
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

по повод отворено писмо от адвокат Илиан Василев от 04.06.2020 г. и 

участие в предаването „120 минути“ в "БТВ" на 07.06.2020 г. 

 

 

Република България е демократична и правова държава, в която 

независимата съдебна власт, чрез различни юридически проявления, 

осигурява необходими правни гаранции, така че в работата си магистратите 

се водят единствено и само от вътрешното си убеждение, съобразно закона и 

доказателствата по делото. 

Затова всеки опит за намеса на общественото мнение по дела с висок 

медиен интерес, както и на каквито и да било други частни и корпоративни 

интереси при тяхното решаване, накърнява устоите на държавата и 

независимостта на съдебната власт. 

В съвременните правни системи, в хода на висящия съдебен процес - 

независимо дали е граждански, административен или наказателен, се 

изследват единствено фактите и обстоятелствата от значение за делото, а не 

репутацията на привлеченото към наказателна отговорност лице.  

Нарушавайки Етичния кодекс на българските адвокати, чрез трибуната 

на национални медии, адвокат Илиан Василев обвинява органите на 

специализираното правораздаване в противодържавна дейност, че 

„разрушават устоите на стопанския живот и свободната инициатива, 

посягайки, без всякакви доказателства, на светъл бизнес …“. Създава 

внушения за професионална некомпетентност и неправомерни зависимости в 

и на Прокуратурата на Република България. 

Недоумение будят посланията на адвокат Василев, че „Съдебната 

власт не е и не трябва да бъде безконтролно независима, така както Ви 

убеждават.“, „Сега, зад паравана на тази независимост, незаконно, 

безконтролно, спецпрокурори и спецсъдии следват сляпо спуснатите им 

разпореждания и мачкат човешки съдби, а вече посягат и на светлия 

бизнес.“ и множество други аналогични.  

Съгласно етичните норми: „адвокатът не може да се опитва да влияе 

пряко или косвено на съда по начин, противоречащ на законите и етичните 



правила“, затова тяхното поведение в публичното пространство и в 

отношенията им с органите на съдебната власт следва да бъде 

законосъобразно, дори при публични коментари по висящи дела, 

включително вземане мярка за неотклонение на подзащитни в хода на 

конкретни наказателни производства.  

Подобни действия - особено необосновани и неподкрепени с конкретни 

факти, са опит за въздействие и пряко влияние върху решението на съдебния 

състав от Апелативния специализиран наказателен съд.  

В тази връзка припомняме, че мястото, за решаване на правни спорове, 

били те и относно вземане на мерки за процесуална принуда в хода на 

висящо наказателно производство, е българският съд, а не медийното 

пространство.  

Освен това зрителите станаха свидетели как по недопустим начин 

говорителят на главния прокурор на РБ – Сийка Милева стана обект на 

унизителни и обидни нападки и сексистки внушения, с които пряко се уронва 

престижа на съдебната власт. Намираме за дълбоко неуместно да 

преповтаряме съдържанието на обидните квалификации по отношение на 

прокурор Милева, но изразеното от адвокат Илиан Василев по нейн адрес 

намираме, че е в много сериозен разрез, както с добрия тон, така и с Етичния 

кодекс на адвоката. Впрочем това не е първото подобно изказване на г-н 

Василев, който през м. септември 2018 г. обиди в национален ефир 

наблюдаващите прокурори по воденото срещу Ветко и Маринела 

Арабаджиеви наказателно производство. 

Категорично и остро осъждаме тези действия на адвокат Илиан 

Василев, като припомняме, че независимостта на българските магистрати, 

съгласно чл.117, ал. 2 КРБ не е безусловна, а е от съществено значение за 

върховенството на закона. Тя не е прерогатив или привилегия, предоставена 

в полза на прокурорите, а гаранция в интерес на справедливо, безпристрастно 

и ефективно правосъдие. 

В настоящия случай не се касае за незаконосъобразни действия на 

Прокуратурата на Република България по досъдебно производство, по което 

в качеството на обвиняеми са привлечени Красимир Живков - заместник-

министър на околната среда и водите, Пламен Бобоков и Атанас Бобоков.  

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се обръща към 

Висшия адвокатски съвет с оглед вземане на отношение относно поведението 

на адвокат Илиан Василев, свързано с отправяне на груби и обидни нападки, 



уронващи престижа на съдебната власт и доброто име на адвокатската 

професия. 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се обръща и към 

Съвета за електронни медии във връзка с употребата на ефира на 

телевизионен оператор за отправянето на манипулативни твърдения, 

нарушаващи професионалните журналистически стандарти. 

 

 

Декларацията е приета в съответствие с Механизъм /процедура/ за публична 

реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на 

независимостта и доброто име на прокурори и следователи, одобрен с Решение на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9 от 20 март 2019 г. 


