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 До 

Съюза на юристите в България 

Асоциация на българските административни съдии 

Асоциация за европейска интеграция и права на човека 

Български адвокати за правата на човека 

Български институт за правни инициативи 

Български Хелзинкски комитет 

Европейски институт 

Програма „Достъп до информация” 

Асоциация „Прозрачност без граници” 

Фондация „Отворено общество” 

Фондация „Рискмонитор” 

Център за изследване на демокрацията 

Център за либерални стратегии 

 

Копие 

До 

Висшия съдебен съвет 

Министъра на правосъдието 

Представителство на Европейската комисия 
 

 

 

                 Уважаеми госпожи и господа –  

представители на гражданското общество и неговите организации,  

 

             Обръщаме се към Вас, за да споделим загрижеността си от 

актуалната кадрова политика на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по 

назначаване на административни ръководители, защото сме уверени, че 

именно вие имате ресурс да осъществите надежден обществен контрол  

върху механизмите за функционирането на висшия кадрови орган на 

съдебната власт.  

  Конкретният повод за нашата реакция е решението на ВСС от 

заседанието на 29.04.2009 г., когато се състоя изборът за председател на 

Софийския апелативен съд /САС/. Обръщаме особено внимание на този 

избор, защото, когато той не е продиктуван от разбираеми и легитимни 

мотиви, с оглед пределите на правомощията на председателя на САС, 

може да причини дългосрочни вреди върху крехките постижения на 

демократизацията на съдебната система, като застраши съдийската 
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независимост и в крайна сметка да доведе до неравноправно третиране 

на гражданите пред закона.    

Значимостта на този избор се определя от няколко общоизвестни 

фактора: 

           – Това е най-големият апелативен съд в България, чийто съдебен 

район обхваща половината от територията на страната.  

          – До настоящия момент САС има репутацията на добре работещ и 

независим съд с оглед на красноречивите показатели, които отчитат 

качеството му на работа. Например, потвърдените съдебни актове на 

САС от Върховния касационен съд /ВКС/ надвишават броя на 

потвърдените съдебни актове от ВКС на другите апелативни съдилища.  

           – САС е втора инстанция на Софийския градски съд /СГС/, който 

има освен типичната компетентност на всички окръжни съдилища и 

особена компетентност по някои категории наказателни и граждански 

дела, които представляват голям обществен интерес. Достатъчно е да 

припомним, че СГС разглежда делата за извършени престъпления от 

лица с имунитет, което може да обоснове заинтересованост от страна на 

другите две власти да въздействат за избор на такъв ръководител, който 

да бъде гарант за „бъдещото им спокойствие”. В тази връзка, не може да 

бъде игнорирано и обстоятелството, че СГС е съдът, който е 

компетентен да регистрира политическите партии. Председателят на 

САС разполага с възможности за влияние върху дейността на съдиите от 

окръжните съдилища от апелативния район, включително от СГС, в 

случай, че упражнява не по предназначение правомощията си, защото 

съгласно чл. 106, ал. 1, т. 6 Закона за съдебната власт /ЗСВ/, може да 

извършва лично или да възлага на съдия от апелативния съд проверки на 

организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от своя 

съдебен район. Председателят на САС, освен това, е овластен по силата 

на чл. 38, ал. 3, т. 8 от ЗСВ да прави предложения за назначаване на 

председателите на окръжните съдилища, съответно на председателя на 

СГС.  

           Ето защо изборът на председателя на САС от ВСС може да бъде 

определен без всякакво преувеличение като тест за независимостта на 

съдебната власт от другите власти, като се отчете обстоятелството, че 

във върховния кадрови орган на системата има политически избирана 

квота от парламента. Изборът на председател на САС от ВСС е тест и за 

капацитета и отговорността на съдебната власт да се самоуправлява 

прозрачно и в обществен интерес.   

           За съжаление считаме, че решението от 29.04.2006 г. на ВСС се 

превърна в емблематичен пример за дефектиралата кадрова политика на 
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ВСС, която е непредсказуема и не се гради на ясни правила. Изборът на 

председател на САС буди само тревога и недоумение.  

           Фактите са ясно и лесно четливи за професионалните 

наблюдатели:   

Кандидати за поста председател на САС бяха трима съдии – двама 

съдии от апелативния съд – съдия Д. Атанасова по предложение на 

председателя на ВКС, и съдия И. Петрова, настоящ заместник на 

председателя на САС с лично изявление, и третият – съдия Веселин 

Пенгезов, председател на Военно-апелативния съд, с лично изявление. 

Всички кандидати получиха еднаква оценка при атестацията – „много 

добра”. Това е първият проблем, който е тревожен синдром за произвола 

в кадровата политика на ВСС. Беглото проследяване дори на 

статистическите показатели на тримата кандидати демонстрира, че 

определянето на еднаква оценка и за тримата представлява симулация на 

извършена реална преценка на качествата им. В случай, че 

професионалните наблюдатели се запознаят със съдържанието на 

съдебните актове на тримата кандидати, сравнението също ще покаже, 

че те не могат да бъдат оценени като еднакво добри професионалисти.  

При гласуването и след проведен балотаж най-много гласове /15/ 

получи председателят на Военно-апелативния съд В. Пенгезов. Без 

преувеличение, постигането на този резултат не може да бъде обяснено с 

нито една законна или легитимна причина, която може да бъде 

оповестена публично. Съдия Пенгезов винаги е правораздавал в 

системата на военното правосъдие, което означава, че няма никакъв 

управленски опит в системата на гражданското съдопроизводство. Това 

означава, че за първи път в САС съдия Пенгезов на законно основание 

ще се запознае със спецификата на разглеждане на граждански и 

търговски дела и то във въззивна инстанция и, съответно, тепърва ще си 

изгражда представа за добро административно управление на този вид 

правораздавателна дейност. По същия начин може да бъде поставен 

въпросът и с вида, броя и спецификата на наказателните дела, с които 

съдия Пенгезов за първи път ще се сблъска в САС, тъй като 

Наказателно-процесуалният кодекс /НПК/ и съдебната статистика 

красноречиво илюстрират съотношението между броя и видовете дела, 

разглеждани във Военно-апелативния съд и тези в САС или в окръжните 

съдилища от съдебния му район и СГС. В същото време другите двама 

кандидати за поста, освен че имат значително по-добри статистически 

данни за резултатите от работата си и професионален авторитет в 

съдийските среди, вече на практика са показали управленски капацитет 

да бъдат административни ръководители на такава институция. Даниела 
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Атанасова е била заместник-председател на СГС, най-големият съд на 

окръжно ниво в страната, и председател на наказателната му колегия в 

периода 2001-2004г., както и зам. министър на правосъдието, а Ирина 

Петрова последователно е била заместник-председател на СГС и 

ръководител на гражданската колегия, а след това заместник-

председател на САС и ръководител на гражданската му колегия. 

Съпоставката между потока на делата и броя на съдиите и съдебните 

служители, които Д. Атанасова и И. Петрова вече се е налагало да 

администрират и тези, с които се е занимавал В. Пенгезов, съвсем не е в 

полза на последния.             

           Казаното дотук е достатъчно, за да покаже, че при избора на 

председател на САС не са надделели нито критериите за 

професионализъм, нито за управленски капацитет. 

          Притеснението ни обаче значително се засилва от обстоятелството, 

че репутацията на новия председател на САС е обременена с оповестени 

съмнения за корупция и образувано по този повод дисциплинарно 

производство, прекратено по давност. Без да разполагаме с конкретна 

информация за това дело, прилагаме общодостъпните материали по този 

случай, които са разпространени в интернет. Едва ли има нужда да 

припомняме, че степента на доказаност на съмненията за корупционна 

дейност при избор на административен ръководител не е идентична с 

тази за реализиране на наказателна или дисциплинарна отговорност. 

Видимата убедителност на правосъдната дейност е от първостепенно 

значение, поради което не бива да бъде застрашавана от назначаване на 

ръководни места на хора със спорна репутация, защото те определят 

лицето на системата. В същото време другите двама кандидати за поста 

са с безупречна репутация.      

           Безпринципният избор на председател на САС се превръща в 

богата хранителна среда за развитие на слухове, които рушат 

мотивацията на колегите, накърняват стабилността на етичните правила 

за поведението на магистратите и несъмнено се отразяват върху 

доверието на обществото в съдебната система. След като избраният не е 

пръв по качества, как обосновано да бъдат опровергани опасенията, че 

други, съвсем нелегитимни интереси, са го обусловили; че причините са 

политически, лобистки или са свързани, например, с хобито на 

претендента редовно да ходи на лов.    

          Случаят, с който Ви занимаваме, е тревожен, но неговата 

флагрантна скандалност може да бъде използвана за добро, тъй като 

отчетливо фокусира много от проблемите в съдебната система. Считаме, 

че очевидността на проблема може да стартира не само професионален 
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дебат, но и адекватни форми за мониторинг и въздействие върху 

дейността на Висшия съдебен съвет. Избраният председател на САС все 

още не е встъпил. Срещу неговия избор вече реагираха с подписка съдии 

от САС, която се подкрепя и от Съюза на съдиите в България. В една 

правова държава ефективните реакции на обществен контрол върху 

съдебната система, съпътствани от ясно изразени професионални 

възражения, може би биха довели до мотивиране на избрания кандидат 

да не встъпи в длъжност. При всички положения общата ни отговорност 

за независима съдебна власт, осигуряваща качествено правосъдие за 

всички граждани, изисква да не бъдем безучастни. 

 

 Прилагаме – копия от цитираната по-горе информация, достъпна в 

Интеренет 

 

    

От името на Съюза на съдиите в 

България 

                                                    

          

      Стоил Сотиров – председател на 

Управителния съвет 
 


