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Европейската комисия (ЕК) се надява България да може да отчете някакви значими 
постижения в сферата на правосъдието и вътрешните работи, които да намерят място в 
предстоящия доклад в края на годината, но в същото време страната ни не е гледана от 
комисията като проблемен случай заради динамичната политическа обстановка. 

Това стана ясно от интервю на говорителя на ЕК Марк Грей пред БНР. На въпрос дали 
през новия политически сезон ще се наложи да се отдели много време на български 
въпроси и проблеми, той обясни, че комисията едва ли ще се занимава с България по по-
особен начин, отколкото с която и да е друга страна. 

"Честно казано, не виждам значителен проблем с България през следващата година. 
Разбира се, напредъкът в сферите правосъдие и вътрешни работи трябва да бъде 
оценен, надяваме се да можем да отчетем някакви значими постижения. Но от гледна 
точка на Брюксел – не, ние не гледаме на България като на някакъв проблемен случай, 
на който ще трябва да отделим специално внимание през следващите 6 или 12 
месеца", каза Грей и открои други ключови въпроси за страната ни като енергетиката и 
Шенген. 

Говорителят на ЕК обаче припомни, че на България е дадено повече време за постигане 
на резултати, след като последният доклад бе от миналото лято. Заради това, по думите 
на Марк Грей, е логично ЕК да направи и някои политически оценки. Комисията обаче ще 
внимава много да не се намесва в политическия дебат в България, макар че за нея е 
важна политическата стабилност във всяка страна от ЕС. 

"Комисията работи безпристрастно с всяко правителство, което е на власт. Ние 
обаче няма да се намесим в никой вътрешно-политически дебат. Защото ако започнем 
да правим това при един случай, ще трябва да продължим и при други. Същото важи и 
за изборите. Комисията много внимава да не се намесва в тези национални 
процеси", допълни Марк Грей. 

 


