
Членове на ВСС: Няма да започваме война, всеки сам да отстоява независимостта си 

След три години мълчание Етичната комисия на съвета покани десет НПО на среща, 

дойдоха само три 

 

Ако съдиите в страната са се надявали на подкрепата 

на Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод нападките от 

изпълнителната власт, то трябва да забравят за 

такава. 

"ВСС няма да започва война с други институции. Има 

и други начини". Това каза председателят на Етичната 

комисия на съвета Цони Цонев на среща на неговата 

комисия с представители на неправителствени 

организации, на която бяха поканени и журналисти. 

Разбра се, че ВСС е получил писмата на магистрати от 

всички столични съдилища, от Върховния касационен 

съд, от РС и ОС в Ловеч, от РС-Варна и от РС-Димитровград, които настояват ВСС да защити 

независимостта на съда от нападките на изпълнителната власт. 

На въпрос какви са другите начини, Цонев уточни - разговори, диалог. Но стана ясно, че 

кадровият орган на Темида не води нито разговори, нито е в диалог с представители на 

изпълнителната власт. 

Божидар Сукнаров пък изтъкна, че атаките не идвали само от изпълнителната власт, но и от 

други места, включително и от медиите. А по закон всеки съдия, прокурор и следовател сам 

трябвало да отстоява своята независимост. 

А Радка Петрова добави, че това са лични нападки и ВСС няма да се намесва. На което 

журналистите отвърнаха, че не е редно съветът да мълчи при положение, че се кръщават 

полицейски операции на имената на съдии. 

Но и това, според ВСС, не е така. Явно само членовете на съвета не са разбрали, че операция 

"Р.А.Л.И.Ц.А." е кръстена на магистрат от Софийския градски съд. В случая кадровиците на 

Темида се доверяват на официалната позиция на полицията, защото казаха: "МВР отрича да е 

така". 

Членовете на съвета не видяха нищо общо и между изразеното публично тяхно становище преди 

две години, когато им готвеха проверка през спецслужбите, за да получат достъп до секретни 

данни и сегашния апел на съдиите да получат институционална подкрепа. Според ВСС това били 

различни неща. 

Така или иначе Висшият съдебен съвет няма да взима официално становище по повод редовните 

атаки на изпълнителната власт към съда. Вероятно смята да остави тази своя задача на 

следващия състав на съвета. 

Иначе на поканата на Етичната комисия на ВСС се бяха отзовали представители само на три 

неправителствени организации – "Прозрачност без граници", Център за изследване на 

демокрацията и Националната НПО мрежа за наблюдение на съдебната система-Разград. Не 

дойдоха хора от други седем поканени НПО. Всъщност журналистите бяха повече от гостите. 

Гражданският експертен съвет към Етичната комисия бе създаден през октомври 2008 година. 

Според Цони Цонев с течение на времето присъствието на НПО на срещите много се разредило, 

докато накрая съвсем престанали да идват. И тези съвместни срещи били замразени. Кога – в 

началото на 2009 година. Според представители на НПО съвместните срещи са били само две и 

после Етичната комисия престанала да ги кани. 

Три години по-късно срещите се възраждат. Официално – за да се иска съдействието на 

гражданския сектор при изготвянето на анализ на факторите, които генерират корупция в 

съдебната система, след което да се актуализира Стратегията за борба с корупцията, чието 

последно "обновяване" било направено през 2009 година. 

А всъщност истинската причина за поканата е, че миналата седмица правосъдният министър 

Диана Ковачева бе на среща с членове на Етичната комисия и ги подсети да подновят срещите с 

гражданския сектор, каза на комисията да изготви такъв анализ, въпреки възраженията, че това 

е работа на прокуратурата. 

Но, явно комисията и нейният председател са взели присърце заръките на Ковачева и бързо 

организираха публична среща. 

И така – анализът трябва да бъде готов до април. И ако може НПО да помогне в неговото 

изготвяне. Или поне такава покани отправи Цонев към гостите. 

Единствено Георги Милков от Разград взе думата от името на неправителствените организации. 

Каза, че преди шест месеца неговата организация е изпратила 10-страничен доклад с препоръки 

за промяна за етично поведение на магистратите, конфликта на интереси, роднински 

назначения, кой с кого живее и други, но отговор не е последвал. 

"Предполагам колегите от другите неправителствени организации не виждат развитие, че нещо 

се прави и заради това не са тук. Няма смисъл от такъв диалог", каза Милков. 



После повдигна въпроси, които, според него, могат много лесничко да бъдат поправени, макар и 

да са "дребни неща". Например - много бързо могат да се коригират декларациите за конфликт 

на интереси на магистратите като им укажете да изписват целите си имена, а не само инициали, 

каза Милков. 

След тези негови думи се заформи спор в комисията – могат или не членовете на ВСС да кажат 

на магистратите да си пишат имената. Според Стефан Петров не може, законът го забранява. 

Колежката му Костадинка Наумова допълни, че последната точка от декларацията била дали 

въпросният магистрат е съгласен да му се обявят данните. Единствено Радка Петрова заяви, че 

няма пречка имената да се изписват, така, както се прави на публикуваните съдебни актове. 

Георги Милков обаче упрекна ВСС в прикриване на магистратите. В закона нямало забрана, а 

съветът сам взел решението да допълни декларацията. Като аргумент в полза на тезата си за 

откритост Милков припомни, че магистратите подават декларации пред Сметната палата с 

пълните си имена. 

В крайна сметка спорът приключи с обещанието ВСС да прегледа протоколите от заседанията си 

и ако е взел такова решение, то да го коригира. Освен това този въпрос ще бъде поставен на 

обсъждане на заседание на съвета, обеща още Цонев. 
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