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ДО 
ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА  СЪВЕТА НА 
ЕВРОПА 

 
 
 
 

Уважаеми членове на Парламентарната Асамблея на Съвета на 
Европа, 
 

Обръщаме се към Вас в подкрепа на предложената резолюция за 
България и в частност, за продължаването на  пост-мониторинговия 
диалог. 
 
  Представляваме група водещи неправителствени организации в 
областта на върховенството на закона и защитата на човешки права. 
Бихме желали да споделим оценката си относно напредъка на съдебната 
реформа в страната ни, извършена именно въз основа на нашия опит и 
дейности. В следващите редове накратко обосноваваме нашите изводи, 
че:   
 
• Основното предизвикателство, пред което е изправена съдебната 
власт в България е продължаващото сериозно засягане на нейната 
независимост;  
• Ключов фактор, който подкопава независимостта на съдебната власт, е 
натискът от страна на правителството, както и от политически и 
икономически лобита;  
• Фундаментални структурни реформи са необходими за премахване 
институционалната основа за корупция, политически и икономически 
натиск;  
• Устойчиви реформи в България могат да бъдат гарантирани само 
посредством ангажиране на международните институции.  
 

Ние вярваме, че тези заключения съставляват силен аргумент в 
полза на констатациите и препоръките в проекта за резолюция, както и 
за запазване на пост-мониторинговия диалог като гаранция, че 
българските власти ще реагират на тях. 

 
1. Независимостта на съдебната власт е под съмнение  
 
Европейската комисия в доклад по Механизма за сътрудничество и 

проверка за България от 18 юли, 2012 г. ("доклад на ЕК") отбеляза, че 
"Все още стоят открити въпроси относно независимостта на съдебната 
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система"1 и изхожда от заключението, че България не достига  
"стандарти, които са съпоставими с тези на другите държави членки"2. 
Като организации, представляващи съдии, адвокати, защитници на 
правата на човека и експерти в областта на съдебната реформа, сме 
изразявали многократно нарастващата си загриженост, че 
независимостта на съдебната власт в България продължава да бъде 
подкопавана и решаването на този въпрос не е приоритет за 
националните институции.  

 
2. Политическият натиск е главен сред факторите, подкопаващи 
независимостта на съдебната система  
 
В своя доклад от 18 юли, 2012 г. Европейската комисия отбелязва, 

че "Независимостта на съдебната власт също бе поставена под въпрос, 
след като отделни съдии бяха пряко критикувани от политическите 
среди" и, че "Цялостното впечатление е за неспособност да се спазва 
разделението на държавните власти,  което има преки последици върху 
общественото доверие в съдебната система"3.   

 
Аналогично, в свой Доклад от 2011 г., мисия на Европейската 

асоциация на съдиите установи: "Очевидно е, че ... намеците и дори 
обвиненията на министъра на вътрешните работи за корупция и 
некомпетентност на съдиите застрашават независимостта на съдебната 
система и сериозно нарушават върховенството на закона. Те упражняват 
силен натиск върху отделните съдии ..."4.  Международната комисия на 
юристите говори за "повтарящи се словесни атаки срещу съдебната 
власт от страна на членовете на правителството, в частност от 
министъра на вътрешните работи, които представляват заплаха за 
независимостта на съдебната власт в страната."5  
 

                                                           
1
 Вж. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по 

механизма за сътрудничество и проверка от 18.07.2012 г., стр. 6, пар. 1 (на български език): 

http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_bg.pdf; 

2 Пак там, стр. 3, пар. 2: http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_bg.pdf;  

3 Пак там, стр. 7, параграф 2: http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_bg.pdf  

4 Вж. Меелис Ерик, Герхард Райснер, Маартен Стеенбеек, Доклад на Делегацията на Европейската 

съдийска асоциация от посещение в София 27-28.01.2011 г., т. 4.1.: 

http://www.judgesbg.org/?m=77&id2=392; 

5 Вж. Публично становище на Международната комисия на юристите, публикувано на 27.08.2012 г. 

(на английски език): http://www.icj.org/bulgaria-icj-raises-concern-at-dismissal-of-judge-todorova/  

http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_bg.pdf
http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_bg.pdf
http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_bg.pdf
http://www.judgesbg.org/?m=77&id2=392
http://www.icj.org/bulgaria-icj-raises-concern-at-dismissal-of-judge-todorova/
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Тази тенденция достигна връхната си точка в поредица от 
словесни атаки от страна на министъра на вътрешните работи Цветан 
Цветанов срещу Съюза на съдиите в България (ССБ) и неговата бивша 
председателка съдия Мирослава Тодорова, която в крайна сметка бе 
уволнена на изключително спорно дисциплинарно основание. Голям 
брой професионални организации, НПО, съдии от всички нива на 
съдебната система, определиха уволнението на съдия Тодорова като 
политически мотивирана репресия срещу нея заради непоколебимата 
позиция в защита на независимостта на съдебната власт, застъпена от 
ССБ, представляван от нея. 180 съдии се включиха в безпрецедентен 
уличен протест във връзка с този случай. Докладът на ЕК от юли, 2012 г. 
изрази своята загриженост по случая. Международната комисия на 
юристите, заяви, че "счита, че делото срещу съдия Тодорова може да 
включва злоупотреба с дисциплинарен процес за елиминирането на 
съдия заради публично изразена загриженост от правителствено 
вмешателство в независимостта на съдебната система" и "е особено 
загрижена, че санкцията за уволнение е силно непропорционална и 
следователно неуместна санкция за нарушението, в което се обвинява 
съдия Тодорова...  Това уволнение противоречи на Принцип 18 от 
Основните принципи на ООН за независимостта на съдебната власт "6. 
  

 
Това обаче не е единичен случай на атака срещу съдии. Съвсем 

наскоро, на 18 януари 2013 г., Министерството на вътрешните работи 
отново действа съгласно публичната заплаха на министъра на 
вътрешните работи да назовава полицейски операции с имената на 
съдиите, които, по мнение на министъра, са виновни за това, че 
обектите на съответната операция са на свобода. Както и в друг случай 
от февруари 2012 г., Министерството назова операция за ареста на 
сериен крадец на автомобили с комбинация от непристойни думи, 
първите букви, от които формират фамилното име на съдия, който при 
предходно задържане е наложил по медицински причини мярка за 
неотклонение домашен арест вместо задържане под стража7. Тези лични 
атаки срещу съдии имат деморализиращо въздействие върху съдебната 
система и допринасят за липсата на обществено доверие в 
правосъдието.  

В допълнение към подобни атаки, това правителство продължава 
дългогодишната практика да подкопава независимостта на съдебната 

                                                           
6 Пак там, параграф 8. 

7 Вж. Цветанов представи втора акция, кръстена на съдия – М.И.Л.Е.В., сп. Правен свят, 18.01.2013 г. 

(на български език): http://legalworld.bg/show.php?storyid=29460; 

http://legalworld.bg/show.php?storyid=29460
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власт чрез назначаване8  за членове на Висшия съдебен съвет, за 
председатели на съдилища или на други административни длъжности 
лица, без кандидатурите им да са обосновани от техните професионални 
достойнства или дори независимо от тяхната съмнителна почтеност,  а 
само по съображения за политически обвързаности. Такива лица са 
открити за натиск от политически и икономически интереси и 
използват своите формални и неформални правомощия, за да оказват 
влияние на изхода по конкретни дела. Това води до създаването на 
корупционни лобита в рамките на съдебната власт, които търгуват с 
правомощия с икономически и политически интереси. Така се оформя 
порочен кръг на системна корупция в съдебната власт и на 
неефективност при преследването на случаите на корупция по високите 
етажи на властта. Тази корупция води до и сама се подхранва от 
различните форми на лошо управление в рамките на съдебната власт.  
 

3. Необходими фундаментални реформи  
 
През февруари 2012 г. Доклада по механизма за сътрудничество и 

проверка на Европейската комисия призова България "да отбележи 
резултати при осъществяването на назначения и атестиране при 
зачитане на прозрачността, независимостта, етичното поведение и 
професионалните заслуги"9 и припомни своята предходна препоръка 
България "да предприеме по-нататъшни стъпки за реформиране из 
основи на съдебната система,  по-специално чрез изготвянето и 
прилагането на предложения за реформа на Висшия съдебен съвет и 
прокуратурата"10. Както и в последния си доклад от юли 2012 г., 
Комисията подчерта, че тези реформи трябва да бъдат планирани и 
прилагани в диалог с гражданското общество.  
 

Съответно, през февруари 2012 г. коалиция от 12 водещи НПО в 
областта на върховенството на закона предложи подробен план за 

                                                           
8
 Предишни примери от мандата на това правителство са скандалните назначения на председателите 

на Софийски апелативен съд (2011), Върховния административен съд (2009) и Софийски градски съд, 

всички споменати в Доклад на Комисията до европейския парламент и съвета относно напредъка на 

България по механизма за сътрудничество и проверка от 20.07.2011 г. (на български език): 

http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2011_459_bg.pdf; 

9 Вж. Междинен доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на 

България по механизма за сътрудничество и проверка от 08.02.2012 г. (на български език), стр. 3, т. 3: 

http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_57_bg.pdf;  

10 Пак там, стр. 4, пар. 5; 

http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2011_459_bg.pdf
http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_57_bg.pdf
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реформа11, насочен  както към процедурата за избор на новия Висш 
съдебен съвет (ВСС), така и към необходимите структурни промени. За 
съжаление, правителството взе предвид само предложенията относно 
избора на парламентарната квота във ВСС и игнорира останалата част 
от плана. Въпреки това, имаше големи очаквания, че избирането на нов 
ВСС и нов главен прокурор, в съответствие с новите процедури, 
осигуряващи формално по-голямо участие на обществеността и 
проверка на кандидатите, ще поднови енергията за цялостната 
реформа. 

 
Новият ВСС встъпи в длъжност на 3 октомври 2012 г. и избра нов 

главен прокурор на 20 декември 2012 г. В допълнение към тези 
назначения, през есента на 2012 г. Парламентът трябваше да назначи 
двама съдии в Конституционния съд и главния инспектор на 
Инспектората към ВСС. Ние наблюдаваме всички тези процедури и 
нашите заключения са, че независимо от повърхностната публичност на 
процеса на назначения, те: 
 
• показаха множество признаци за нелигитимна намеса от министър-
председателя и министъра на вътрешните работи, които създадоха 
усещане за предизвестен резултат и това превърна вземането на 
крайното решение в имитация;  
• не включиха изчерпателна и проактивна проверка на всички факти, 
които могат да поставят под съмнение нравствеността на кандидатите; 
останаха незададени въпроси, а формалната липса на обсъждане или на 
дисциплинарно наказание беше приравнена на доказателство за 
изискващия се висок морал; 
• не включиха сериозна дискусия на професионалния капацитет и 
постижения на кандидатите; 
• практически изключиха участието на обществеността: въпроси на 
гражданското общество, предложения и номинации бяха игнорирани, 
журналисти, публикували материали относно  кандидатите или 
поставили въпроси, бяха подложени на вербални атаки от  министъра на 
вътрешните работи и други водещи фигури на мнозинството; 
неправителствени организации станаха обект на клеветнически 
кампании в проправителствени медии. 

 

                                                           
11

 Вж. Идейна концепция за изменение на Закона за съдебната власт от 14.02.2012 г. (на български 

език): http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/izmenenia_na_ZSV_fin_(1)_fin.pdf;  

http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/izmenenia_na_ZSV_fin_(1)_fin.pdf
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В резултат отново бяха назначени хора, чиято нравственост остана 
под сянката на неотговорени въпроси и чиито професионални заслуги 
не бяха доказани. 

 
Извършването на необходимите структурни реформи става все по-

належащо, доколкото се доказа, че сама по себе си, промяната в начина 
на избиране на ръководителите на съдебната власт е недостатъчна да 
доведе до прекъсване на каналите на неправомерно влияние и до 
установяване на отговорно лидерство и компетентно управление. 
 

В структурен план България трябва да: 
 
• Приведе структурата на ВСС в съответствие със стандарта, изискващ 
ВСС да бъде съставен от "значително мнозинство" от съдии, избрани от 
съдии12, което означава значимо намаляване на парламентарната квота 
и отделяне на администрирането на съдиите от това на прокурорите и 
следователите; 
• Реформира структурата на прокуратурата, така че да се гарантират 
нейните ефективност, отчетност, както и специфичната професионална 
независимост на отделните прокурори;13 
• Извърши реформа на статута на председателите на съдилищата, за да 
се ограничи способността им да влияят на отделните съдии, 
включително за конкретни резултати по делата;14  
• Въведе  по-голямо самоуправление на съдиите и преки избори на 
квотата на съдиите във ВСС на принципа един съдия-един глас;15  
• И да въведе редица важни политики, като например регулиране на 
натоварвеността; атестиране, основано на качеството на работа; 

                                                           
12

 Вж. Opinion no. 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges, it. III, A, 18 (на английски 

език):  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/CCJE-opinion-10-2007_EN.pdf;  

13 Вж. препоръките в Доклада на ЕК от 18.07.2012 г. Нуждата от нов институционален модел на 

прокуратурата се основава и на провала на повечето от делата за корупция по високите етажи на 

властта. Следва и от редица решения на ЕСПЧ, за пример вж. Колеви срещу България, no. 1108/02, 

05.11.2009 г.: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95607#{"itemid":["001-

95607"]} и Бисер Костов срещу България, 10.01.2012: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108423#{"itemid":["001-108423"]}; 

14 Вж. предложенията в Идейна концепция за изменение на Закона за съдебната власт от 14.02.2012 г., 

посочени в бележка под линия №11; 

15 Пак там; 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/CCJE-opinion-10-2007_EN.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95607#{"itemid":["001-95607"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95607#{"itemid":["001-95607"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108423#{"itemid":["001-108423"]}


7 
 

справедливо дисциплинарно производство16; реално случайно 
разпределяне на делата17. 
 

Трябва да се подчертае, че нито една от тези реформи не е в 
дневния ред на правителството в момента.  
 

4. Значението на продължаващата международна подкрепа и 
мониторинг  
 

За да отбележи съществен напредък, България трябва да 
осъществи реформи, които изискват политическите и икономическите 
кръгове да се откажат от значителна част от своята сенчеста власт, 
осигуряваща им имунитет от отговорност пред закона. Нашият опит 
като застъпници за реформа показва еднозначно, че адекватни, 
устойчиви и необратими реформи в България могат да бъда 
гарантирани единствено с международна подкрепа. За съжаление, 
правителството и Народното събрание са доказали по много поводи, че 
игнорират предложения и апели на неправителствения сектор. Само 
когато международни организации застават зад инициативите на 
гражданския сектор, те биват взети предвид от правителството.  Все по-
ерозираната свобода на медиите в България също е фактор, 
ограничаващ вътрешните ресурси за реформа на нашето общество. 
Контролирани от правителството или от икономически интереси, които 
се интересуват за запазване на ефективната си безнаказаност, медиите 
не са онзи бдителен коректив, който е нужен в борбата с вкоренената 
корупция по високите етажи на властта. 

 
Но международна подкрепа е необходима точно в този момент и по 

друга причина: в последните години все повече съдии, подкрепяни от 
организации на гражданското общество, повишават съпротивата си 
срещу посегателствата на тяхната независимост. Те оказват съпротива 
именно срещу атаките на далеч по-силната в пропагандно отношение 
изпълнителна власт, която им отговаря с нарастващ натиск.  

 
По същия начин, независими журналисти биват притискани с 

публични атаки и икономически и правни инструменти, а 
                                                           
16 Относно дисциплинарните процедури вж. Opinion 515/2009 - CDL(2009)050  of the Venice 

Commission (на английски език):  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?opinion=515&year=all;  

17 По тези въпроси вж. съответните критики и препоръки, отразени в Доклада на Комисията до 

Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и 

проверка от 18.07.2012 г. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?opinion=515&year=all
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проправителствени медии осъществяват дискредитиращи кампании 
срещу неправителствени организации. Тези групи професионалисти 
заслужават подкрепата на Съвета на Европа.  
 

Заключение 
 
Въз основа на изложеното по-горе и 

 
 Като се има предвид, че България трябва да изпълни сложни 

структурни реформи, изискващи истинска политическа воля; 
 Признавайки, че българското гражданско общество е достигнало 

високо равнище на реформен консенсус и е изправено срещу мощни 
политически и икономически интереси; 

 Отчитайки, че българските правителства досега не са успели да 
приемат сериозен план за действие за реформа и че нито един от 
приоритетите, определени в проекта за резолюция на ПАСЕ не са в 
дневния ред на правителството; 

 Припомняйки, че България има история на недовършени или 
неприложени на дело ангажименти за реформи, не на последно място 
на такива, следващи от решения на Европейския съд по правата на 
човека; 

 Като се има предвид, че Съветът на Европа е най-старият и най-
уважаван застъпник за демокрация и върховенството на закона в 
Европа, разполагащ с ненадмината по богатство експертиза, най-
адекватна на текущите нужди на България; 

 Като припомняме, че ако България постигне успех със следващия 
етап на съдебната си реформа и демократично съзряване, това ще 
бъде добре заслужено доказателство за значението и ефективността 
на инструментариума на Съвета на Европа; 

 Вземайки предвид факта, че Европейската комисия продължава своя 
механизъм за сътрудничество и проверка и дори обмисля как да 
използва опита от него за създаване на свои общо приложими 
инструменти за защита на демокрацията на континента, 

 
Ви призоваваме да подкрепите текста на предложената препоръка за 

България в сегашната му версия и да продължите пост-мониторинговия 
диалог, за да се осигури изпълнението на сложните реформи в 
България. 
 

21.01.2013 г.    
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С уважение, 

Асоциация за европейска интеграция и права на човека  

Български адвокати за правата на човека 

Български институт за правни инициативи 

Български хелзинкски комитет 

Институт за развитие на публичната среда 

Програма Достъп до информация 

РискМинитор 

Съюз на съдиите в България 

 


