
Скъпи колеги,  

Наскоро имах възможност да поговоря със съдия от испанския 

върховен съд. Стана дума за корупцията в съдебната система, а моят 

колега ми разказа, че при тях тя била почти невъзможна поради простата 

причина, че да станеш съдия в Испания се минава през изключително 

сложна и тежка процедура, която трае години. Тънкото сито, през което 

минава проверката за компетентност и интегритет на испанския магистрат 

било основната превенция срещу корупцията. Защото било известно, че 

колкото по-компетентни хора работели в една система, толкова по-

некорумпирани са те. 

Замислих се как е у нас. Всъщност когато две съдийки на ключови 

позиции станат ,.две каки“, вече нищо не звучи сериозно и подобни 

разсъждения са напълно безпредметни. Защото разговорът за 

компетентност и интегритет вече е преместен на софрата с големците, 

които докато на раздумка дегустират отлежалото вино, тогите се грижат да 

им поднесат подходящите мезета. На тази софра разговорите за груби 

противоречия на норми с основни принципи на правото, за 

необходимостта от преюдициални запитвания и за потребността от добро 

качество на правораздаването изглеждат като да вкараш Моцарт в селската 

кръчма. 

Проблемът с двете каки ясно показа , че в съдебната система е 

налице кукловодство. Да се преборим се него означаваше да направим 

така, че невидимата ръка, която управлява в задкулисието да стане видима. 

Ако останалите власти, уважаеми колеги, се държат с нас като със сочни 

сервитьорки, които пропагандата машина непрекъснато разголва в 

публичността, а тлъсти ръчички с къси пръсти не спират да опипват, то 

вината е само наша. Ние сме тези, които не сме създали респект у 

останалите две власти към закона и към онези, които охраняват неговото 

спазване. 

Бедата е, че те няма да спрат до тук, защото целта е пълното ни 

обладаване. Признавам, че понякога съм на предела на човешките 

възможности от целия терор, който се прилага спрямо мен и семейството 

ми през последните три години, но Бог ми е свидетел, че правя всичко, 

което е по силите ми, за да защитя честта на тогата. Но знаете поговорката,  

че една птичка пролет не прави. 



Затова ми се иска да поговорим с Вас за случващото се открито и 

честно Ще Ви попитам колко от Вас взеха страна в скандала в Софийския 

апелативен съд с колегата Милен Василев?  Колко от Вас се изправиха 

срещу отказа на Инспектората и ВСС да започне дисциплинарно 

производство? Колко от Вас го подкрепиха за това, че бе избрал да 

разобличи случилото се с председателя на съда. Не могат да преследват с 

реваншизма си всички, ако Вие се обедините. При безспорно констатиран 

нарушения и Инспекторатът и ВСС отказа да предприеме действия срещу 

съдия Даниела Дончева. Новината от събранието на САС пък бе, че 

съдиите са отказали да вземат страна в този случай. Е, това означава, че 

оттук нататък всеки председател на съд може да последва примера на 

съдия Дончева. Не виждам причина и аз като председател на най-висшата 

съдебна инстанция защо да не го направя при положение, че това 

поведение не се счита за нарушение. Крайният резултат е, че колегата 

Милен Василев е подсъдим с образувано и разпределено по странен начин 

дело. И друг път съм го казвал, че в системата цари страх, а обикновено 

кучетата "надушват" страха и тогава се държат най-агресивно и хапят. 

Бих искал да кажа и няколко думи за лъскавите филмчета, които ни 

прожектира пропагандата машина в последно време. Имам доста поводи за 

съмнение относно възможността да се съберат годни за съда доказателства 

за престъпления, извършени преди 20 години, тъй като самата възможност 

за събирането на такива, е вече силно ограничена. За сметка на това у 

обществото се създават огромни очаквания, а тяхното несбъдване 

обикновено е за сметка на съда. Поради дълбокия институционален упадък 

у нас се наблюдава култ към показни спец акции на полиция, прокуратура 

и служби с едничката цел за кратко да излъжем усещането на обикновения 

гражданин за наличието на държавност. В тези ефирни зрелища 

предполагаемият извършител на престъпление получава веднага и 

категорично възмездие от телевизора като се изключват въпроси за 

изследване на вината и неговите права. Линчуваният е доволно унизен в 

публичността, а тълпата, тя няма как да не е доволна. Зрелището е налице, 

докато хлябът все повече намалява. Затова считам, че е крайно време 

прокуратурата да спре да се занимава с политика, а прокурорите да станат 

повече юристи отколкото са журналисти. 

За случващото се обаче, уважаеми колеги, ние са Вас нямаме право 

да говорим в трето лице. Защото за да заслужи високия си статут от 



съдията се изисква повече отколкото от всеки обикновен гражданин. 

Затова както казва Стивън Кинг „когато човек почувства вятъра на 

промените, трябва да строи не заслон, а вятърна мелница.“ 


