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Fonte: The Sofia Globe
Eight bilateral business associations in Bulgaria in joint call to authorities on rule of law and
judicial reform
Eight business associations in Bulgaria have joined in signing a position statement on the rule of
law and judicial reform in Bulgaria and sent the position to Bulgaria’s institutions on June 28, the
associations said.
The signatories include the heads of Advantage Austria, the American Chamber of Commerce in
Bulgaria (AmCham), British Bulgarian Business Association, Bulgarian-Swiss Chamber of
Commerce, Canadian Bulgarian Business Network, Confindustria Bulgaria, the French-Bulgarian
Chamber of Commerce and Industry, and the Norwegian Bulgarian Business Group
The businesses said that they welcome the important steps made with the changes to the
constitution and the Judiciary Act introduced in 2015 and 2016.
However, these changes were only the beginning, as they do not really address certain
fundamental concerns.
The judicial reform in Bulgaria is far from complete and the process must continue for the simple
reason that this is a pre-condition for the Bulgarian nation to achieve true prosperity.
Independence of the judiciary, transparency and accountability of the prosecution, enhancing the
efficiency and effectiveness of the judicial process, e-justice and legal education reform are the
most important elements the businesses believe must underpin real and substantive judicial
reform.
When the reform is finally carried out and completed, this will enhance Bulgaria’s economic
growth potential and will bring about real prosperity and justice for its people, the statement said.
The letter was addressed to Bulgarian Prime Minister Boiko Borissov, Foreign Minister and Deputy
Prime Minister Ekaterina Zaharieva, and Justice Minister Tsetska Tsacheva.
It was copied to President Roumen Radev, Prosecutor-General Sotir Tsatsarov, Supreme Cassation
Court President Lozan Panov, National Assembly Speaker Dimitar Glavchev, the head of the
National Assembly’s legal affairs committee Danail Kirilov and to Ognyan Zlatev, head of the
European Commission Representation in Bulgaria.
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In full, the position statement says:
Rule of Law and Judicial Reform in Bulgaria
We know that it is in the best public interest and, in particular, fundamental to the proper
functioning of the economy, that Bulgaria has a true separation of powers with, inter alia,
independent, impartial, and efficient judiciary and prosecution that work first and foremost for
the benefit of society. The alternative is an institutional system ruled not by law, but by the
seemingly arbitrary acts of individuals in power. We already raised our voice in that
regard, sending a letter to the Bulgarian authorities on the 25th of January 2016. Now, we want to
reiterate our position.
We firmly believe that the lack of an impartial and efficient judiciary and prosecution is
unquestionably one of the single most significant impediments to economic growth in Bulgaria, to
attracting foreign investors and to establishing a level playing field for all economic actors,
whether foreign investors or Bulgarian entrepreneurs – current or potential.
It is our duty, therefore, as representatives of some of the largest foreign investors in Bulgaria and
of many local Bulgarian businesses, to take a stance and make the voice of business heard on the
issue of judicial reform in Bulgaria.
Thus, we voice our support for the general principles behind the conclusions and
recommendations made in the report of analysis of the Bulgarian prosecution office prepared
under the auspices of the Structural Reform Support Service of the European Commission released
on 20 December 2016.
We welcome the important steps made with the changes to the Constitution and the Judiciary Act
introduced in 2015 and 2016. However, it is our firm conviction that these changes were only the
beginning, as they do not really address certain fundamental concerns. Indeed, judicial reform in
Bulgaria is far from complete. The process must continue in earnest, for the simple reason that
this is a pre-condition for the Bulgarian nation to achieve true prosperity, a condition so
fundamental that no more compromises should be tolerated.
The following are some of the most important elements that we believe must underpin real and
substantive judicial reform; a complete reform that would benefit tremendously the economy and
Bulgarian society as a whole:
➢ Independence of the judiciary: All political actors appear to agree that the judiciary should be
independent, but there is insufficient political will to carry out the reforms necessary to ensure
that judges are fully and completely independent from political influence. In addition, the
prosecution should not have a role (through the Plenum) in the judges’s career and the courts’s
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organisation. While the reforms from last year made significant strides by dividing the Supreme
Judicial Council into two Colleges, at the end of the day, the judiciary’s susceptibility to political
influence is inherent in the very structure of the judicial college, under which the politicallyappointed quota is still very strong, even though such influence can still be exercised. The final
step of giving judges full and undisputed autonomy was not taken. Instead, channels for possible
political influence remain open and the aberration where the courts would depend on certain
matters from the prosecutorial corps (through the plenum of the council) was preserved –
notwithstanding a political accord between the main political parties suggesting the opposite.
We appeal that the judiciary be made fully independent on all institutional matters – both from
any possible political influence and from the prosecution office, by taking the necessary final steps
to a full and complete judicial reform.
➢ Transparency and accountability of the prosecution: One fundamental concern with the latest
judicial reform is that the prosecution was left virtually as uncontrolled as before. We absolutely
support the independence of the prosecution but also wish to emphasize that a real separation of
powers must have appropriate checks and balances – independence without accountability should
not exist in a truly democratic society, as it undermines the very foundation of democracy. We are
deeply concerned by the lack of sufficient accountability on the part of the Bulgarian prosecutor’s
office, which creates the perception of dependence of its actions on the decisions, possibly
arbitrary, of one or more individuals.
Indeed, virtually nowhere else in Europe is the prosecution not only independent in its daily work,
but also independent from the very state and the society it is meant to serve. We believe that
wider public debate is merited as to whether the prosecution should be separated from the
judiciary and accountable to the executive and/or the legislative branches of power (through
further decentralization, reporting obligations, and real sanctions for arbitrary investigations, for
instance), so that the prosecution in Bulgaria is ultimately accountable to society.
The lack of judicial control over the prosecutor’s decisions in the pre-trial phase together with the
absence of real accountability of the prosecution are the primary cause of the pervasive sense of
lawlessness and impunity eroding Bulgarian society, which in turn contributes to Bulgaria largely
lagging behind other EU members from Eastern Europe in all socio-economic aspects.
The guiding principles behind the organization of the prosecution should be functional
independence, efficiency, consistency (in prosecutorial decisions), and transparency; as well as
accountability to bring it all together. In this regard, the report released on 20 December 2016 by
the experts of the Structural Reform Support Service of the European Commission has made some
very useful suggestions, which should be developed further.
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The Code of Criminal Procedure and the Criminal Code should be modernized, giving greater
powers and responsibility to the prosecution as well as more internal and structural autonomy
and accountability. This is undeniably needed for successful prosecution of all crimes – especially
high-profile and corruption crimes but also all types of frauds, especially those committed using
the Law on Commerce and the Company Register. Indeed, we should not forget that with great
power comes great responsibility.
There should be public (to the extent possible), internal guidelines and rules within the
prosecution office, with which all prosecutorial decisions will have to comply, replacing the
antiquated and effectively arbitrary principle of “internal conviction” of prosecutors, so that there
is real transparency and consistency in the prosecutorial decisions. Institutional safeguards must
be introduced to ensure field prosecutors’ independence and ability to drive investigations are
based on objective assessment of facts, with only the necessary involvement/guidance by the
administrative head/senior prosecutors to ensure just and consistent enforcement.
➢ Enhancing the efficiency and effectiveness of the judicial process: We believe that the
unacceptable delays in completing the pre-trial phase and resolving the case in court in countless
instances constitute a severe problem undermining the system as a whole. Additionally, the
general principal of random allocation of cases in both the prosecution and the courts needs to be
reinforced with more internal accountability and transparency in order to ensure that casework
distribution cannot be manipulated, which is absolutely necessary for a fair and efficient judicial
system.
➢ E-justice and Legal Education Reform: We are convinced, and our legal experts agree, that the
development and implementation of a true e-justice system and the modernization of the legal
education in Bulgaria and the improvement of its quality are absolutely essential for the judicial
reform to be truly comprehensive and successful.
We may not be in the best position to tell the political actors whether and which fundamental
constitutional changes are required, or in which ways the goal of achieving real and complete
judicial reform should be pursued. It is our duty, however, to work without waver toward the
establishment of an environment of real legal security and predictability, fairness, and equal
treatment for all investors and entrepreneurs. An environment where even those who only dream
of establishing their own business have reason to believe it is worthwhile to try, and that the legal
system will support their efforts, not hinder them in the interests of a few. To this end, Bulgaria
needs an independent, efficient, and transparent judicial system that provides equal justice to all
under the laws of our country.
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The judicial reform is the mother of all reforms. When it is finally carried out and completed, this
will enhance Bulgaria’s economic growth potential and will bring about real prosperity and justice
for its people.”
Link

Fonte: Bulgarian News Agency - BTA
Eight Joint Chambers of Commerce in Bulgaria Reiterate Call from Last Year for Genuine Judicial
Reform
Sofia, June 29 (BTA) - In a position statement addressed to the Prime Minister, the Deputy Prime
Minister in charge of judicial reform and the Justice Minister, eight business associations Thursday
reiterated their calls for real and substantial judicial reform. "The judicial reform is far from
complete and the process must continue for the simple reason that this is a pre-condition for the
Bulgarian nation to achieve true prosperity," the statement goes.
The document is signed by the American Chamber of Commerce in Bulgaria, the Bulgarian-Swiss
Chamber of Commerce, the British-Bulgarian Business Association, Confindustria Bulgaria, the
French-Bulgarian Chamber of Industry and Commerce, Advantage Austria Sofia, the CanadianBulgarian Business Network and the Norwegian-Bulgarian Business Group.
The business associations say that they welcome the important steps Bulgaria has made with
changes to the Constitution and the Judiciary Act made in 2015 and 2016. "However, these
changes were only the beginning, as they do not really address certain fundamental concerns."
They see the independence of the judiciary, transparency and accountability of the prosecution,
enhancing the efficiency and effectiveness of the judicial process, e-justice and legal education
reform as the most important elements of real and substantive judicial reform.
"All political actors appear to agree that the judiciary should be independent, but there is
insufficient political will to carry out the reforms necessary to ensure that judges are fully and
completely independent from political influence," the statement says. The signatories argue that
the prosecution should not have a role in the judges's career and the courts's organization and
point out that despite some changes, the final step of giving judges full autonomy was not taken
and channels for possible political influence remain.
According to the business associations, one fundamental concern with the latest judicial reform is
that "the prosecution was left virtually as uncontrolled as before" - which they say is without
precedent in Europe. "We absolutely support the independence of the prosecution but also wish
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independence without accountability should not exist in a truly democratic society." The
statement goes on to voice deep concern "by the lack of sufficient accountability on the part of
the Bulgarian prosecutor's office, which creates the perception of dependence of its actions on
the decisions, possibly arbitrary, of one or more individuals".
"We believe that wider public debate is merited as to whether the prosecution should be
separated from the judiciary and accountable to the executive and/or the legislative branches of
power (through further decentralization, reporting obligations, and real sanctions for arbitrary
investigations, for instance), so that the prosecution in Bulgaria is ultimately accountable to
society," the business associations say.
They also argue that what they call "unacceptable delays" in completing the pre-trial phase and
resolving the case in court in countless instances "institute a severe problem undermining the
system as a whole".
Additionally, the general principle of random allocation of cases in both the prosecution and the
courts needs to be reinforced with more internal accountability and transparency.
The business associations are convinced that the development and implementation of a true ejustice system and the modernization of the legal education in Bulgaria and the improvement of
its quality are "absolutely essential for the judicial reform to be truly comprehensive and
successful".
Link

Fonte: News h24
Eight Joint Chambers of Commerce in Bulgaria Reiterate Call from Last Year for Genuine Judicial
Reform
Sofia, Jùne 29 (BTA) – In a position statement addressed to the Prime Minister, the Depùty Prime
Minister in charge of jùdicial reform and the Jùstice Minister, eight bùsiness associations Thùrsday
reiterated their calls for real and sùbstantial jùdicial reform. “The jùdicial reform is far from
complete and the process mùst continùe for the …
Link
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Fonte: Novini.bg
Бизнес организациите настояват за съдебна реформа
Девет бизнес организации, обединяващи компании, произвеждащи близо 70% от БВП на
страната ни, настояват за съдебна реформа. Петър Иванов, изпълнителен директор на
Американската камара у нас, заяви в предаването "Преди всички" по БНР, че "това е
реформата на всички реформи и от нея започва всичко", а в страната все още няма усещане,
че правосъдието е над всичко. "Проведохме преди около няколко седмици една
конференция, на която бяха и посланиците на Италия, Великобритания, Холандия, както и
заместник-посланикът на САЩ. Там се чуха такива гласове – че в страната се усеща липса за
справедливост, че правосъдието е бавно, което понякога е равносилно на това да няма
правосъдие", заяви Иванов. Важно е и усещането на другите държави, на външните
инвеститори за това как изглежда нашата икономика и държава, защото без един
безпристрастен съд и прокуратура едва ли може да се прави нормален бизнес, в която и да е
държава по света. По принцип, всяка държавна институция трябва да се отчита пред
обществото, независимо дали говорим за съд, за прокуратура, за други държавни
институции. Това, което виждаме е, че понякога точно това липсва. "Бизнес организациите
не претендират за експертиза за начина, по който да бъде извършена тази реформа, но
отчетоха, че работят с водещи адвокатски кантори", добави Иванов. Обществото усеща, че
все още нямаме върховенство на закона, допълни той. Отчетността пред обществото –
когато няма такава отчетност, дори извън съдебната власт, това представлява проблем. За
нас е важно да виждаме промяна в цялата система, а не просто да говорим за отделни
личности. Като че ли няма единна политика в посока на електронното управление и точно за
това то не се случва.В 10 часа започва пресконференция, на която ще бъде представена
общата позиция за реформата в съдебната система на деветте двустранни бизнес
организации.
Link

Fonte: OFFNews.bg
8 търговски камари настояват за ефективна съдебна реформа
Осем търговски камари, чиито членове произвеждат около 70 на сто от брутния вътрешен
продукт на страната, изпратиха декларация до българските институции с настояване за
провеждане на ефективна съдебна реформа по препоръките на Европейската комисия.
Писмото е подписано от Американската търговска камара, Британско-българската бизнес
асоциация, Канадско-българската бизнес мрежа и др. В тях членуват не само чужди, но и
много български компании.
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Макроикономическите показатели на страната са добри - плоският данък, конкурентните
възнаграждения, но преди тях инвеститорите проучват политическия климат и правосъдната
система. Именно те отблъскват чуждите компании, посочиха представители на търговските
камари на пресконференция.
Вицепрезидентът на Американската търговска камара в България Венислав Йотов посочи
пресен пример - в последната половин години провели 4 срещи с голяма американска
компания за медицински изделия, която проучвала къде да разшири бизнеса си. В крайна
сметка избрали Литва пред България.
По думите на Алекс Нестор, вицепрезидент за България и Европа на Канадско-българска
бизнес мрежа, чуждите инвестиции от години стоят на едно ниво и не се повишават и
причина за това са нивата на корупция и липсата на върховенство на закона. "Убедени сме,
че ако се направи реформа в съдебната система, доверието на инвеститорите в България ще
се върне", заяви той. Изключението с IT сектора той обясни с това, че там не се минава през
специален разрешителен режим. Подписват се договори с компания от Силициевата долина
и не се занимават с институции и разрешителни режими, поясни Нестор.
Трудностите, които чуждите компании срещат у нас, важат със същата сила и за българския
бизнес, добавиха участниците в брифинга. Те изразиха готовност да съдействат на
институциите за довеждане на съдебната реформа докрай, защото тя е ключова за
съживяването на българската икономика и благоденствието на страната.
В писмото си до президента, премиера, председателя на парламента ресорния
вицепремиер, правосъдния министър, представителството на ЕК у нас, правната комисия
към НС и др. те настояват за гарантиране на независимостта на съдебната власт и
прозрачност и отчетност на работата на прокуратурата. Прокуратурата не трябва да има роля
за кариерното развитие на съдиите и организацията на съдилищата, съдилищата трябва да
се отърсят от влиянието на бизнеса и политиците, както и от зависимостта си от членовете на
Висшия съдебен съвет, избрани от прокурорската квота, смята подписалите писмото. Те
посочват, че подкрепят независимостта на прокуратурата, но при прозрачна работа и
отчетност. НКИ и НПК трябва да бъдат осъвременени. Особено важно е това за
разследването на измами, корупция и случаи на саморазправа с бизнеси. Трябва и да се
осъвремени съдебният процес и да се модернизира образованието по право, допълват от от
търговските организации.
Link
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Fonte: Dnevnik.bg
Бизнес организации напомниха с писмо, че съдебната реформа не е завършена
Независимост на съдебната власт, прозрачност и отчетност на прокуратурата, повишаване на
ефективността на съдебния процес, електронно правосъдие и реформа на правното
образование.
Това са част от акцентите в позицията на осем бизнес асоциации, които изпратиха отворено
писмо за ефективна съдебна реформа до премиера Бойко Борисов, министъра на
правосъдието Цецка Цачева, председателя на парламента Димитър Главчев, президента
Румен Радев, главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на Върховния касационен
съд Лозан Панов.
Писмото е и потвърждение на предишното подобно писмо, изпратено до българските
институции през януари 2016 г..
"Твърдо убедени сме, че липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура
безспорно се явява една от най-съществените бариери пред икономическия растеж в
България, привличането на чуждестранни инвестиции и създаването на равни условия за
всички икономически оператори", пишат представителите на бизнеса в новото си писмо.
То е подписано от представители на Advantage Austria София, Американска търговска камара
в България, Британско-българска бизнес асоциация, Българско-швейцарска търговска
камара, Канадско-българска бизнес мрежа, Конфиндустрия България, Френско-българска
търговска и индустриална камара и Норвежко-българска бизнес група.
В позицията представителите подкрепят "общите принципи, залегнали в основата на
заключенията и препоръките" в независимия анализ на четиримата чуждестранни
прокурори изготвен за българското държавно обвинение. Правителството пое ангажимент
да изпълни посочените там мерки до края на 2018 г.
Представителите на бизнес-организациите приветстваха стъпките, предприети през
миналите две години - промените в конституцията и измененията в закона за съдебната
власт - но отбелязаха, че реформата далеч не е завършена.
На въпрос за отказа на държавното обвинение да разследва случая с болтовете на колата на
НСО, ползвана от Лозан Панов, заместник-председателят на Британско-българска бизнес
асоциация Омуртаг Петков заяви: "Дебатът е по-всеобхватен и ограничавайки го до какво
трябва да се случи с прокуратурата и до борбата между прокуратурата и останалата част от
съдебната власт, няма да има дебат и съответно няма да има и реформа." Трябва да има не
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само реформа на институциите, но и реформа в правното образование и въвеждането на
електронно правосъдие, които са "фундаментални неща".
Link

Fonte: Faktor.bg
Бизнес организации, които дават 70% от БВП, настояват за съдебна реформа
За съдебна реформа с прозрачност и отчетност на прокуратурата пред обществото настояха
8 търговски камари, чиито членове произвеждат 70 на то от БВП на България.
За съдебна реформа с прозрачност и отчетност на прокуратурата пред обществото настояха
8 търговски камари, чиито членове произвеждат 70 на то от БВП на България.
Позицията им е изпратена до изпълнителната и съдебната власт, предаде БНР.
Бизнес организациите искат още среда на равна сигурност за инвеститорите и гражданите.
Това е първата толкова мащабна инициатива на български и външни инвеститори.
„Приветстваме последната вълна от реформи, но смятаме, че тези промени са само
началото, тъй като те не отговарят на някои от най-тревожните въпроси. Смятаме, че
реформата на съдебната система в България не е завършена. Това нетърпи повече
компромиси”, каза Омуртаг Петков от Британо-българската бизнес асоциация.
Чуждите бизнес представителства у нас настояват прокуратурата да получи повече
правомощия, но да й бъде вменена отговорност, в съчетание с по-голяма вътрешна
структурна автономност на прокурорите и действащи механизми за отчетност. Това
безспорно е необходима предпоставка за успешно наказателно преследване на престъпни
деяния, особено на корупционни престъпления от висок обществен интерес, каза още
Петков.
„Това е реформата на всички реформи и от нея започва всичко”, каза Петър Иванов –
изпълнителен директор на Американската търговска камара у нас.
Иванов подчерта, че според посланици на водещи западни държави у нас са на мнение, че в
страната се усеща липса а справедливост, че правосъдието е бавно, което понякога е
равносилно на липса на правосъдие.
Link
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Fonte: BNR
Юхцршм пнъярхцязхх, онпхцьшчщядх ютхцп 70% пл ЮЬО ря млняряля рх, рямлпаьял ця
мгщшюря ншйпнся
За съдебна реформа с прозрачност и отчетност на прокуратурата пред обществото настояха
осем търговски камари, чиито членове произвеждат 70 на сто от БВП на страната. Те
поискаха още среда на правна сигурност за инвеститорите и гражданите. Позицията им е
изпратена до представителите на държавната и съдебната власт. Това не е първият призив
за повече законност и реформи в съдебната система на чуждите бизнес камари у нас, но е
първата толкова мащабна инициатива не само на външните, но и на българските
инвеститори.
Ние приветстваме стъпките - последната вълна от реформи, но смятаме, че тези промени са
само началото, тъй като те не отговарят на някои от най-тревожните въпроси. Ние смятаме,
че реформата на съдебната система в България не е завършена. Това не търпи повече
компромиси, посочи Омуртаг Петков от Британо-българската бизнес асоциация.
И чуждите бизнес представителства настояват за това на Прокуратурата да бъдат
предоставени по-широки правомощия, но и вменена отговорност, в съчетание с по-голяма
вътрешна и структурна автономност на прокурорите и действащи механизми за
отчетност.Това е безспорно необходима предпоставка за успешното наказателно
преследване на престъпни деяния, особено на корупционни престъпления от висок
обществен интерес, добави Петков.
Бизнес организациите приветстваха и предложението на президента за създаването на
специализирано звено, което да бори корупцията по високите етажи на властта.
Девет бизнес организации, обединяващи компании, произвеждащи близо 70% от БВП на
страната ни, настояват за съдебна реформа, потвърди и Петър Иванов, изпълнителен
директор на Американската камара у нас. В предаването ни "Преди всички", Иванов заяви,
че "това е реформата на всички реформи и от нея започва всичко", а в страната все още няма
усещане, че правосъдието е над всичко.
Проведохме преди около няколко седмици една конференция, на която бяха и посланиците
на Италия, Великобритания, Холандия, както и заместник-посланикът на САЩ. Там се чуха
такива гласове – че в страната се усеща липса за справедливост, че правосъдието е бавно,
което понякога е равносилно на това да няма правосъдие.
Важно е и усещането на другите държави, на външните инвеститори за това как изглежда
нашата икономика и държава, защото без един безпристрастен съд и прокуратура едва ли
може да се прави нормален бизнес, в която и да е държава по света. По принцип, всяка
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държавна институция трябва да се отчита пред обществото, независимо дали говорим за
съд, за прокуратура, за други държавни институции. Това, което виждаме е, че понякога
точно това липсва.
Бизнес организациите не претендират за експертиза за начина, по който да бъде извършена
тази реформа, но отчетоха, че работят с водещи адвокатски кантори.
Обществото усеща, че все още нямаме върховенство на закона, допълни той.
Отчетността пред обществото – когато няма такава отчетност, дори извън съдебната власт,
това представлява проблем. За нас е важно да виждаме промяна в цялата система, а не
просто да говорим за отделни личности. Като че ли няма единна политика в посока на
електронното управление и точно затова то не се случва.
Иванов, който е експерт по информатика, обясни, че не само законодателни промени могат
да засилят усещането за прозрачност:
Мога да ви кажа, че един електронен регистър, в който се завеждат всички молби, всички
искания, които се изпращат, жалби също, ще бъде нещо, което доста ще промени тази
система. В момента, не за първи път чуваме, че се появяват много странни писма в
последния момент преди да изтече законовият срок за обжалване, които се вписват в
някакви хартиени регистри в някой съд. Ако има една електронна система, това е почти
невъзможно да се случи. Другото нещо е безпристрастното разпределение на делата...
В 10 часа започва пресконференция, на която ще бъде представена общата позиция за
реформата в съдебната система на деветте двустранни бизнес организации.
Интервюто на Силвия Великова с Петър Иванов можете да чуете от звуковия файл.
Link

Fonte: Dir.bg
Бизнес организации поискаха мащабна съдебна реформа
Осем търговски камари, чиито членове произвеждат около 70 на сто от брутния вътрешен
продукт на страната, поискаха мащабна съдебна реформа.
Те изпратиха декларация до българските институции с настояване за провеждане на
ефективна съдебна реформа по препоръките на Европейската комисия.
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Писмото е подписано от Американската търговска камара, Британско-българската бизнес
асоциация, Канадско-българската бизнес мрежа и др. В тях членуват не само чужди, но и
много български компании.
Макроикономическите показатели на страната са добри - плоският данък, конкурентните
възнаграждения, но преди тях инвеститорите проучват политическия климат и правосъдната
система. Именно те отблъскват чуждите компании, посочиха представители на търговските
камари на пресконференция.
Според Петър Иванов - изпълнителен директор на Американската камара у нас, “това е
реформата на всички реформи и от нея започва всичко“.
"Проведохме преди около няколко седмици една конференция, на която бяха и
посланиците на Италия, Великобритания, Холандия, както и заместник-посланикът на САЩ.
Там се чуха такива гласове - че в страната се усеща липса за справедливост, че правосъдието
е бавно. Отчетността пред обществото - когато няма такава отчетност, дори извън съдебната
власт, това представлява проблем", каза Иванов, цитиран от БНР.
Според него важно е да виждаме промяна в цялата система, а не просто да говорим за
отделни личности.
Бизнесът иска единен електронен регистър, в който да постъпват всички искания, жалби и
молби. По този начин ще се прекрати порочната процедура в някой съд в някое градче да
изникне изведнъж жалба за която никой не знае и тя да се появи минути преди изтичане на
законовия срок за обжалване. Друг проблем е безпристрастното разпределение на делата.
Вицепрезидентът на Американската търговска камара в България Венислав Йотов посочи
пресен пример - в последната половин години провели 4 срещи с голяма американска
компания за медицински изделия, която проучвала къде да разшири бизнеса си. В крайна
сметка избрали Литва пред България.
По думите на Алекс Нестор, вицепрезидент за България и Европа на Канадско-българска
бизнес мрежа, чуждите инвестиции от години стоят на едно ниво и не се повишават и
причина за това са нивата на корупция и липсата на върховенство на закона. "Убедени сме,
че ако се направи реформа в съдебната система, доверието на инвеститорите в България ще
се върне", заяви той.
Изключението с IT сектора той обясни с това, че там не се минава през специален
разрешителен режим. Подписват се договори с компания от Силициевата долина и не се
занимават с институции и разрешителни режими, поясни Нестор.
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Трудностите, които чуждите компании срещат у нас, важат със същата сила и за българския
бизнес, добавиха участниците в брифинга. Те изразиха готовност да съдействат на
институциите за довеждане на съдебната реформа докрай, защото тя е ключова за
съживяването на българската икономика и благоденствието на страната. В писмото си до
президента, премиера, председателя на парламента ресорния вицепремиер, правосъдния
министър, представителството на ЕК у нас, правната комисия към НС и др. те настояват за
гарантиране на независимостта на съдебната власт и прозрачност и отчетност на работата на
прокуратурата.
Прокуратурата не трябва да има роля за кариерното развитие на съдиите и организацията на
съдилищата, съдилищата трябва да се отърсят от влиянието на бизнеса и политиците, както
и от зависимостта си от членовете на Висшия съдебен съвет, избрани от прокурорската
квота, смята подписалите писмото. Те посочват, че подкрепят независимостта на
прокуратурата, но при прозрачна работа и отчетност.
НКИ и НПК трябва да бъдат осъвременени. Особено важно е това за разследването на
измами, корупция и случаи на саморазправа с бизнеси. Трябва и да се осъвремени
съдебният процес и да се модернизира образованието по право, допълват от от търговските
организации.
Link

Fonte: Правен свят
Реформата на съдебната власт далеч не е завършена
Реформата на съдебната власт далеч не е завършена, а тя е в основата на всички останали
реформи и само продължаването ѝ ще повиши потенциала за икономически растеж на
България. Това заявяват в писмо до премиера Бойко Борисов, заместничката му Екатерина
Захариева и правосъдната министърка Цецка Цачева от 8 бизнес организации.
То е подписано от Advantage Austria София, Американската търговска камара в България,
Британско-българската бизнес асоциация, Българо-швейцарска търговска камара, Канадскобългарската бизнес мрежа, Конфиндустрия България, Френско-българска търговска и
индустриална камара и Норвежко-българската бизнес група.
"Твърдо убедени сме, че липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура
безспорно се явява една от най-съществените бариери пред икономическия растеж в
България, привличането на чуждестранни инвестиции и създаването на равни условия за
всички икономически оператори - чуждестранни инвеститори или български предприемачи,
независимо дали настоящи или потенциални. Следователно, като представители на някои от
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най-големите международни инвеститори в България, но и на множество местни, български
компании, наш дълг е да заявим своята позиция и да направим така, че гласът на бизнеса да
бъде чут по въпроса за съдебната реформа в България", пишат те.
И сочат, които според тях са най-важните и основополагащи елементи за истинска и пълна
съдебна реформа.
Първата е независимост на съдебната власт. Под това бизнес организациите разбират
"пълна и неоспорима автономност на съдиите". Те сочат, че разделянето на Висшия съдебен
съвет на две колегии е било правилна стъпка, но не е достатъчно. "Каналите за потенциално
политическо влияние остават отворени, а недопустимата ситуация, при която по определени
въпроси съдилищата могат да бъдат поставени в положение на зависимост от членовете на
ВСС от прокурорската квота (чрез пленума на съвета), продължава да е налице, независимо
от постигнатото съглашение между основните политически партии за обратното. Апелираме
за предприемане на действия, които да гарантират пълната независимост на съдебната
власт по всички институционални въпроси и да елиминират възможните механизми както за
политическо влияние, така и за натиск върху съда от страна на прокуратурата чрез
предприемане на необходимите последни стъпки за завършване на съдебната реформа в
нейната цялост", пишат те на премиера.
Вторият най-важен пункт от реформата, според представителите на чуждия бизнес, е
"прозрачност и отчетност на прокуратурата". "Дълбоко обезпокоени сме от липсата на
достатъчно отчетност на българската прокуратура пред обществото - обстоятелство, поради
което действията ѝ биват възприемани като зависими от потенциално произволни решения
на едно или друго лице. На практика почти никъде другаде в Европа прокуратурата не е
независима не само в осъществяването на своята рутинна дейност, но и от самата държава и
обществото, на които е призвана да служи", твърдят те и казват, че трябва да се проведе
широк обществен дебат за евентуалното изваждане на институцията от структурата на
съдебната власт. Според бизнес организациите водещите принципи на организация на
прокуратурата трябва да бъдат функционална независимост, ефективност, последователност
(в решенията ѝ) и прозрачност, и не на последно място отчетност, като обединяващ елемент.
Същевременно, според тях, на прокуратурата "трябва да бъдат предоставени по-широки
правомощия, но и вменена отговорност, в съчетание с по-голяма вътрешна и структурна
автономност и действащи механизми за отчетност".
Друга тяхна теза е, че в прокуратурата трябва да бъдат приети публични (доколкото е
възможно) вътрешни насоки и правила, на които да бъдат подчинени всички решения. "Те
следва да заменят остарелия и на практика произволен принцип на "вътрешното
убеждение" на прокурорите, което ще гарантира реална прозрачност и последователност на
прокурорските решения. Необходимо е да се въведат институционални гаранции, за да бъде
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осигурена независимостта на редовите прокурори и възможността те да направляват
разследванията на основата на обективна преценка на фактите, като указнията и намесата
на административните ръководители / висшестоящите прокурори да бъдат ограничени до
гарантирането на ефективно и последователно правоприлагане", сочат те в писмото си.
Третата основна насока на реформата, която развиват чуждестранните предприемачи, е
повишаване на ефективността и ефикасността на съдебния процес. "Уверени сме, че
неприемливото, но наблюдавано в неизброими случаи, забавяне в досъдебна и съдебна
фаза, е особено остър проблем, който подкопава функционирането на системата като цяло",
заявяват те. И твърдят, че принципът на случайно разпределение на делата както в
прокуратурата, така и в съдилищата трябва да бъде укрепен чрез по-голяма вътрешна
отчетност и прозрачност.
Последният основен елемент от реформата е електронно правосъдие и реформа на
правното образование.
Представителите на бизнеса признават, че не са те експертите, които могат да отправят
конкретни препоръки и предложения към политиците за това дали и какви конституционни
промени са необходими, или как да се осъществи една истинска реформа на съдебната
власт. "Наш дълг, обаче, е да работим непоколебимо за изграждането на среда на
действителна правна сигурност и предвидимост, справедливост и равно третиране на всички
инвеститори и предприемачи - среда, в която дори онези, които само мечтаят да създадат
свой бизнес, вярват, че опитът да направят това си струва, и в която правната система
подкрепя техните усилия, а не издига препятствия пред тях в услуга на малцина", заявяват
те.
Осемте камари са изпратили писмото си и до президента Румен Радев, председателя на
Народното събрание Димитър Главчев, шефа на ВКС Лозан Панов, главния прокурор Сотир
Цацаров, председателя на парламентарната комисия по правни въпроси Данаил Кирилов и
до ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
Link

Fonte: Investor.bg
Осем търговски камари настояват за ефективна съдебна реформа
Липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура е една от най-съществените
бариери пред икономическия растеж, твърди бизнесът.
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Осем търговски камари, чиито членове произвеждат около 70% от брутния вътрешен
продукт на страната, изпратиха становище до българските институции с настояване за
провеждане на ефективна съдебна реформа по препоръките на Европейската комисия.
Писмото е подписано от Американската търговска камара, Британско-българската бизнес
асоциация, Канадско-българската бизнес мрежа, Advantage Austria София, Българошвейцарската търговска камара, Конфининдустрия България, Френско-българската
търговска и индустриална камара и Норвежко-българската бизнес група.
Не са достатъчни добри макроикономически показатели
Представителите на търговските камари, в които членуват не само чуждестранни, но и много
български компании, настояват за широк обществен диалог, на който да се чуе гласа на
бизнеса за правосъдната реформа.
„Убедени сме, че липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура безспорно се
явява една от най-съществените бариери пред икономическия растеж в България и
привличането на чуждестранни инвестиции и български предприемачи“, пише в
становището на търговските камари.
Според тях макроикономическите показатели на страната са добри – плоският данък,
конкурентните възнаграждения, но преди тях инвеститорите проучват политическия климат
и правосъдната система, които обаче отблъскват чуждите компании, защото не създават
правна сигурност.
Липсва върховенство на закона
По думите на вицепрезидента на Американската търговска камара в България Венислав
Йотов при срещите с инвеститорите всички посочват една и съща пречка, която ги възпира
да вложат парите си в бизнес начинания в България и това е неспазването на върховенството
на закона, както и високите нива на корупция.
Той даде и пример за бягство на американски инвеститор, който работи в областта на
санитарното оборудване. След проведени четири срещи в последната половин година с
представители на компанията за медицински изделия, която проучва къде да разшири
бизнеса си, предприемачите в крайна сметка избират Литва пред България.
Алекс Нестор, вицепрезидент за България и Европа на Канадско-българска бизнес мрежа,
посочи, че чуждестранните инвестиции от години стоят на едно ниво и не се повишават, като
причина за това са корупцията и липсата на върховенство на закона.
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“След финансовата криза преките чуждестранни инвестиции са паднали на ниво около 1,2 –
1,3 млрд евро на година, докато преди нея се влагаха около 7-8 млрд. евро годишно,
въпреки че 60% от тях бяха в неустойчиви сектори като строителството", заяви той. "Убедени
сме, че ако се направи реформа в съдебната система, доверието на инвеститорите в
България ще се върне".
Той е на мнение, че изключението с IT сектора се дължи на факта, че “там не се минава през
специален разрешителен режим”.
“Подписват се договори с компания от Силициевата долина и не се занимават с институции
и разрешителни режими”, поясни Нестор.
Той е категоричен, че властимащите трябва да направят усилие, за да променят
инвестиционния климат в страната, а посланията на бизнеса да излязат в публичното
пространство.
Трудностите, които чуждите компании срещат у нас, важат със същата сила и за българския
бизнес, убедени са представителите на търговските сдружения.
Те изразиха готовност да съдействат на институциите за довеждане на съдебната реформа
докрай, защото тя е ключова за съживяването на българската икономика и благоденствието
на страната.
Независимост, но прозрачна работа и отчетност
В писмото си до президента, премиера, председателя на парламента, ресорния
вицепремиер, правосъдния министър, представителството на Европейската комисия в
страната, правната комисия към Народното събрание, главния прокурор и председателя на
Върховния касационен съд, те настояват за гарантиране на независимостта на съдебната
власт и прозрачност и отчетност на работата на прокуратурата.
Прокуратурата не трябва да има роля за кариерното развитие на съдиите и организацията на
съдилищата, съдилищата трябва да се отърсят от влиянието на бизнеса и политиците, както
и от зависимостта си от членовете на Висшия съдебен съвет, избрани от прокурорската
квота, препоръчват представителите на бизнес организациите.
Те подкрепят независимостта на прокуратурата, но при прозрачна работа и отчетност.
Представителите на бизнеса настояват Наказателно-процесуалният и Наказателният кодекс
да бъдат осъвременени, като на прокуратурата да бъдат предоставени по-широки
правомощия, но и вменена отговорност.
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"Това безспорно е необходима предпоставка за успешното наказателно преследване на
престъпни деяния, свързани с разследването на измами, корупция и случаи на саморазправа
с бизнеси, особено при злоупотреби с Търговския регистър", смятат те.
Търговските камари се застъпват за електронното правосъдие и модернизация на правното
образование, които са част от съдебната реформа.
Link

Fonte: Expert.bg
Бизнесът настоя пред Борисов за истинска съдебна реформа
Осем бизнес организации, обединяващи компании, произвеждащи близо 70% от БВП на
страната ни, настояват за съдебна реформа. Това стана ясно на нарочна пресконференция
днес, 29 юни, на която те представиха писмо, изпратено до всички засегнати български
институции.
Документът е подписан от Американската търговска камара, Британско-българската бизнес
асоциация, Българо-швейцарската търговска камара, Канадско-българската бизнес мрежа и
др., като адресати са премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Екатерина Захариева и
ресорният министър Цецка Цачева. Копия са изпратени и до президента, главния прокурор,
председателя на ВКС и др.
В писмото си те настояват за гарантиране на независимостта на съдебната власт и
прозрачност и отчетност на работата на прокуратурата. "Твърдо убедени сме, че липсата на
безпристрастен и ефективен съд и прокуратура, безспорно се явява една от найсъществените бариери пред икономическия растеж у нас", категорични са организациите.
Според тях прокуратурата не трябва да има роля за кариерното развитие на съдиите и
организацията на съдилищата, съдилищата трябва да се отърсят от влиянието на бизнеса и
политиците, както и от зависимостта си от членовете на Висшия съдебен съвет, избрани от
прокурорската квота.
Те посочват, че подкрепят независимостта на прокуратурата, но при прозрачна работа и
отчетност. "НКИ и НПК трябва да бъдат осъвременени. Особено важно е това за
разследването на измами, корупция и случаи на саморазправа с бизнеси. Трябва и да се
осъвремени съдебният процес и да се модернизира образованието по право", допълват
търговските организации.
Според тях макроикономическите показатели на страната са добри, но преди тях
чуждестранните инвеститори проучват политическия климат и правосъдната система у нас,
които се оказват причината са отблъскването им. Бизнес организациите са категорични, че
трудностите, които чуждите компании срещат у нас, важат със същата сила и за българския
бизнес. Те изразиха готовност да съдействат на институциите за довеждане на съдебната
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реформа докрай, защото тя е ключова за съживяването на българската икономика и
благоденствието на страната
"Прокуратурата на практика е оставена без контрол и това е един от основните проблеми,
свързан с последните промени по съдебната реформа", категорични са те. Организациите
посочват още, че според тях именно това е съществената причина за широко
разпространеното усещане за беззаконие и безнаказаност у нас.
Венислав Йотов, който е вицепрезидентът на Американската търговска камара в България,
даде пример - в последната половин години провели 4 срещи с голяма американска
компания за медицински изделия, която проучвала къде да разшири бизнеса си. В крайна
сметка избрали Литва пред България.
По думите на Алекс Нестор, вицепрезидент за България и Европа на Канадско-българска
бизнес мрежа, чуждите инвестиции от години стоят на едно ниво и не се повишават и
причина за това са нивата на корупция и липсата на върховенство на закона. "Убедени сме,
че ако се направи реформа в съдебната система, доверието на инвеститорите в България ще
се върне", заяви той. Изключението с IT сектора той обясни с това, че там не се минава през
специален разрешителен режим и няма особен допир с държавата.
Организациите приветстваха усилията на правителството за нов антикорупционен закон, но
според тях това няма да е достатъчно.
Link

Fonte: actuano.com
Огромна част от бизнеса поиска от Борисов ефективна съдебна реформа
Осем бизнес организации, обединяващи компании, произвеждащи близо 70% от БВП на
страната ни, настояват за съдебна реформа. Това стана ясно на нарочна пресконференция
днес, 29 юни, на която те представиха писмо, изпратено до всички засегнати български
институции.
Документът е подписан от Американската търговска камара, Британско-българската бизнес
асоциация, Българо-швейцарската търговска камара, Канадско-българската бизнес мрежа и
др., като адресати са премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Екатерина Захариева и
ресорният министър Цецка Цачева. Копия са изпратени и до президента, главния прокурор,
председателя на ВКС и др.
В писмото си те настояват за гарантиране на независимостта на съдебната власт и
прозрачност и отчетност на работата на прокуратурата. "Твърдо убедени сме, че липсата на
безпристрастен и ефективен съд и прокуратура, безспорно се явява една от найсъществените бариери пред икономическия растеж у нас", категорични са организациите.
Според тях прокуратурата не трябва да има роля за кариерното развитие на съдиите и
организацията на съдилищата, съдилищата трябва да се отърсят от влиянието на бизнеса и
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политиците, както и от зависимостта си от членовете на Висшия съдебен съвет, избрани от
прокурорската квота.
Те посочват, че подкрепят независимостта на прокуратурата, но при прозрачна работа и
отчетност. "НКИ и НПК трябва да бъдат осъвременени. Особено важно е това за
разследването на измами, корупция и случаи на саморазправа с бизнеси. Трябва и да се
осъвремени съдебният процес и да се модернизира образованието по право", допълват
търговските организации.
Според тях макроикономическите показатели на страната са добри, но преди тях
чуждестранните инвеститори проучват политическия климат и правосъдната система у нас,
които се оказват причината са отблъскването им. Бизнес организациите са категорични, че
трудностите, които чуждите компании срещат у нас, важат със същата сила и за българския
бизнес. Те изразиха готовност да съдействат на институциите за довеждане на съдебната
реформа докрай, защото тя е ключова за съживяването на българската икономика и
благоденствието на страната
"Прокуратурата на практика е оставена без контрол и това е един от основните проблеми,
свързан с последните промени по съдебната реформа", категорични са те. Организациите
посочват още, че според тях именно това е съществената причина за широко
разпространеното усещане за беззаконие и безнаказаност у нас.
Венислав Йотов, който е вицепрезидентът на Американската търговска камара в България,
даде пример - в последната половин години провели 4 срещи с голяма американска
компания за медицински изделия, която проучвала къде да разшири бизнеса си. В крайна
сметка избрали Литва пред България.
По думите на Алекс Нестор, вицепрезидент за България и Европа на Канадско-българска
бизнес мрежа, чуждите инвестиции от години стоят на едно ниво и не се повишават и
причина за това са нивата на корупция и липсата на върховенство на закона. "Убедени сме,
че ако се направи реформа в съдебната система, доверието на инвеститорите в България ще
се върне", заяви той. Изключението с IT сектора той обясни с това, че там не се минава през
специален разрешителен режим и няма особен допир с държавата.
Организациите приветстваха усилията на правителството за нов антикорупционен закон, но
според тях това няма да е достатъчно.
Link

Fonte: Черно море
Осем търговски камари настояват за ефективна съдебна реформа
Липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура е една от най-съществените
бариери пред икономическия растеж, твърди бизнесът.
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Осем търговски камари, чиито членове произвеждат около 70% от брутния вътрешен
продукт на страната, изпратиха становище до българските институции с настояване за
провеждане на ефективна съдебна реформа по препоръките на Европейската комисия.
Писмото е подписано от Американската търговска камара, Британско-българската бизнес
асоциация, Канадско-българската бизнес мрежа, Advantage Austria София, Българошвейцарската търговска камара, Конфининдустрия България, Френско-българската
търговска и индустриална камара и Норвежко-българската бизнес група.
Не са достатъчни добри макроикономически показатели
Представителите на търговските камари, в които членуват не само чуждестранни, но и много
български компании, настояват за широк обществен диалог, на който да се чуе гласа на
бизнеса за правосъдната реформа. „Убедени сме, че липсата на безпристрастен и ефективен
съд и прокуратура безспорно се явява една от най-съществените бариери пред
икономическия растеж в България и привличането на чуждестранни инвестиции и български
предприемачи“, пише в становището на търговските камари.

Според тях макроикономическите показатели на страната са добри – плоският данък,
конкурентните възнаграждения, но преди тях инвеститорите проучват политическия климат
и правосъдната система, които обаче отблъскват чуждите компании, защото не създават
правна сигурност.
Липсва върховенство на закона
По думите на вицепрезидента на Американската търговска камара в България Венислав
Йотов при срещите с инвеститорите всички посочват една и съща пречка, която ги възпира
да вложат парите си в бизнес начинания в България и това е неспазването на върховенството
на закона, както и високите нива на корупция.
Той даде и пример за бягство на американски инвеститор, който работи в областта на
санитарното оборудване. След проведени четири срещи в последната половин година с
представители на компанията за медицински изделия, която проучва къде да разшири
бизнеса си, предприемачите в крайна сметка избират Литва пред България.Алекс Нестор,
вицепрезидент за България и Европа на Канадско-българска бизнес мрежа, посочи, че
чуждестранните инвестиции от години стоят на едно ниво и не се повишават, като причина
за това са корупцията и липсата на върховенство на закона.“След финансовата криза преките
чуждестранни инвестиции са паднали на ниво около 1,2 – 1,3 млрд евро на година, докато
преди нея се влагаха около 7-8 млрд. евро годишно, въпреки че 60% от тях бяха в
неустойчиви сектори като строителството", заяви той. "Убедени сме, че ако се направи
реформа в съдебната система, доверието на инвеститорите в България ще се върне".
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Той е на мнение, че изключението с IT сектора се дължи на факта, че “там не се минава през
специален разрешителен режим”.“Подписват се договори с компания от Силициевата
долина и не се занимават с институции и разрешителни режими”, поясни Нестор.Той е
категоричен, че властимащите трябва да направят усилие, за да променят инвестиционния
климат в страната, а посланията на бизнеса да излязат в публичното пространство.
Трудностите, които чуждите компании срещат у нас, важат със същата сила и за българския
бизнес, убедени са представителите на търговските сдружения.Те изразиха готовност да
съдействат на институциите за довеждане на съдебната реформа докрай, защото тя е
ключова за съживяването на българската икономика и благоденствието на страната.
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