015 г. общият брутен вътрешен продукт на 
ЕС (БВП) е нараснал с 50%, докато общите емисии са 
намалели с 22%. 
След сключването на Парижкото споразумение през 
декември 2015 г. бързото му ратифициране от страна на ЕС позволи първото по рода си всеобщо, правно обвързващо споразумение 
за климата да влезе в сила на 4 ноември 2016 г. 
В бързо променящата се геополитическа обстановка наличието на успешен енергиен съюз е от решаващо значение за защитата на 
дългосрочните икономически интереси и благоденствието на Европа и европейците. Затова при работата по енергийния съюз през 
последните месеци се поставя по-голям акцент върху енергийната дипломация, чиито цели са подобряване на сигурността на 
енергийните доставки, увеличаване на износа на нисковъглеродни технологии от ЕС и повишаване на конкурентоспособността на 
европейската индустрия. 
През 2016 г. Комисията представи и европейска стратегия за мобилност с ниски емисии с ясна амбиция – до средата на века 
емисиите на парникови газове от транспорта да са поне с 60% по-ниски спрямо 1990 г. и да е налице устойчива тенденция за 
понижаването им до нула, като в същото време се гарантира задоволяването на потребностите от мобилност на хора и стоки, както 
и глобалната свързаност. 
Повече информация 
Второто съобщение за състоянието на енергийния съюз и всички придружаващи документи, ще намерите на уебсайта на Комисията. 
MEMO/17/162 за напредъка по отношение на енергийната ефективност 
MEMO/17/163 за напредъка по отношение на възобновяемата енергия 

https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-162_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/second-report-state-energy-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-162_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-163_en.htm
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1 МЛРД. ЕВРО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЧАСТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Нова покана за представяне на предложения ще съчетае Механизма за свързване на Европа (МСЕ) с други източници на 
финансиране, включително Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). 
Европейската комисия въвежда нов начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура в Европа. В рамките на 
поканата за представяне на предложения безвъзмездни средства в размер на 1 млрд. евро от Механизма за свързване на Европа — 
транспорт ще бъдат съчетани с финансиране от публични финансови институции, частния сектор или, за първи път, от Европейския 
фонд за стратегически инвестиции, който е в основата на Плана за инвестиции за Европа — основен приоритет на Комисията 
„Юнкер“. 
Това първо по рода си съчетаване на средства ще спомогне за постигане на двойната цел за стимулиране на инвестициите в 
новаторски, устойчив транспорт с модерна инфраструктура и подкрепа за работните места, необходими за изграждане на тази 
инфраструктура. Поканата допринася за изпълнението на стратегията на Комисията за мобилност с ниски емисии в рамките 
на енергийния съюз и също така подкрепя инвестициите в „устойчив транспорт“ с оглед на предстоящите инициативи за 
автомобилна мобилност, които ще стартират по-късно през годината. 
Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: Мобилността в бъдеще трябва 
да е екологосъобразна, свързана и конкурентна, което изисква нови начини на финансиране. Днешната покана за предложения е 
важна първа стъпка в тази насока. Тази година ще базираме нашата работа върху нея, за да изпълним стратегията за 
мобилност с ниски емисии за Европа. 
Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, 
заяви: Европейският фонд за стратегически инвестиции бе създаден като гъвкав инструмент, който да се използва в 
съчетание с други източници на финансиране от ЕС, за да се повиши максимално тяхното въздействие и да се допринесе за 
постигането на по-широките цели на европейската политика. Радвам се, че благодарение на днешната инициатива 
средствата по ЕФСИ ще допълнят финансирането в рамките на Механизма за свързване на Европа, за да се подкрепят 
инвестициите и работните места, необходими за изграждането на интелигентни, устойчиви транспортни мрежи. 
Комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц добави: Практическото реализиране на нашата визия за безпрепятствена, 
интелигентна и устойчива мобилност в Европа изисква инвестиции, които не могат да бъдат подсигурени единствено с 
публични средства. Ето защо предлагаме новаторско решение, чрез което средствата да се използват възможно най-добре и 
да се отключи неоползотвореният потенциал на частните инвестиции, като особен акцент се поставя върху държавите, 
обхванати от политиката на сближаване. Днешната инициатива е израз на солидарността в действие. 
За пръв път в рамките на тази покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа ще бъдат съчетани 
безвъзмездни средства с финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейската инвестиционна банка, 
националните насърчителни банки или частни инвеститори. За да получат средства по Механизма за свързване на Европа, 
кандидатите ще трябва да представят доказателство за възможността на проектите да получат допълнителна подкрепа от публични 
или частни финансови институции. 
Подбраните проекти трябва да допринасят за устойчив, новаторски и безпрепятствен превоз по протежение на Трансевропейската 
транспортна мрежа. Особен акцент ще бъде поставен върху проекти за премахване на проблемните участъци, подкрепа на 
трансграничните връзки и ускоряване на процеса на цифровизация на транспорта, особено в районите с висок потенциал и пазарни 
пропуски, като например в държавите, обхванати от политиката на сближаване, както и за устойчиви и ефикасни транспортни 
системи и за повишаване на интермодалността и оперативната съвместимост на транспортната мрежа. Това включва нови 
технологии и системи за управление на движението като Европейската система за управление на железопътния 
трафик, интелигентните транспортни системи за движението по пътищата или програмата за изследване на управлението на 
въздушния трафик „Единно европейско небе“. 
Подкрепата ще бъде предоставяна на конкурентен принцип след задълбочена оценка и подбор. Поканата ще има два крайни срока 
за представяне на предложения — 14 юли 2017 г. и 30 ноември 2017 г. 
Контекст 
В рамките на Механизма за свързване на Европа от бюджета на ЕС за периода 2014 — 2020 г. ще бъдат предоставени на 
разположение 24,05 млрд. евро за съфинансиране на проекти от общ интерес за обекти от трансевропейската транспортна 
мрежа (TEN-T) в страните от ЕС. От тях за 19,3 млрд. евро вече е поето правно задължение. Информация за проектите, които вече 
са получили подкрепата на ЕС, е налична посредством инструмента за резултатите от проекти на ЕС. 
Планът за инвестиции е насочен към укрепването на европейските инвестиции с цел създаване на работни места и растеж. Това 
става чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване на пречките пред 
инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти. Планът за инвестиции вече дава 
резултати. Очаква се проектите и споразуменията, одобрени за финансиране по ЕФСИ досега, да мобилизират инвестиции с общ 
размер от над 168 милиарда евро в 28-те държави членки и да подпомогнат повече от 387 000 МСП. На 14 септември 
2016 г. Европейската комисия предложи разширяване на обхвата на ЕФСИ чрез увеличаване на неговия капацитет и удължаване на 
срока му на действие, както и чрез укрепване на неговите силни страни. Вижте най-новите данни за ЕФСИ по сектори и по държави. 
За повече информация вижте често задаваните въпроси. 
Намирането на начини за допълване на средствата по ЕФСИ и за полезни взаимодействия с други фондове на ЕС е важна част от 
този процес. Подобни комбинации могат да помогнат за мобилизиране на допълнителни инвестиционни проекти в ЕС, особено в 
страните, които досега са се възползвали в по-малка степен от ЕФСИ, отколкото някои от останалите страни. 
За повече информация 
Брошура (INEA) 
Уебстраница за поканите на INEA 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_en
https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://ec.europa.eu/transport/node/4817
http://ec.europa.eu/transport/node/4817
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road_en
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en?keys=Transport&project_country=All&broad_area=All&programme=All&ec_priorities=All&eu_contribution=All
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_bg.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_bg.htm
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_transport_blending_2017_call_leaflet_web.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
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ДОКЛАДИ ЗА ПОСТИГНАТИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ НАПРЕДЪК ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА 

Защо Комисията докладва за напредъка в съдебната реформа и борбата с корупцията в България и Румъния? 
При присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. и в двете държави членки все още бяха 
налице определени слабости в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията, а в случая на България — и в сферата 
на борбата с организираната престъпност. Тези слабости можеха да попречат на ефективното прилагане на законодателството, 
политиките и програмите на ЕС и да възпрепятстват българите и румънците да упражняват в пълна степен правата си като 
граждани на ЕС. Ето защо Комисията пое ангажимент да помага на България и Румъния за отстраняването на посочените 
недостатъци, както и да проверява редовно постигнатия от тях напредък по конкретните показатели, предвидени за тази цел, чрез 
механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Тези показатели са свързани помежду си и съвкупно следва да се възприемат 
като израз на дългосрочен политически ангажимент на двете страни както към техните граждани, така и към останалите държави 
членки. Комисията счита, че процесът на наблюдение по МСП в комбинация с възможностите, които се осигуряват посредством 
финансиране от ЕС, и с конструктивния ангажимент на Комисията и на редица държави членки продължава да оказва ценна 
подкрепа за насърчаване, постигане на напредък и консолидиране на реформите в България и Румъния. Предвид факта, че тази 
година се навършват десет години от създаването на МСП, Комисията прави равносметка и преглед на постиженията, на 
предизвикателства, които все още не са преодолени, и на оставащите стъпки, необходими за постигането на целите по МСП. 
Колко време ще се прилага МСП? 
Прилагането на МСП ще приключи, когато всички шест показателя, приложими за България, и всички четири показателя, 
приложими за Румъния, бъдат изпълнени по задоволителен начин. Комисията счита, че целите на МСП могат да се постигнат, 
като се изпълнят препоръките, изложени в докладите по МСП от 2017 г. Темпът на процеса ще зависи от това колко бързо 
България и Румъния ще съумеят да изпълнят тези препоръки необратимо, както и от това да се избягват крачки в негативна 
посока, които поставят под въпрос постигнатия до момента напредък.  
Кой решава кога да бъде прекратен МСП?  
Съгласно договорите за присъединяване, които представляват правното основание за решенията във връзка с МСП „Комисията 
информира своевременно Съвета, преди да отмени защитните мерки [МСП], и надлежно отчита всички съображения на 
Съвета в това отношение“. Следователно когато Комисията счете показателите за изпълнени изцяло и след като вземе 
предвид позицията на Съвета, тя може да направи заключението, че е възможно МСП да бъде прекратен.  
Какво беше постигнато по МСП за десет години?  
В докладите от 2017 г. се прави ретроспекция за десетте години, през които се прилага МСП, и се стига до заключението, че като 
цяло благодарение на МСП е постигнат значителен напредък, макар и това да не се е осъществило с очакваните първоначално 
темпове и обхват. Комисията счита, че както в България, така и в Румъния МСП е способствал за процеса на реформи, довел до 
въвеждането на правни и институционални мерки за постигане на поставените в рамките на МСП цели. Това становище се 
споделя от Съвета и свидетелства за осъществяването на реформи и в двете държави членки. 
Какви са показателите за Румъния? 
Показател 1: Да гарантира по-прозрачен и ефективен съдебен процес, по-конкретно чрез подобряване на капацитета и 
отчетността на Висшия съдебен съвет. Да наблюдава и да докладва за ефекта от новия Граждански процесуален кодекс и новия 
Наказателно-процесуален кодекс. 
Показател 2: Да създаде, както е предвидено, агенция по интегритет, която да отговаря за проверка на имуществото и средствата, 
несъвместимостта и потенциалните конфликти на интереси и да произнася решения със задължителна сила, въз основа на които 
могат да се налагат възпиращи санкции. 
Показател 3: Да надгражда постигнатия вече напредък, да продължи да провежда професионални и безпристрастни 
разследвания по обвинения в корупция по високите етажи на властта. 
Показател 4: Да предприеме по-нататъшни мерки за предотвратяване на корупцията и за борба с нея, по-специално на равнище 
на местното управление. 
Какви са показателите за България?  
Показател 1: Да направи промени в Конституцията, с които да бъде премахната всякаква двусмисленост по отношение на 
независимостта и отчетността на съдебната система. 
Показател 2: Да осигури по-прозрачен и ефикасен съдебен процес посредством приемането и прилагането на нов Закон за 
съдебната власт и нов Граждански процесуален кодекс. Да докладва за ефекта от тези нови закони, както и от Наказателно-
процесуалния и Административнопроцесуалния кодекс, и по-специално върху досъдебната фаза на наказателното производство. 
Показател 3: Да продължи реформата на съдебната власт с цел подобряване на професионализма, отчетността и ефикасността. 
Да прави оценка на ефекта от тази реформа и да публикува резултатите всяка година. 
Показател 4: Да провежда и докладва за професионални, безпристрастни разследвания на твърдения за корупция по високите 
етажи на властта. Да докладва за вътрешни разследвания на държавните институции и за публикуването на данни за 
имущественото състояние на високопоставени служители. 
Показател 5: Да предприеме по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, по-специално по границите и в 
местното управление. 
Показател 6: Да приложи стратегия за борба с организираната престъпност, като се съсредоточи върху тежките престъпления, 
изпирането на пари, както и върху систематичното конфискуване на имуществото на престъпници. Да докладва за новите и 
текущите разследвания, обвинителни актове и осъдителни присъди в тези области. 
Как Комисията докладва за напредъка в България и Румъния? 
Комисията оценява редовно напредъка в областта на съдебната реформа и на борбата с корупцията в България и Румъния, както 
и в сферата на борбата с организираната престъпност в България.  
          Продължава -----> 
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Оценките на Комисията и официалните ѝ доклади се основават на внимателен анализ и наблюдение, съпътствани от непрекъснат 
диалог между българските и румънските органи и службите на Комисията. За изготвянето на докладите допринасят и контактите с 
държавите членки, гражданското общество, международни организации, независими експерти и редица други източници. Всеки 
доклад на Комисията, в това число неговата методология и заключения, впоследствие се обсъжда и приема в заключения на Съвета 
на министрите. Той се представя и на Европейския парламент.  
Какви са следващите стъпки за Румъния? 
В докладите по МСП на Комисията от 2014 г., 2015 г. и 2016 г. бе възможно да се изтъкнат положителна тенденция и резултати, 
сочещи за силен напредък и нарастваща необратимост на реформите в рамките на МСП. Тази положителна тенденция беше 
затвърдена през 2016 г. с по-нататъшното постигане на резултати за съдебните институции във време, в което се извършва смяна 
на ръководството, и силен тласък от страна на правителството за по-стабилно предотвратяване на корупцията. Равносметката от 
изминалите десет години за развитието в рамките на МСП показва също така, че макар да имаше някои периоди, в които реформата 
загуби устрема си и бе поставена под въпрос, Румъния е постигнала значителен напредък за постигането на показателите по МСП. 
Същевременно остават нерешени редица ключови въпроси, които вече са били набелязани в предишни доклади, и поради това в 
настоящия доклад не може да се направи заключението, че на този етап показателите са изпълнени напълно и в задоволителна 
степен. 
В настоящия доклад могат да се набележат ограничен брой ключови препоръки, които да очертаят пътя към временното успешно 
приключване на отделни показатели, а оттам и към приключването на процеса по МСП. Повечето от тези препоръки се 
съсредоточават върху отговорността и отчетността, изисквани от румънските органи, и вътрешните гаранции, нужни, за да се 
гарантира необратимост на резултатите, включително след като приключи прилагането на МСП. 
Скоростта на процеса ще зависи от това колко бързо Румъния ще съумее да изпълни препоръките необратимо, както и от това да се 
избягват крачки в негативна посока, които поставят под въпрос постигнатия до момента напредък. 
Ето защо Комисията приканва Румъния да предприеме действия за изпълнение на препоръките, съдържащи се в доклада. Тя 
възнамерява да работи в тясно сътрудничество с румънските органи и да предоставя помощ при необходимост. Комисията ще 
оцени постигнатия напредък към края на 2017 г. 
Какви са следващите стъпки за България?  
В докладите на Комисията по МСП от 2015 г. и 2016 г. бе възможно да се потвърдят важните стъпки, предприети от българските 
органи с цел реформата да бъде върната на дневен ред. През 2016 г. България постигна допълнителен значителен напредък при 
изпълнението на стратегията за съдебна реформа, а същевременно националната стратегия за борба с корупцията все още е в 
ранна фаза на изпълнение. В по-общ план през последните десет години цялостният напредък не беше толкова бърз, колкото се 
очакваше, и продължават да съществуват редица значителни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Новото 
правителство ще трябва да доведе реформата до сигурни необратими резултати. Ето защо в настоящия доклад не може да се 
заключи, че на този етап показателите са изпълнени в пълна и задоволителна степен. Могат обаче да се набележат ограничен брой 
ключови препоръки, които да очертаят пътя към временното прекратяване на наблюдението по отделни показатели, а след това и 
към приключването на процеса по МСП. 
Темпът на процеса ще зависи от това колко бързо България ще съумее да изпълни тези препоръки необратимо. 
Ето защо Комисията приканва България да предприеме действия за изпълнение на препоръките, съдържащи се в доклада. Тя 
възнамерява да работи в тясно сътрудничество с българските органи и да предоставя помощ при необходимост. Комисията ще 
оцени постигнатия напредък към края на 2017 г.  
Комисията предоставя ли финансова и техническа подкрепа за подпомагане на реформите? 
Комисията подкрепя усилията на България и Румъния за постигането на целите на МСП чрез финансиране по линия на 
европейските структурни и инвестиционни фондове. 
За периода 2007—2013 г. Румъния е изпълнила редица проекти в областта на борбата с корупцията и съдебната реформа. Общият 
размер на финансирането от Европейския социален фонд (ЕСФ) е в размер на 16 милиона евро. Основните бенефициери бяха 
министерствата на публичната администрация, правосъдието, образованието и здравеопазването. Средства от Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) бяха инвестирани в действия, свързани с проекти за проверка на съблюдаването на етичните норми 
и за изграждане на капацитет в Агенцията по обществени поръчки, с бюджет от около 15 милиона евро. В периода 2014—2020 г. 
програмата за административен капацитет (ЕСФ) ще осигури финансиране в размер на около 103 милиона евро за проекти за 
реформи в съдебната система в Румъния, включително 35 милиона евро специално за борба с корупцията и 35 милиона евро за 
подобрения в областта на обществените поръчки. Средства по ЕФРР в размер до 15 милиона евро ще бъдат инвестирани в 
изграждането на капацитет и техническа помощ в областта на обществените поръчки, в предотвратяването на измамите при 
управляващите органи и в Отдела за борба с измамите (ОБИ). 
За програмния период 2007—2013 г. в България бяха отпуснати 51 милиона евро в рамките на оперативната програма за развитие 
на административния капацитет в съдебната система. Най-големият дял от средствата беше заделен за мерки за управление на 
човешките ресурси и подобряване на уменията (около 27 милиона евро), докато останалата част беше поделена между мерки, 
свързани с прозрачността и ефективността (8 милиона евро), и електронното правосъдие (16 милиона евро). В рамките на новия 
програмен период 2014—2020 г. в оперативната програма за добро управление беше включена приоритетна ос за съдебната 
система с бюджет в размер на 30,2 милиона евро. 
През 2016 г. България поиска помощ от Службата за подкрепа на структурните реформи (СПСР) на Европейската комисия за 
изготвяне на независим анализ на прокуратурата. В резултат на това експерти от Германия, Испания, Нидерландия и Обединеното 
кралство подготвиха доклад за функционирането на прокуратурата, в който също бяха отправени препоръки. За да бъдат 
подпомогнати по-специално българските органи в тези усилия, може да се обмисли разработването на допълнителни проекти за 
техническа помощ с подкрепата на СПСР. 
За повече информация: 
IP/17/129 - България 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-129_bg.htm


6 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 02, февруари 2017 год. Безплатно месечно издание 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗАПОЧВА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ПОЛИТИКА 

Модернизацията и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която 
е една от най-старите политики на Европейския съюз, ще му позволят по-добре да 
отговори на днешните социални, политически, екологични и икономически 
предизвикателства. 
Европейската комисия постави началото на първата фаза на модернизацията и опростяването на Общата селскостопанска 
политика (ОСП), като стартира тримесечна обществена консултация. Получените отговори ще подпомогнат работата на 
Комисията при определянето на приоритетите в областта на селскостопанската политика за в бъдеще. Модернизираната и 
опростена Обща селскостопанска политика ще отговори на ключовите предизвикателства, пред които са изправени земеделските 
и селските райони, като в същото време ще допринесе за изпълнението на приоритетите на политиката на Комисията (особено 
работните места и растежа), устойчивото развитие, насочения към резултатите бюджет, опростяването и субсидиарността. 
При обявяването на процеса на консултация комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони 
Фил Хоган заяви: „Днес правим следващите стъпки за модернизация и опростяване на Общата селскостопанска политика за 
21-ви век. С тази обществена консултация, ние каним всички заинтересовани страни и тези, които се интересуват от 
бъдещето на прехраната и селското стопанство в Европа да участват в оформянето на политика за всички европейски 
граждани. Резултатите от обществената консултация пряко ще се използват в пътната карта за бъдещата Обща 
селскостопанска политика, обявена от председателя Юнкер през декември. Общата селскостопанска политика вече дава 
значителни ползи за всички европейски граждани по отношение на продоволствената сигурност, жизнеспособността на 
селските райони, околната среда в селските райони, както и по отношение на приноса към предизвикателствата, свързани с 
изменението на климата. Чрез разработването на пътна карта за бъдещето, аз съм убеден, че тя може да донесе дори още 
по-големи ползи. Но трябва да я доусъвършенстваме и отново да ѝ вдъхнем сили, и разбира се, да ѝ отделим подходящо 
финансиране.“ 
Обществената консултация ще продължи 12 седмици и ще даде възможност на фермерите, гражданите, организациите и всички 
други заинтересовани страни да изразят вижданията си за бъдещето на Общата селскостопанска политика. Резултатите от 
консултацията ще се използват от Комисията при изготвянето на съобщение, което трябва да излезе до края на 2017 г. и което ще 
съдържа заключения за текущите резултати от Общата селскостопанска политика, както и евентуални варианти на политиката за 
бъдещето, основани на надеждни данни. 
Резултатите от обществената консултация ще бъдат публикувани онлайн и ще бъдат представени от комисар Хоган на 
конференция в Брюксел през юли 2017 г. 
Контекст 
Стартирана за първи път през 1962 г., Общата селскостопанска политика е една от най-старите политики на ЕС, като през 
годините беше развита, за да отговори на променящите се предизвикателства на селскостопанските пазари. Въпреки че 
последните реформи датират от 2013 г., оттогава настъпиха няколко важни развития, на които Общата селскостопанска политика 
трябва да отговори по-ефективно: като повишената несигурност на пазара и намаляващите цени, новите международни 
ангажименти в областта на изменението на климата и устойчивото развитие. 
Поради тези и други предизвикателства Общата селскостопанска политика трябва да бъде модернизирана, опростена, за да се 
намали още повече административната тежест и да бъде по-съгласувана с други политики на ЕС с цел максимално да се увеличи 
нейният принос към 10-те политически приоритета на Комисията, целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение 
относно изменението на климата. 
За повече информация 
Връзки към консултацията: 
Връзка към „Въпроси и отговори“ на уебсайта на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 
Допълнителна информация относно Общата селскостопанска политика 
Европейците, селското стопанство и Общата селскостопанска политика: Евробарометър 2016 г. 
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