
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с позиция на 

Прокуратурата на Република България, по повод съобщение на Софийска 

градска прокуратура от 12 декември 2021 г. за оказан натиск спрямо 

наблюдаващи прокурори по конкретно досъдебно производство  

 

 Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява загриженост 

и тревога от негативната кампания, безпрецедентните и целенасочени 

внушения, на които сме свидетели през изминалите месеци и ескалиращи през 

последните дни. Представители на законодателната и изпълнителната власт, 

както и ръководители на правоприлагащи органи поставиха съдебната власт и 

в частност Прокуратурата на Република България, във фокуса на 

общественото внимание, чрез нарушаване на принципите - върховенство на 

закона, разделение на властите, и най-вече накърнявайки независимостта на 

съдебната власт и на магистратите. Притеснени сме, че българското общество 

не само наблюдава, но и се превръща в негласен участник в опитите за 

неправомерен натиск и незаконосъобразно въздействие върху работата на 

отделни прокурори и Прокуратурата. Нарушават се не само конституционно 

установените, но и основните европейски ценности, принципи и стандарти на 

демократичната и правовата държава, заложени в Договора за 

функционирането на Европейския съюз. Укрепването на независимостта на 

съдебната власт във всяка държава членка, която да формира базата на 

демокрация в Европа е сред основните цели на Европейската мрежа на 

съдебните съвети (ЕМСС), чийто член е Висшият съдебен съвет. Защитата и 

насърчаването на върховенството на закона, чрез предоставяне на подкрепа за 

независимостта, отчетността и качеството на съдебната власт в Европа и 

насърчаване на разбирането и зачитането на независимостта на съдебната 

власт е акцент в Стратегията на ЕМСС за 2022 – 2025 г.  

 Уважаваме правото на лично мнение, но категорично се 

противопоставяме на опитите съдебната власт да бъде употребена в 

преследването на политически цели, както и да бъде превърната в залог за 

просперитет, икономическо развитие и положителен имидж на България в 

Европейския съюз. Разпространяваните тенденциозни и необосновани 

нападки, неаргументирани и манипулативни твърдения, обобщения и изводи 

по отношение на конституционно уреден орган всяват смут и създават 

съмнения в мотивацията, професионалната компетентност и 

безпристрастността на магистратите, като създават несигурност сред тях. 

Окачествяваме като форма на неправомерна намеса изказванията на политици, 

съдържащи субективни оценки и внушения за неправилно функциониране на 



 

ПРБ, за некомпетентност, зависимост и пристрастност. Същите определяме 

като опити за компрометиране на легитимността и дестабилизиране на 

нейните функции и считаме, че дискредитират държавата ни като равноправен 

член на Европейския съюз. 

 Непрекъснатото преекспониране и хиперболизиране на необходимостта 

от промени в Прокуратурата, като панацея за българския политически елит, 

има за резултат единствено уронване на доверието и престижа на съдебната 

власт и на практика представлява вмешателство, груб и недопустим натиск.  

 Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепя изразената 

позиция на ръководството на Прокуратурата на Република България във 

връзка с оказван натиск над наблюдаващи прокурори по досъдебно 

производство от висок обществен интерес. Заявяваме своята безусловна и 

категорична подкрепа както към тримата наблюдаващи прокурори, така и към 

всеки прокурор и следовател, който добросъвестно и отговорно прилага 

Конституцията и законите на Република България, изпълнява задълженията си 

по съвест и вътрешно убеждение, безпристрастно, обективно и справедливо.  

 Декларацията ще бъде изпратена на Председателя на Народното 

събрание, Президента на Република България, Министър – председателя на 

Република България, Министъра на Вътрешните работи, Представителството 

на Европейската комисия, посолствата на държавите - членки на Европейския 

съюз в Република България, посолството на САЩ, посолството на Обединено 

кралство Великобритания, Европейския парламент, Съвета на Европа, 

Венецианската комисия, Консултативния съвет на европейските прокурори, 

Международната асоциация на прокурорите, Европейската мрежа на 

съдебните съвети, Комисията „ГРЕКО“ и на Европейския главен прокурор. 

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.  

15 декември 2021 година 


