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ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

HA ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА-СТОЯНОВА-ВАЙЗЕ 

Следовател в Следствен отдел на Специализирана прокуратура

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Моля да приемете отговорите ми на въпросите, поставени 
от Български институт за правни инициативи към кандидатите за 
Европейски делегирани прокурори.

10.02.2021Г.
София

ПОДПИС:
/Св. Стоянова-Вайзе/ 
Тел.             



Светлана Йорданова Стоянова - Вайзе - следовател В 
Специализирана Прокуратура - Следствен отдел.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ЗАДАДЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ 
ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ

Въпрос 1: Имали ли сте случая/и, в които сте била обект на 
институционален натиск? Как сте се справили?

Отговор: Към мен лично не е оказван институционален 
натиск по водени от мен наказателни производства.

Въпрос 2: Била ли сте обект на външно влияние при 
изпълнение на служебните Ви задължения? Ако „да“, как реагирахте 
в тази ситуация?

Отговор: Изключително редки са случаите, в които някой се е 
опитал да изрази явно неуважение към институцията в която работя 
или да злоупотреби с името ми, като го използва за свои нечисти 
цели. В такива случаи, в момента, в който науча за това, изразявам 
пред съответното лице ясната си позиция на следовател, който 
води възложеното му наказателно производство съгласно 
правилата на закона и няма да допусна каквато и да е намеса в 
личната и професионалната ми позиция. За конкретните ситуации 
веднага уведомявам прекия си административен ръководител. 
Подобни опити за намеса не могат да променят начина ми на 
работа по конкретните производства и целта, която съм си 
поставила за законосъобразно приключване на досъдебното 
производство съгласно събраните по делото доказателства.

Въпрос 3: Смятате ли, че етичните стандарти към 
Европейските делегирани прокурори трябва да бъдат завишени 
спрямо националните?

Отговор: Смятам, че етичните стандарти, които се прилагат 
към всички, които работят в съдебната система, какго на държавите 
- членки, така и на Европейските прокурори и делегирани прокурори 
трябва да бъдат завишени. Смятам, че в националните прокуратури 



работят магистрати, които се подчиняват на изключително високи 
етични стандарти. В този смисъл, изборът на който и да е от 
кандидатите за европейски делегирани прокурори е избор на първи 
сред равни.

Въпрос 4: В чл. 6 от Регламент /ЕС/ 2017/1939 на Съвета е 
казано, че ЕДП действат единствено в интерес на Съюза като 
цяло“. По какъв начин ще материализирате това искане за 
независимост в ежедневната си работа?

Отговор: В ежедневната си работа съм поставяла своите 
действия единствено в интерес на принципите и изискванията на 
закона. В конкретната ситуация ще прилагам принципите и 
изискванията, заложени в Регламента. Това за мен означава 
стриктно спазване на законовата рамка, която поставя Регламента, 
в интерес на наказателните производства, които водя. Целта на 
всяко наказателно производство е събиране на годни доказателства 
с цел изясняване на истината, разкриване и доказване на 
извършено престъпление и наказателна отговорност за 
извършителя/лите/. Всяко нарушение правилото води до миниране 
на пътя за постигането на тази цел. Защитата на интересите на 
Съюза като цяло е основна задача и цел на Европейската 
прокуратура и ако аз съм неин делегиран прокурор за България, ще 
поставя своите действия в зависимост единствено за постигането 
им. Убедена съм, че защитавайки интересите на ЕС, аз ще 
защитавам и интересите на България.

Въпрос 5: Как смятате, че дейността на Европейската 
прокуратура ще повлияе върху борбата с корупцията по високите 
етажи на властта в България?

Отговор: Корупцията не е български патент. Навсякъде, 
където има интереси, има и корупция. В този ред на мисли, 
интересите в рамките на ЕС са много по-големи, разпределят се 
огромни средства. Използването на тези средства се контролира от 
съответните органи на държавите - членки. Борбата с корупцията, 



като част от компетентността на Европейската прокуратура ще 
пресече до голяма степен и корупцията в България.

Въпрос: 6: Мислите ли, че процедурата по избор на 
Европейски делегирани прокурори от ВСС задоволява 
обществените очаквания за прозрачност, конкурентност и 
обективност към нея?

Отговор: Поне до този момент за мен няма причина да 
мисля, че има повод за съмнение в прозрачността, конкурентността 
и обективността на процедурата по избор на Европейски 
делегирани прокурори организирана от ВСС.

Въпрос 7: What is the thing you are proudest of in your 
professional career so far?

Отговор: During the years of my professional career I have won 
and established myself as an honest, responsible, tolerant person and a 
magistrate. I did not give a reason and I did not allow external factors 
and persons to influence my inner conviction and personal opinion.

Въпрос 8: Please, describe those personal skills you think will be 
the most useful, if you are selected for European Delegated Prosecutor?

Отговор: I have many years of experience in investigating tax and 
economic and corruption crimes. I also have experience in investigating 
cases within the competence of the European Public Prosecutor's Office. 
I have worked on the territory of the whole country including with teams 
from the competent authorities of most Member States. My professional 
experience as an investigator would be of great benefit to me if I am 
elected as European Delegated Prosecutor. I am not afraid to make 
decisions and take responsibility for them and my actions, used to 
working under pressure. I know how to work in a team. I know how to 
rank the goals and define the tasks, to organize my work and how to get 
the best out of the members of the team I work with.



Въпроси към кандидатите за ЕДП, които са следователи:

1. В колко разследвания сте участвали от 
компетенциите на Европейската прокуратура и какви са 
резултатите от тях? Моля, дайте пример.

Отговор: Работила съм по разследването на измама по 
линията на САПАРД. За съжаление не зная, дали и как е 
приключено това производство.

Работя и към момента по разследването на голямо 
икономическо дело за измама със средства на ЕС предоставени 
на български юридически лица по различни програми, 
образувано по сигнал от ОЛАФ. Екипът ни работи при тясно 
сътрудничество с ОЛАФ и Прокуратурата в Брюксел. В резултат 
на това сътрудничество събрахме много необходими за делото 
доказателства. Заедно с колегата от Икономическа полиция 
Брюксел представихме казуса на Международна конференция, 
организирана от ОЛАФ в Брюксел през 2019г.

СВ. СТОЯНОВА-ВАЙЗЕ 


