
 
Отворено писмо до председателя на Районен съд-Разград 

 
 
 
Госпожо Новакова, очакваме съдът да проговори  
 
В края на май започна процесът срещу 21-годишната Зорница Богданова, обвинена, че въртяла 
в Разград публичен дом с малолетни момичета. Съдът обаче засекрети делото и репортерите 
бяха изгонени от залата.  
Понеже работата на журналистите е да информират обществото, а в случая това няма как да 
стане, репортери от местни и централни медии попитаха съдебните началници за мотивите, 
наложили това решение.  
В отговор на запитването председателят на Районния съд в Разград Маргарита Новакова 
високомерно отряза питащите, с обяснението, че писмото им, „наречено жалба“, било 
невъзможно, защото жалби се подавали само от страните по делото, а иначе процесът 
правилно бил засекретен, „за да не се разгласяват факти от интимния живот на гражданите”.  
Уважаема съдия Новакова,  
В отговор на просветителското Ви повествование ние, на свой ред Ви уведомяваме:  
Въпросът дали ученичката Х. и клиентът й У. са си разменяли платени ласки и от какъв вид са 
били те, наистина е част от интимния живот на двамата граждани. Но това, че 21-годишно 
момиче, от известно разградско семейство, вече осъждано и за други провинения, години 
наред е въртяло бардак, като е пращало в чужди легла срещу пари малолетни деца е проблем с 
обществена опасност.  
Има способи, чрез които интимните факти могат да останат скрити за репортерите, като в 
същото време действията на обвиняемите стигнат чрез тях до медиите. Това може да стане, ако 
само засягащите лични тайни разпити останат закрити, или ако журналистите имат достъп до 
преписката по делото, в която интимните факти са засекретени. Друга възможност е съдията 
или неговите началници да свикат брифинг и дадат допустимата информация на обществото.  
За нас е ясно, че съдия Новакова знае добре за съществуващите възможности. Истината е, че 
по най-удобния за бюрократа начин тя се опитва да пусне завесата пред публиката, защото 
така е най-лесно. Друг е въпросът колко оправдано е съдът да се опитва да крие от обществото 
криминални деяния, за които виновните освен наказателна, би следвало да понесат и морална 
отговорност.  
Това, че съдът в България не е носител на това обществено доверие, което в демократичните 
общества върховенството на закона предполага и изисква, не е единствено и само по вина на 
глупавите граждани, които не схващат сложността на юридическата материя, нито на медиите, 
които уж търсят само сензации. Не е дори само по вина на калпавите доказателства, събрани 
от лошото МВР. Хората не вярват в правосъдната система и защото съдиите нехаят за 
публичния образ на институцията, която представляват.  
Затова, от името на нашите читатели, ние очакваме по делото Зорница Богданова съдът да 
проговори. Начинът, по който ще направят това магистратите, могат да изберат и сами.  
Ако нашата покана им се струва недостатъчно авторитетна, нека се вслушат в призива на 
председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев, който сам призна, че за да се излъска 
опръсканото с кал лице на Темида в България, нейните жреци трябва да започнат да говорят на 
хората.  

 

 
10 юни 2011 Стела КОВАЧЕВА, в.“Стандарт“  

Виолета МИНЧЕВА, в.“24 часа“  
Мариета КИТАНОВА, в.“Форум“  
Мила КЮЛЮМОВА, в. „Екип 7“ 

 
  
 


