
Атаките срещу съда целят да наложат на съдиите конформизъм и мълчание 

Изказванията на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, 

както и поведението на сегашният състав на ВСС внушават на съдиите, 

че конформизмът и мълчанието са единственият път за успешно 

кариерно израстване. Конформизмът и мълчанието, обаче, са 

благодатна среда само за израстване на наглата и безцеремонна 
посредственост, а обществото няма нужда от такива съдии. 

Това заявяват осем неправителствени организации в открито писмо до премиера Бойко Борисов, 

министъра на правосъдието Диана Ковачева, членовете на ВСС и медиите. Конкретният повод за 

тяхната позиция са атаките на министър Цветан Цветанов срещу председателката на Съюза на 

съдиите в България Мирослава Тодорова, ясно артикулираните му обвинения, че тя е действала в 

услуга на организираната престъпност. Според осемте НПО  изказванията на министър Цветанов 
са поредните груби манипулации на истината. 

"Атаката срещу съдия Тодорова е толкова манипулативна и несправедлива, че единственото 

разумно обяснение за нея са усилията на Съюза на съдиите да променят статуквото в съдебната 

власт. Не можем да квалифицираме безпрецедентната атака срещу нея по друг начин, освен като 
поредната стъпка в усилията съдът да бъде подчинен", пише в писмото. 

"Правен свят" предлага целия текст. 

 

 

 

До 

 

Бойко Борисов 

Министър-председател на 

Република България 

 

Диана Ковачева 

Министър на правосъдието 

 

Членовете на Висшия съдебен съвет 

 

С копие до 

 

Медии 

 

 

  

Като се присъединяваме към позициите, изразени от Българския хелзинкски комитет (20.01.2012 

г.) и тримата предидущи председатели на Съюза на съдите (24.01.2012г.), искаме отново да 

подчертаем следното: 

1.  Изказванията на министъра на вътрешните работи от тази седмица по адрес на съдия 

Мирослава Тодорова се основават на неверни факти и представляват поредно грубо и 

манипулативно изкривяване на истината. Не можем да квалифицираме по друг начин обвинението 

за "благосклонно" отношение към подсъдим, на когото съдия Тодорова е 

наложила наказание от 8 години ефективно лишаване от свобода. Не може 

един съдия да решава 270 дела (много над средното за страната), а друг 90, и първият да бъде 

обвиняван, че подкрепя организираната престъпност за това, че е забавил някои от делата си. 

Тези факти говорят за изключително сериозни проблеми в управлението на страната и на 

съдебната система. Атаката срещу съдия Тодорова е толкова манипулативна и несправедлива, че 

единственото разумно обяснение за нея са усилията на Съюза на съдиите да променят статуквото 

в съдебната власт. Не можем да квалифицираме безпрецедентната атака срещу нея по друг 

начин, освен като поредната стъпка в усилията съдът да бъде подчинен. 



2.  Недопустимо е представители на изпълнителната власт да правят внушения в медиите за 

съдии, които помагали на организираната престъпност. Това е недопустимо поведение на висш 

представител на друга власт спрямо съдия в една демократична европейска 

държава.  Изказванията на министъра са и груба намеса на изпълнителната власт в работата на 

съдебната, което е забранено от нашата Конституция. Ако министърът на вътрешните работи няма 

конкретни доказателства за тези свои твърдения, той трябва или да се извини или да понесе 
конкретна и незабавна политическа отговорност за думите си. 

3. С поведението си, сегашният състав на ВСС и изказванията на министъра на вътрешните 

работи внушават на съдиите, че конформизмът и мълчанието са единственият път за успешно 

кариерно израстване. Конформизмът и мълчанието, обаче, са благодатна среда само за 
израстване на наглата и безцеремонна посредственост. Обществото няма нужда от такива съдии. 

4. Недопустимо е представители на изпълнителната власт и ВСС да идентифицират конкретни 

съдии като свои критици и опоненти и да ги подлагат на публични атаки и "дисциплинарни" 

преследвания. В лицето на съдия Тодорова, ВСС и министърът на вътрешните работи са взели на 
прицел не просто инакомислещите, а изобщо мислещите хора в системата. 

5. Всички позиции, които ССБ е изразявал публично до сега, са позиции на почтеност, 

професионализъм, здрав разум и конструктивен диалог с институциите. Съдиите имат право, 

както всички български граждани, на свобода на изразяване на мнение и свобода на сдружаване. 

Това са основни конституционни принципи в България. Упражняват се без значение дали това се 
харесва на министъра на вътрешните работи и на ВСС. 

 

 

Дата: 26.01.2012 г.     

 

С уважение:            Антоанета Цонева,  Президент на УС 

                                   Институт за развитие на публичната среда 

 

                                   Биляна Гяурова-Вегертседер, 

                                   Директор Фондация БИПИ 

 

                                   Георги Милков, 

                                   Председател на УС 

                                   Мрежа за гражданско наблюдение на съда и център на НПО в Разград 

 

                                   Д-р Гергана Жулева,  

                                   Изпълнителен директор 

                                   Програма достъп до информация 

            

                                   Иванка Иванова, 

                                   Директор Правна програма  Институт "Отворено общество" София 

 

                                   Йонко Грозев,  

                                   Програмен директор 

                                   Център за либерални стратегии 

 

                                   София Разбойникова,  

                                   Председател на УС  

                                   Български адвокати за правата на човека 

 

                                   Стефан Попов, 

                                   Изпълнителен директор  
                                   Фондация РискМонитор  

 

 

27 януари 2012   Правен свят 

 


