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Министърът на вътрешните
работи Младен Маринов призова гражданите да протестират
в рамките на правата си, разрешени от закона. Пред БНР той
обяви, че е разпоредил по време
на протестите полицаите да организират движението и да наблюдават да няма провокатори.
“Няма протест, който да разрешава блокирането на магистрали и главни пътища. Закони-

те трябва да важат за всички”,
предупреди Маринов. И отчете
действията си около големите
протести през уикенда – на 13
души в Добрич ще се търси отговорност за блокиране на пътища, петима са глобените във
Варна, двама били задържани
в Троян и т.н. В същото време
в социалните мрежи се появиха клипове с грубо държание на
полицаи.
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Еврокомисията даде индулгенция
на управляващите в България

Без присъди срещу висши корумпирани лица и босове на организираната
престъпност държавата получи обещание за прекратяване на мониторинга
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ

Европейската комисия огласи вчера
най-абсурдния от всичките си 18
годишни и междинни доклади за България, които е написала от 2007 г. по
контролния Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП). Без да е
получила конкретни резултати във
вид на присъди срещу корумпирани
лица от висшите етажи на властта
и босове на организираната престъпност, тя фактически обеща, че догодина ще сложи край на МСП.
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омисията
ще
продължи да наблюдава и следи отблизо напредъка и
възнамерява да направи
отново оценка на постигнатия напредък преди
края на настоящия си
мандат. Комисията очаква, че с това процесът
на МСП за България ще
бъде приключен“, пише в
заключението на доклада, който на 13 страници
представлява концентрат
от похвали. От шестте показателя, по които
държавата е наблюдавана заради проблема с
върховенството на закона, Брюксел е решил да
прекрати временно контрола по три - за независимостта на съдебната
власт,
законодателната
рамка и организираната
престъпност. Тази година показно бяха убити
данъчен шеф и виден
бизнесмен, но това не е
направило впечатление
на наблюдателите. Няма
и нито едно разкрито показно убийство. А съдебната власт не спира да се
тресе от скандали, които
очевидно са убягнали на
авторите на доклада.

СНИМКА:
ЕПА/БГНЕС

Докладът за „успехите“ на България бе представен в Брюксел от зам.-председателя на ЕК Франс Тимерманс.

Новият доклад не прави
анализ на действителното
състояние на правовата
държава, а се ограничава
само формално да проследи как се изпълняват
17-те препоръки, които се
съдържаха в доклада й от
януари 2017 г., когато бе
направен отчет за 10-годишното функциониране
на МСП. Резултатът според Брюксел е следният: 2
препоръки са изпълнени,
6 препоръки са почти изÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ
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пълнени, а по 9 е отчетен
„значителен
напредък“.
Така излиза, че няма сфера, в която страната да
не е подобрила съществено своя образ. Това не
пречи на Еврокомисията
да комбинира хвалебствията си с констатации
от рода: „И накрая ключов проблем, подчертан
в поредицата доклади по
МСП, е липсата на последователни резултати в
България, що се отнася

до присъди по дела за корупция по високите етажи
на властта“. Което означава, че при липсата на
резултати има общ положителен резултат, даващ
основание да се говори за
прекратяване на МСП.
Такива примери могат
да се открият в текстовете
по отношение на главния
прокурор и организираната престъпност. В доклада
пише, че „чувствителен
въпрос, по който обсъж-

данията все още не са
довели до заключение,
се отнася до действащите
процедури за подвеждане
под отговорност на лицата, заемащи най-висшите
магистратски длъжности,
в това число на главен
прокурор, в случай на сериозни твърдения за неправомерни или престъпни действия“. Под линия
е обяснено, че „липсата
на ефективни механизми
за разследване на дейст-

ващ главен прокурор беше определена от Европейския съд по правата
на човека като един от
основните недостатъци на
българското наказателно
правосъдие в решение
по знаково дело от 2009
г. („Колеви срещу България“), по което последващите действия подлежат
все още на мониторинг
от страна на Съвета на
Европа“.
(Продължава на 4-а стр.)

България може да се стопи
Тръмп: Съюзниците да плащат
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