
Искат оставки на магистрати, ходили на лов с политици 
 

Неправителствена организация от 
Разград поиска оставка на окръжния 
прокурор Огнян Дамянов и на 
заместник-председателя на Окръжен 
съд Лазар Мичев. Двамата са нарушили 
Етичния кодекс на магистратите, като 
преди година и половина ходили на лов 
с местни политици и настоящ 
президентски съветник. Лидерът на 
Центъра на НПО-Разград Георги Милков 
твърди, че към този момент срещу някои 
от ловните другари на магистратите е 
имало подадени сигнали за нарушения в 
МВР и в прокуратурата. 
 

Снимка след успешния лов на магистрати и политици е поводът Георги Милков да настоява 
Огнян Дамянов и Лазар Мичев да напуснат постовете си. На нея зад отстреляни 32 фазана 
са застанали окръжният прокурор, заместник-председателят на Окръжния съд, тогавашният 
областен управител Наско Анастасов, тогавашният и настоящ кмет Денчо Бояджиев, 
настоящите президентски съветник Венелин Узунов, председател на Общинския съвет 
Добрин Добрев, общинският съветник Стоян Димитров и бизнесменът Васил Власов. Според 
Милков фотографията е от ноември или декември 2008 г., когато срещу част от ловците в 
МВР и прокуратурата е имало подадени сигнали за нарушения.  
 
Милков: „Важен въпрос, на който искаме отговор от ВСС, е потъпкан ли е Етичният кодекс 
на магистратите, законът за конфликт на интереси и нарушен ли е човешкият морал с този 
лов? Допустимо и морално ли е да си окръжен прокурор и окръжен съдия, и едновременно 
да ходиш на лов с местните управници и политици? Това не е ли недопустимо смесване на 
властите и крещящо лицемерие? Един шамар към обществото". 
 
С днешна дата повечето от разследванията са прекратени, продължава работата само по две 
преписки, свързани с дейността на Областна администрация от предишния мандат. Това 
дава основание на Милков да заподозре търговия с влияние: „Нарушен е принципът за 
независимост, защото с участието си в този лов двамата магистрати навярно са се поддали 
на външни влияния, като са решавали преписки и дела в полза на част от своите приятели-
ловци". 
 
Милков апелира двамата магистрати да подадат оставки, а Висшият съдебен съвет, ДАНС и 
МВР да започнат проверки: „Ние призоваваме Висшия съдебен съвет да освободи окръжния 
прокурор Огнян Дамянов и съдия Лазар Мичев от заеманите магистратски и административни 
длъжности в съдебната система в Разград заради съмнения за уронване престижа на 
съдебната власт, нарушение на етичните правила за поведение и конфликт на интереси. 
Призоваваме Инспектората на Висшия съдебен съвет да провери има ли заведени сигнали, 
проверки и съдебни дела срещу участници в този важен лов, както и срещу членове на 
техните семейства. Какво е движението през годините на тези преписки? Кой магистрат 
какво е решил и в чия полза? Адресираме към органите на МВР и ДАНС да проверят 
извършено ли е престъплението корупция и търговия с влияние, бракониерски лов, 
злоупотреба със служебно положение, превишаване на служебните правомощия". 
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