
Роднини решават дела от Варна до Видин 
 
 

Съдии, прокурори и адвокати в тесни роднински връзки дружно 
правораздават, обвиняват и защитават из Северна България - в 
градовете от Варна до Видин. 
Магистратите от районните и окръжните съдилища там масово 
не декларират свързаните с професията им лица, установи 
проучване за гражданско наблюдение на съда в рамките на 
проекта "Правосъдие близо до хората", финансирано от 
фондация "Америка за България". 
Така обикновеният човек няма как да научи дали съдебният му 
спор със съседа не се решава от съдия, който е роднина на 
адвоката на противната страна. 
44-ма експерти повече от година наблюдавали работата на 
съдиите в Шумен, Разград, Варна, Силистра, Търговище, Русе, 
Добрич, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин, 
Габрово, Червен бряг и Левски. Следили делата под лупа от 
февруари 2010 г. до април т.г. Вчера ръководителят на проекта 
Георги Милков оповести резултатите пред представители на 
съда, прокуратурата, Висшия съдебен съвет (ВСС) и адвокати на 
кръгла маса, организирана от правосъдния министър Маргарита 
Попова. 
“Съдиите масово използват вратички в закона, за да не съобщят 
взаимовръзките и обвързаностите си”, заяви Милков. В 
декларациите по Закона за предотвратяване и управление на 
конфликта на интереси, които магистратите са длъжни да 
подадат пред ВСС, те вписвали само инициалите на свързаните с 
работата им лица. 
Например председателят на окръжния съд в Русе Даринка 
Алексиева посочила в графата свързани лица - “син” - съдия, 
без да уточни как се казва. Оказа се, че съдът, който ръководи 
майката, ревизира актовете на сина й, тъй като той работи в 
районния съд в града, разказа Милков. 
В крайдунавския град експертите попадат на общо 32 
магистратски двойки, които живеят на съпружески начала. Част 
от тях вписали обаче само първите букви от имената на 

половинките си, с които биха могли да попаднат в конфликт на интереси. 
В доклада си експертите определят като отказ от публичност факта, че декларациите за обвързаност 
не се публикуват на сайта на съда, в който работят магистратите. Обявяват се единствено на 
електронната страница на Висшият съдебен съвет и то в общи файлове, което изключително 
затруднява търсенето. 
"В закона няма изискване съдебните заседатели и администрацията да подават декларации за 
конфликт на интереси", уточни Милков. 
60% от съдебните заседатели, които наравно със съдиите решават изхода на делата, били познати в 
по-малките градове по-скоро като лица, свързани с партии, отколкото като хора с висок авторитет. 
Затова анализаторите препоръчват заседателите също да бъдат включени в списъка на лицата, 
заемащи публична длъжност. Настояват и да се създаде независим орган за проверка и 
установяване на конфликт на интереси. 
"В момента процедурите са блокирани и законът не се прилага, защото никой не може да принуди 
кмет, председател на държавна агенция или комисия да направят проверка или да внесат доклад за 
евентуални обвързаности на длъжностно лице или публична фигура в съда", пише в доклада за 
гражданско наблюдение. 
Красноречив пример за обвързаността на местната власт с магистрати и съдебна администрация е 
ловната дружинка в Разград, обясниха участници в проекта. В нея членува още кметът Денчо 
Бояджиев, чиято съпруга е съдебен администратор на окръжния съд в града. Другари на Бояджив по 
оръжие са още шефът на окръжната прокуратура Огнян Дамянов, зам.-шефът на окръжния съд 
Лазар Мичев и бившият кмет на Разград Венелин Узунов, който сега е секретар на президента Георги 
Първанов за връзка с местните власти, разказа Милков. 
Според експертите съдиите задължително трябва да декларират участието си в клубове, които могат 
да поставят под съмнение тяхната безпристрастност, приятелска или друга обвързаност. 

 
 

 

 



"Крайно време е гражданите да се освободят от двойното оскъпяване на съдебните такси, които в 
момента задължително се плащат по банков път. Редно е ВСС да оповести договорите, сключени с 
банки за обслужване на съдилищата", заяви Милков. Той предлага клиентите на Темида да плащат в 
брой или чрез нарочни гербови марки. 
90% от наблюдаваните общо 616 наказателни и граждански дела в Северна България са 
приключили в тримесечен срок, отчетоха анализаторите. 
 
Правосъдният министър чака добър доклад от Еврокомисията 
 
Юлският доклад на Европейската комисия за напредъка на България в областта на правосъдието и 
вътрешния ред ще бъде добър, заяви вчера правосъдният министър Маргарита Попова. Според нея 
претенциите на еврокомисарите са свързани с прозрачността в работата на ВСС, отношението му с 
магистратите по места и управленската му политика. 
Във връзка с дебата за законови и конституционни промени, чрез които да се реформира кадровият 
орган на съдебната власт, Попова заяви, че ще се търси мнението на експерти по конституционно 
право. 
Вчера стана ясно, че идеята делата да се решават на 2 инстанции не е на правосъдното 
министерство. Попова я одобрява обаче, защото това ще разтовари Върховния касационен и 
Върховния административен съд. 
"Изключено е да се мисли, че делата на специализираните съдилища ще се гледат в 
двуинстанционно производство. Поне аз никога няма да подкрепя това", каза Попова. До 31 юли 
магистратите, които ще работят там, ще влязат в сградата на ул. "Черковна" в София. 
Правосъдният министър коментира скандала около делото "Килърите", при който подсъдимите 
останаха с белезници в съдебната зала, така: "Има дела, при които белезници не се свалят не само в 
България, но и в други страни." 
В отговор на вътрешния министър Цветан Цветанов, който в понеделник каза, че правосъдният 
министър трябва да се занимава с Търговския регистър, а не да коментира действията на новия шеф 
на СГС Владимира Янева, Попова заяви: “Никой не може да ми казва какво да говоря, когато става 
дума за лично мнение.” 
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