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относно избора на нов главен прокурор

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

За първи път след демократичните промени в Република България за 
главен прокурор може да бъде избран магистрат от средите на прок>рорите, 
при това номиниран единодушно от всички представители на прокурорската 
колегия на ВСС.

Същевременно, за първи път сме свидетели на това, че точно срещ>' тази 
кандидатура с цел -  нейното бламираме, е организирана безпрецедентна атака, 
зад която открито прозират нечисти политико-икономически интереси.

Категорично считаме, че' процедурата по така важния за съдебната 
система и страната избор трябва да протече по нормативно установените 
правила, без да бъде повлияна от недопустим външен натиск.

Вярваме, че на 24.10.2019 год. ще надделеят конституционният ред и 
здравият разум. Защото повече от всякога се нуждаем от проявяване на 
държавност в най-висока степен.
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