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   СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

   София 1000, бул. Витоша № 2, Партер 
   e:mail: office@judgesbg.org     

   internet site: www.judgesbg.org 

 

 

До Висшия съдебен съвет 

Копие: г-жа Диана Ковачева, 

Министър на правосъдието 

Представителството на Европейската комисия                                   

           

         

       Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, 

      След като на 15.11.2012 г. г-жа Венета Марковска не встъпи като 
конституционен съдия, нейният служебен статус в съдебната власт и 
отношението на гражданите към изнесената информация  във връзка 
с избора й изискват от Вас като висш кадрови орган на съдебната 
власт да внесете държавнически разум и в изпълнение на суверенните 
Ви правомощия да проверите тревожните факти, които надхвърлят 
конкретния повод за ескалиралата криза на недоверие към 
независимостта на съдебната власт.  

         Нямаме съмнение, че изходната позиция на проверката не бива 
да е идеологемата, че запазването на репутацията на която и да е 
държавна институция е по-важна от репутацията на отделната 
личност, защото като юристи дълбоко вярваме, че тези ценности са 
еднакво важни. Изясняването на истината е най-добрата защита на 
авторитета на съда и на всеки един почтен съдия от Върховния 
административен съд. Единствено установяването на истината 
гарантира, че съдия Марковска ще получи професионалната оценка, 
която заслужава, без да остават съмнения за произвол или 
саморазправа. Кризата може да бъде използвана разумно, защото 
недвусмислено осветява сферите в съдебната власт, които се нуждаят 
от незабавна промяна. И тъкмо ВСС е призван да предприеме  онези 
ефективни мерки, които да убедят и съдиите, и гражданите, че 
конкретната личност не е жертвана за защита на нездравото статукво, 
към което бяха изнесени твърдения, че принадлежи. Това трябва да се 
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случи така, че да не оставя дори най-слабото подозрение за сценарий, 
в който решенията се вземат от хора, различни от Вас – без значение 
дали могат да бъдат свързани с метафорично дефинирания кръг на 
"белите покривки” (по думите на К. Пенчев), с политически и 
икономически интереси или с представители на изпълнителната 
власт. 

        Съюзът на съдиите в България последователно е отстоявал 
независимостта на българския съд и се е противопоставял на опитите 
за противоконституционна намеса в неговата работа. Ние винаги сме 
изхождали от разбирането, че доверието в съда се основава на 
прозрачността на работата му и стриктното спазване на установените 
правила. Затова сме убедени, че поставените от гражданите и медиите 
въпроси трябва да получат честен, убедителен и юридически 
компетентен отговор. 

           Публикациите в пресата преди и около т.нар. случай 
"Марковска" повдигат следните въпроси: 

         I. Дали организацията на постъпване и разпределение 
на делата и конституирането на съдебните състави във 
Върховния административен съд създават реални  
възможности или  съмнение за търговия с влияние по дела? 

По какви правила се конституират петчленните 
състави на ВАС – как се определя докладчикът (от кое 
отделение, как се гарантира случайният му избор), как се 
определят останалите четирима членове на състава, които са 
мнозинство – по какви правила се определя от кое 
отделение са и как се гарантира, че неслучайният им подбор 
не става с оглед делото по усмотрение на председателя или 
неговите заместници? 

Съблюдава ли всеки заместник-председател на ВАС 
изискванията за случайно определяне на съдиите в 
петчленните състави като гаранция за спазване на 
изискванията на чл. 6 ЕКПЧОС?  

 

           Тези въпроси възникват неизбежно въз основа на следната 
оповестена в средствата за масово осведомяване информация: 

        - на 07.11.2012 г. депутати от БСП, гласували за кандидатурата на 
г-жа Венета Марковска, споделиха с медиите: "Няма министър, 
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който да не се е докоснал до нея и тя като административен съдия 
да не му е решавала проблемите" 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/11/07/1942067_deputatite_ot_bs
p_podkrepili_markovska_ot_blagodarnost/  

        - Вицепремиерът г-н Цветанов на 12.11.2012 г. по повод 
разразилите се дискусии, че г-жа Марковска не отговаря на 
изискванията за конституционен съдия пред БНТ, каза: "Венета 
Марковска е зам.-председател на ВАС и ако погледнем, обемът на 
работа и компетентността й като зам.-председател на ВАС е 
много по-голяма и много повече вреди могат да настъпят след 
нейни решения от дейността й там, отколкото като 
конституционен съдия." 

        Същевременно народни представители взеха повод от случая 
"Марковска", за да направят обобщения за кариерното израстване на 
съдиите: 

      - 11.11.2012 г.  - Янаки Стоилов: "Хората в съдебната система 
могат да бъдат издигнати само когато извършват услуги на 
политиците". 

http://www.mediapool.bg/янаки-стоилов-в-съдебната-
система-се-издигат-хора-правещи-услуги-news199436.html 

    - 16.11.2012 г. – Михаил Миков пред БНР: "Една кандидатура 
предизвика трус и вчерашните действия на президента замазаха 
един въпрос - по какъв начин се избират кадрите в съдебната 
система и кои са механизмите за такъв избор". 

    - Излязоха публикации, че разпределението на делата във ВАС по 
отделения и състави не почива на устойчиви правила, приложими за 
всички, а в значителна степен зависи от едноличните решения на 
председателя на ВАС и заместник-председателите. Досега тези 
проблеми не са обсъдени от ВСС, по тях няма реакция и от 
административното ръководство на ВАС, макар че са от 
първостепенно значение за функционирането на държавата. Дори 
внесеното съмнение в законоустановеността на конституирането на 
съдебната власт нанася щети на авторитета на правосъдието, защото 
създава недоверие в справедливостта на правосъдието и в 
независимостта на всеки съдебен състав.  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/10/29/1934745_zavisimo
sti_nesluchainoto_pravosudie_na_vurhovniia/ 
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http://www.mediapool.bg/%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-news199436.html
http://www.mediapool.bg/%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-news199436.html
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/10/29/1934745_zavisimosti_nesluchainoto_pravosudie_na_vurhovniia/
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   - Още преди избора на г-жа Марковска за конституционен съдия от 
Народното събрание г-н К. Пенчев потвърди убеждението си, че в 
годините на прехода високопоставени юристи осъществяват 
задкулисно истинската кадрова дейност и на директен въпрос за г-жа 
Марковска не отрече нейната принадлежност към т.нар. кръг на 
"белите покривки". 

            Убедени сме, че случилото се с осуетеното встъпване на зам.-
председателя на ВАС като конституционен съдия е основание за ВСС 
да направи необходимото, за да защити авторитета на съда и 
върховенството на закона, като извърши проверка във ВАС за 
верността на следните обстоятелства: 

- Как се разпределят правораздавателните функции и 
специализацията по материя в отделенията на ВАС? 

- Вярно ли е, че компетентността на всяко отделение 
от двете колегии на ВАС се определя и променя със заповед 
на председателя на ВАС? 

Систематичното и телеологично тълкуване на разпоредбите 
на чл. 92, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ, чл. 119, ал. 2, т. 1 ЗСВ и чл. 122, ал. 1 ЗСВ 
води до еднозначния извод, че, когато в съдилищата са обособени 
отделения по различна правна материя,  компетентността да се 
определя персоналния състав на съдиите е възложена на Общите 
събрания, респективно на Пленума на ВАС, а не е в едноличните 
правомощия на неговия председател. (За сравнение – във ВКС винаги 
Пленумът е определял предметната компетентност на всяко от 
отделенията му.)  

              Разумът на закона изяснява точния смисъл на разпоредбата на 
чл. 119, ал. 2, т. 1 ЗСВ: Разпределянето на един съдия в колегия и 
отделение няма за цел да бъде посочен номерът на отделението или 
тясната му колегиална среда (с кои съдии да заседава в състав), а 
предметът на делата, които той ще разглежда. Посочената норма 
защитава както принципа за необходимата специализация на съдиите 
във ВАС с оглед осигуряване на качествено правосъдие, така и 
независимостта на съдията, който получава сигурност, че  личната му 
специализация не зависи от  правомощията на лица с  
административни функции -  от председателя на ВАС и неговите 
заместници. Специализацията на съдиите (особено в съдилищата, 
последна инстанция) е изведена последователно като гаранция за 
качество на правосъдието в множество международни актове. На 
13.11.2012 г. за пореден път това беше подчертано и в становище № 15 



 5 

на Консултативния съвет на европейските съдии.  

(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE%282012%294&Language=la
nEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet
=FDC864&BackColorLogged=FDC864) 

          Заповедите на председателя на ВАС за определяне на 
предметната компетентност на отделенията не гарантират 
законоустановеност на съдебния състав по стандартите на чл. 6 
ЕКПЧОС, защото административният ръководител не може да 
изземва компетентността на всички съдии от ВАС, които формират 
Пленума на съда. Определянето на отделения по усмотрение на лице, 
заемащо административна длъжност във ВАС – председател, е в 
противоречие не само с компетентността на Пленума на ВАС, но не 
съответства  и  на  целта на чл. 9, ал. 1 ЗСВ и на изискванията на чл. 6 
ЕКПЧОС за осигуряване на справедлив процес.  

         На Вас като на върховен административен орган на съдебната 
власт принадлежи компетентността да установите дали 
законоустановеността на съдебните състави е принцип, който се 
защитава еднакво от двете върховни съдилища на Република 
България, и то така, че не допуска основателно съмненение в 
независимостта и безпристрастността на съда.  Защото единствено в 
рамките на отнапред устойчиво установена предметна компетентност 
на всяко отделение на двете съдилища, може да се извършва 
случайният подбор на съдиите по всяко дело. Припомняме 
стандартите, изведени от ЕСПЧ, че еднакво защитими гаранции за 
справедливия процес са и състоянието на фактическа независимост на 
съдиите от фактори извън закона и делото, и впечатлението, което се 
оставя за безпристрастност на съда (напр. решение по делото 
Kyprianou v. Cyprus от 15.12.2005 г., решение по делото Barberà, 
Messegué and Jabardo v. Spain от 06.12.1988 г., решение по делото 
Moiseyev v. Russia от 9.10.2008 г.) 

         Цитираните по-горе изявления на вицепремиера, на народни 
представители и журналистически публикации ясно показват, че 
впечатлението за безпристрастност на съда вече е поставено под 
съмнение. Високопоставени представители на другите две власти 
считат, че компетентността на зам.-председателя на ВАС е такава, че 
от нея може да зависи изходът на делата – може да нанася вреди или 
да предизвиква чувство за благодарност. Тази видимост е 
несъвместима с върховенството на закона и налага да предприемете 
конкретни мерки, които еднозначно да я опровергаят – оттук нататък 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE%282012%294&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE%282012%294&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE%282012%294&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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разпределянето на делата и определянето на съдебните състави да е 
такова, че да не зависи от волята на нито един магистрат на 
административна длъжност. Само така  очакванията на някои 
представители на изпълнителната власт съдии от ВАС "да решават 
проблемите им” ще останат в миналото. Защото подобни очаквания 
пораждат корупционна среда и са белег за зависимост на съдебната 
власт.  

II.  Случаят с избора на г-жа Марковска за 
конституционен съдия  постави отново на дневен ред 
етичните въпроси за отговорността на съдията за 
видимостта на личния му живот.  

Тези въпроси изискват ясно дефиниране, за да не се размият 
границите между редно и нередно и да не се допусне използване на 
морала за неморални цели. Ето защо считаме, че трябва да 
използвате конкретиката на конкретния казус, за да обясните на 
гражданите: 

- Какви са границите на допустимия обществен интерес и 
внимание към факти от личната сфера на съдията? 

- Какви са изискванията за благопристойно поведение на 
съдията, когато участието му в процедура за избор на висока 
държавна длъжност обяснимо поражда засилен медиен интерес? 
Необходимо ли е той да отговаря на всички въпроси и може ли да 
затаява част от информацията? 

Считаме, че няма друга отправна точка на моралната 
легитимност на всеки съдия освен изведената в т. 4.2. на 
международните етични правила на съдиите (т. нар. Бангалорски 
правила) – като обект на постоянен публичен контрол 
съдията е длъжен да се държи по начин, който 
съответства на достойнството, присъщо на съдийската 
длъжност; трябва да си наложи лични ограничения, 
които могат да се сторят тежки на обикновения 
гражданин, и следва да направи това свободно и по своя 
воля.  

          В този смисъл въпросът за формалното спазване на 

изискванията за закона не може да подменя основния проблем за 

моралния облик на съдията. Той засяга единствено етични категории 

- базисни понятия като почтеност, достойнство, дълг към професията 



 7 

и уважение към гражданите и тяхното доверие към нас. 

Приемаме, че случаят налага да се обсъдят следните принципни 

положения от Бангалорските правила: 

- Т. 4.3 В личните си отношения с отделни представители 

на адвокатската професия, практикуващи редовно в съда, 

в който работи съдията, последният е длъжен да избягва 

положения, които основателно могат да породят 

съмнение или впечатление за фаворизиране или 

пристрастност. 

-Т. 4.9. Съдията е длъжен да не използва и да не позволява 

на други да използват престижа на съдийската 

длъжност за постигане на лични интереси на съдията, на 

член на неговото семейство или на което и да е трето 

лице, нито да създава или да позволява на други да 

създават впечатлението, че някое лице има особено 

положение, поради което може да влияе неправомерно 

върху съдията при изпълнението на съдийските 

задължения. 

-    Въведената дефиниция на "семейство на съдията" за 

нуждите на етичната саморегулация на съдиите - то 

включва “съпруг, син, дъщеря, зет, снаха и всеки друг 

близък роднина или лице, което е спътник или служител 

на съдията и живее в домакинството на последния”. 
 

III. Съществуват ли гаранции, че  прокуратурата е 
независима? 
         Научихме, че преди осуетеното встъпване на съдия Марковска в 
длъжност като конституционен съдия и след избора й от Народното 
събрание на президента е била предоставена информация  за 
наличието на досъдебно производство срещу неизвестен извършител 
с предмет, свързан с търговия с влияние във Върховния 
административен съд. В медиите беше цитирано официалното 
съобщение на прокуратурата за това, че делото е образувано по данни 
за "корупционно поведение и превишаване на права от страна на 
Георги Георгиев, който е в близки отношения с г-жа Венета 
Марковска, в това, че е употребил влияние при уволнението на 
служители на МВР по повод възникнал конфликт, за придобити 
множество имоти под формата на дарение и за оказване на 
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влияние при вземане на решения по водени административни дела.  
Разследването обхваща периода 2005-2010 година". 
 
        Изнасянето на информацията за висящото наказателно 
производство в последния момент преди встъпването на г-жа 
Марковска; фактът, че  делото е водено почти две години срещу 
"неизвестен" извършител, чиято самоличност иначе е 
индивидуализирана в неговия предмет, като производството не е 
приключено (внесено в съда с обвинение или прекратено поради 
липса на престъпление), са все обстоятелства, които подхранват 
публичните съмнения, че ресурсът на прокуратурата може да бъде 
използван за формиране на зависимост или за възползване от такава. 
Още повече, че досъдебните производства, които са образувани срещу 
неизвестни извършители по данни, свързани с дейността на 
магистрати, трябва да се разглеждат приоритетно, защото 
междувременно те продължават да работят. Общественият интерес и 
правната сигурност налагат тези магистрати или да бъдат осъдени, 
ако са извършили престъпление, или ако са невинни, това да бъде 
своевременно отчетено от прокуратурата.  

 
Бързото разследване е не просто антикорупционна мярка, но и 

гаранция, че разследваните магистрати не се държат в условия на 
страх и несигурност. Обратното поражда съмнения, че 
неприключването на подобни досъдебни производства осигурява 
зависими магистрати, които могат да бъдат манипулирани, без 
значение  дали са невинни или не.  
   
            Убедени сме обаче, че и този аспект на скандала "Марковска" е 
оздравителен, защото разкрива проблем, чието бъдещо разрешение 
може да се търси  тъкмо сега с избора на следващия главен прокурор. 
   
            Затова предлагаме: 
           - ВСС да провери движението на всички досъдебни 
производства срещу неизвестен извършител по данни, 
свързани с дейността на съдии, прокурори и следователи; 
          - Този въпрос, включително принципната оценка на 
ситуацията с г-жа Марковска (без конкретиката по делото), 
да бъде поставян на всеки от кандидатите за главен 
прокурор, за да се оцени неговата воля и компетентност да 
отстоява с конкретни мерки независимостта на 
прокуратурата.  
            - ВСС да вземе мерки процедурата по избор на главен 
прокурор да бъде проведена по начин, изключващ всякакво  
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съмнение за манипулации или възможност за влияние 
върху членовете на ВСС.  
 
            В публичното пространство са изнесени и други факти, които 
допълнително подкрепят необходимостта от прозрачност: 
             - На  18.11. 2012 г. в телевизионно интервю вицепрезидентът г-
жа Маргарита Попова, дългогодишен прокурор, е заявила: "Как в 
днешното общество да посочат мен като главен прокурор, това 
все още не може да стане, в нашето общество все още стават 
пазарлъци, не искам да остава усещането, че мога да правя 
пазарлък." 

        - На 19.11.2012 г. на брифинг с журналисти министър-
председателят г-н Борисов е съобщил по отношение на председателя 
на Окръжния съд в гр. Пловдив г-н Цацаров, номиниран за главен 
прокурор: "Той е най-добрият окръжен съдия, с когото съм работил 
като главен секретар на МВР." 

            За да гарантирате максимална убедителност на вота и да 
защитите адекватно собствената си независимост на кадрови орган  
Ви предлагаме да измените приетите правила за избор на главен 
прокурор, които ще бъдат приложими в бъдеще и при избора на 
председатели на ВКС и ВАС: 

             - предлагаме ВСС да направи предварителен анализ на 
състоянието на прокуратурата, въз основа на който да 
изготви профил за длъжността на главния прокурор. Само с 
оглед изискванията на длъжността в контекста на конкретните 
проблеми и дефицити в работата на прокуратурата може да се 
прецени кой кандидат притежава компетентността да ги преодолее; 

            - предлагаме да създадете специална комисия, която да 
събере и провери цялата налична (в публични регистри и 
други достъпни източници, включително медиите) 
информация за кандидатите и да  представи на ВСС доклад с 
информация, без да оценява установените факти. Тази 
информация ще отговори директно на препоръките на Европейската 
комисия за прозрачност на номинациите и ще покаже, че съдебната 
власт осъзнава поуките от осуетеното встъпване на г-жа Марковска 
като конституционен съдия. 

          - предлагаме да отстраните всички съмнения за 
възможност за нарушаване на тайната на вота, като 
предвидите гласуването да се провежда с бюлетини 
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едновременно за всички номинирани. Единствено този начин 
на гласуване ще осигури пълно равенство между кандидатите. От 
друга страна, гласуването чрез електронна система  разфокусира  
обществената дискусия за качествата на номинираните, като поставя 
редица въпроси от вида: защо ВСС настоява за гласуване с 
електронната система в отстъпление от досегашната практиката за 
гласуване с бюлетини; възможно ли е електронната система да бъде 
манипулирана или пък да запази и предостави информация кой от 
членовете за кого е гласувал; как да се запази тайната на вота на всеки 
член на ВСС от непосредствено седящите до него и др. Гласуването с 
бюлетини убедително отстранява подобни съмнения. Изтъкнатите 
съображения, че електронното гласуване е съобразено с препоръките 
на Европейската комисия или пък че отчита постиженията на 
техническия прогрес са несъстоятелни. ЕК препоръчва несъмнена 
честност на процедурата, което означава, че управленските решения  
не  трябва да допускат разнопосочни интерпретации на мотивите им. 
Същевременно осъзнатата общественополезна необходимост от 
гарантиране на тайната на вота при избора за главен прокурор 
именно в настоящия момент – предвид  последиците от скандала с г-
жа Марковска, няма да породи у никого опасения, че ВСС не отчита 
съвременните постижения на технологиите.  

 

 

 

 

                              От името на Управителния съвет на 

Съюза на съдиите в България 

Мирослава Тодорова – председател 

22.11.2012 г.          


