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Висшият съдебен съвет ще реши днес кой да оглави
районната прокуратура в Трън. СНИМКА: ЙОРДАН
СИМЕОНОВ

57-годишният Пламен Пейчев е
единственият районен прокурор в
Трън, от година е и.д. началник на
структурата и кандидатства за
постоянно шефско място.

Конкурент му е 32-годишният
съдия от Радомир Антония
Алексова, чийто съпруг е
председателят на районния съд в
Трън Михаил Алексов.

Днес Висшият съдебен съвет
(ВСС) ще изслуша двамата.
Районната прокуратура в
граничния Трън ще оглави този,
който при тайния вот получи
подкрепата на поне 13 от 25-те
магистрати в съвета.

По щат там трябва да работят
двама прокурори, но от май м.г.

престъпления разследва само един - Пламен Пейчев. Той е завършил е право в Софийския
университет, обвинител е от 2006 г. Преди това дълги години е бил полицай в родния си Перник
(1978-1983), оперативен работник в Икономическа полиция (1983-1995) и следовател (1995-
2006).

Работата на Пейчев е била оценена за последно през 2011 г. Трима окръжни прокурори от
Перник установяват, че той има “добро ниво на правни познания” - само незначителна част от
внесените от него обвинителни актове са били върнати от съда за доразследване или по тях са
прочетени оправдателни присъди.

Положителна оценка му дава и комисията по професионална етика на ВСС, според която той
има нужните нравствени и личностни качества, за да оглави прокуратурата в Трън.
“Пейчев е добър юрист, познава законите, има способности да ги прилага коректно, показал е
конфиденциалност. Търпелив и открит, възприема мнения, които са различни от неговите
аргументи, по спорни въпроси в казусите. Установява истината само въз основа на обективен
анализ на доказателствата по делата, не се поддава на натиск, заплахи, влияния. Няма данни
при кариерното си израстване да е ползвал контакти и средства, които уронват престижа на
професията и водят до конфликт на интереси. Срещу него няма сигнали”, аргументира се
комисията на ВСС.

Единственият известен негативен факт за Пейчев е инцидент преди 2 г. с дъщеря му,
която карала почерпена 24-годишната тогава Цветелина Пейчева ударила с колата си паркиран
автомобил, в който имало 6-годишно дете. Малчуганът не бил наранен, дрегерът отчел 1,85
промила алкохол в кръвта на жената. Преди това автопатрул се опитал да я спре за рутинна
проверка, но тя избягала.

Пейчев е написал концепция от 8 страници за “стратегическото управление на районната
прокуратура в Трън”. В нея той припомня, че структурата съществува от над 100 г. и обхваща
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един град и 52 села. Сред криминогенните фактори той посочва продължаващото обезлюдяване
на селата и голямата безработица особено сред ромите. Като основен проблем се очертавали
кражбите в отдалечените места, извършвани през есенно-зимния период, защото оплакванията
за тях постъпвали чак през пролетта, когато хората идвали да обитават къщите си. (Още за
стратегията - виж карето долу.)

Според комисията по професионална етика към ВСС и другият кандидат - Антония Алексова,
има нужните качества да оглави районната прокуратура в Трън. Комисията се позовава на това,
че като младши съдия в Силистра (2009-2012) Алексова е “проявявала усърдие при изпълнение
на служебните си задължения. Показала, че умее да организира работата си, притежава добра
теоретична подготовка, работи с бързина и точност във взаимодействие с колегите си. Има
репутация на честна, коректна, притежава развито чувство за отговорност. Проявила е
инициативност. С поведението си не е давала основание за упрек, ползва се с добро име.
Срещу нея няма оплаквания”.

Преди да стане магистрат, Алексова, която е завършила право в Русенския университет “Ангел
Кънчев”, е била три години експерт юрист в КНСБ и младши юрисконсулт в общината на родния
си Търговище.

От юли 2011 г. тя е командирована в районния съд в Радомир по семейни причини. Преди месец
работата  е оценена от трима окръжни съдии от Перник. Според тях “работата на Алексова се
характеризира с професионализъм и добра организираност. Това се отразява на постановените
от нея решения и присъди, които в голямата си част са потвърдени като правилни и обосновани.
Задълбочено проучва делата преди разглеждането им в зала, полага усилия за изясняване на
становищата на страните, дава им точни указания. Обективна и безпристрастна. Спазва
процедурните сроков”.

Алексова е преместена от Силистра по нейна молба - заради съпруга  Михаил Алексов, който от
2009 г. е шеф на районния съд в Трън. Преди това той е бил районен прокурор в Перник, а
баща му Ангел Алексов е обвинител в Радомир. Брачната връзка предизвика реакцията на
неправителствената организация “Център на НПО в Разград”, според която Алексова не трябва
да бъде избрана за шеф заради “използване на съдебната система
за лични цели,  създаване на допълнителни извънредни разходи за магистратурата във връзка с
командироването, създаване на предпоставки за корупционната практика непотизъм. От
сдружението са задали 31 въпроса на Алексова. (Част от тях виж по-долу)

КОНЦЕПЦИЯ

В началото на 2013 г. рязко се увеличи незаконното преминаване на границата предимно от
иракски, сирийски, малийски, ирански граждани. Проблем се оказва работата с преводачите от
иврит и служебните защитници, но до момента се справяме с тази вълна престъпления
съвместно с разследващия полицай от РДГП Драгоман.

Въпреки че от май 2012 г. в Трън работи само един прокурор, преписките се разпределят на
случаен принцип с компютър. Въвеждат се в програмата при постъпването им, което
предопределя еднаква натовареност при бъдеща работа на двама прокурори в Трън.

ВЪПРОСИ

Как бихте коментирали концентрацията на семейства и роднини в съдебната сисема -
корупционна практика непотизъм, синдрома “семейно правосъдие” или бъларския модел “майка -
съдия, баща - прокурор, дете - адвокат, брат - нотариус, или съпруг - съдия, съпруга -
прокурор”?

Какво е отношението ви към т.нар. бутикови прокуратури в Трън, Радомир, Царево, Дулово,
Раднево, Гълъбово, Кнежа, Брезник, Костинброд?

Как ще гарантирате изискването за случайно разпределение на делата, след като вие лично ще
определяте кой прокурор да се явява по съдебните дела на съпруга ви, шеф на съда?
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