
СТАНОВИЩЕ 

НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

по повод декларация на управляващата коалиция и парламентарните групи 

„Продължаваме промяната“, „БСП за България“, „Има такъв народ“ и 

„Демократична България“ с призив за оставка на Иван Гешев – главен  

прокурор на Република България, обявена на 14.01.2022 г. от трибуната на 

47-то Народно събрание  

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява своето 

безпокойство и възмущение от безцеремонното погазване на принципите 

на правовата държава, осъществено с обявената на 14.01.2022 г. 

политическа декларация на част от народните представители от 47-то 

Народно събрание. 

Приемаме призива за оставката на г-н Иван Гешев като главен 

прокурор на Република България за отявлен пример на поредно грубо и 

недопустимо засягане на независимостта на съдебната власт. Считаме, че 

този акт на народните избраници, призвани да се ръководят от 

Конституцията и законите в страната в съответствие със своята съвест и 

убеждения руши както демократичните устои на управлението, така и 

основните европейски ценности. Обявената от трибуната на Народното 

събрание декларация няма юридическа стойност и очевидно е насочена 

към постигане на политически цели. Подобен род действия са израз на 

стремеж към отклоняване на вниманието от особено значимите 

обществени въпроси, затова те са недопустими и нарушават принципите за 

разделението на властите и върховенството на правото. Обявяването на 

декларацията непосредствено преди провеждането на заседанието на 

Пленума на Висшия съдебен съвет за избор на председател на Върховния 

касационен съд, е ясен знак за тона, който налага управляващото 

мнозинство в отношенията със съдебната власт. Съвместните действия на 

изпълнителната и част от законодателната власт, представляващи 

недопустима намеса в съдебната система, застрашават установения 

правопорядък и обществен ред. Затова за пореден път изразяваме 

категорично несъгласие и остро се противопоставяме на продължаващите 

опити Прокуратурата на Република България да се превърне в залог на 

изхода от политически сблъсъци.  

Убедени сме, че само добронамереното взаимодействие между 

трите власти ще постигне преодоляване на кризата в политиката, 

икономиката, финансите и здравеопазването, поради което апелираме 

законността да бъде мярата в диалога между институциите. 

Застрашеното върховенство на закона и засягането на европейските 

ценности по чл. 7 от Договора за Европейския съюз, задължават 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да предприеме действия 

в защита, като бъде поискана среща с всички европейски институции, 

имащи отношение към опазване върховенството на правото. 

Становището ще бъде изпратено на Председателя на Народното 

събрание, Президента на Република България, Министър – председателя на 



Република България, 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. 

 

Становището е прието 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. 

 

19 януари 2022 година 


