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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство в размер на 167800 евро.. 
Основната цел на проекта е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към 
модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Рисковете, свързани с изолация на българската 
прокуратура в международен план, но главно в 
рамките на Европейски съюз. 
 

ПОВОД И КОНТЕКСТ 

Европейската прокуратура, начело 
на която стои румънският специален 
прокурор Лаура Кьовеши отхвърли седем 
от десет предложения за български 
делегирани прокурори към Европейската 
прокуратура. Основанията са съобщени от 
Милан Ярон, ръководител на кабинета на 
Лаура Кьовеши, и са пратени официално 
на българското правителство през 
Министерство на правосъдието. 
Възраженията, изразени от шефа на 
кабинета съдържат и съвсем не меки 
формални, а твърде остри изказвания от 
рода на „Това е ясен знак, че не сме 
доволни от дадените кандидатури“. 

Съвсем очевидно е, че Висшият 
съдебен съвет, Главна касационна 
прокуратура, Министерство на 
правосъдието и Министерски съвет изобщо 
не си дават сметка в каква среда действат. 
Те не преценяват, че не става дума за нещо 
от порядъка на дипломатическа служба, а 
за вътрешен проблем, при който 
номинациите могат да бъдат отхвърлени 
по този драстичен начин като 
неподходящи, а институцията на ЕС да 
изкаже откровено „недоволство“ от тях. С 
други думи, българските институции 
показват, че не разбират за какъв тип 

комуникации, номинации, назначения и т.н. 
става дума, или обобщено, какъв тип 
зависимости предполагат тези отношения. 

Номинациите за делегирани 
прокурори бяха избирани на 13 февруари 
2021 година от ВСС. ВСС прави следните 
номинации: 

1) Венцислав Фердинандов, 
Специализираната прокуратура (липса 
на опит), 

2) Бойко Калфин, Окръжна прокуратура, 
Кюстендил (одобрен), 

3) Димитър Беличев, Окръжна 
прокуратура, Пловдив, командирован в 
ОЛАФ (одобрен), 

4) Божидара Ганева-Димова, Софийската 
районна прокуратура (липса на опит), 

5) Вероника Трифонова, Софийската 
районна прокуратура (липса на опит), 

6) Бисерка Стоянова, Националната 
следствена служба (следовател), 

7) Преслава Петкова, Следствен отдел, 
Спецпрокуратурата (следовател), 

8) Мая Ковачева, Следствения отдел 
Софийска градска прокуратура 
(следовател), 
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9) Светлана Шопова-Колева, Софийската 
градска прокуратура (одобрена), 

10) Христо Крачунов, съдия, Софийския 
районен съд (съдия, липса на 
наказателен опит). 

Към само три от номинациите няма 
възражения: на Венцислав Фердинандов, 
Мая Ковачева и Преслава Петкова. Сред 
кандидатите има шестима прокурори, 
трима следователи и един съдия. 
Следователите са отхвърлени като изобщо 
неподходящи за тези длъжности, тъй като 
нямат съдебен опит, не са пледирали в 
съда, което се изисква за делегирани 
прокурори. Това възражение е особено 
сериозно и показва, че българските 
номинации са преценени, грубо казано, 
като откровено несъстоятелни. Вероятно е 
в неформалните комуникации в европейски 
среди да са употребени думи като „нелепи“ 
и „абсурдни“. Към само три от номинациите 
няма възражения: на Венцислав 
Фердинандов, Мая Ковачева и Преслава 
Петкова. 

Възражението към номинацията на 
съдия, обратно, е свързано с отсъствието 
на опит в криминални дела. Тази оценка 
също говори за блатантно несъобразяване 
с изискванията и очакванията за ефективна 
прокуратура на ЕС. Самата Европейска 
прокуратура не дава никакви сигнали, че 
би толерирала подобни несъответствия. 
Напротив, нейното мъчително създаване, 
както и амбицията и биографията на Лаура 
Кьовеши ясно подсказват, че се търсят 
кандидатури, които ще осигурят успех на 
наказателно-правната инициатива на ЕС. 

Идеята и допускането, че става дума за 
абстрактно-бюрократична операция по 
назначаване на официални лица без 
особено практическо и политическо 
значение изглежда необяснима предвид 
цялата предистория и настоящо състояние 
на Европейската прокуратура. 

РИСКОВЕ 

Тази ситуация не е необичайна, ако 
се гледа вътрешно, в рамките на 
институциите на България. Протестите 
срещу Главния прокурор, несъгласията с 
редица избори на ключови позиции от 
страна на ВСС, редовните протести пред 
сградата на ВСС и непрекъснатото 
обсъждане на печалното състояние на 
съдебната власт в България са известен, 
но само вътрешен политически и 
граждански факт. На този факт никой от 
ръководителите във ВСС и самият 
колективен орган, не обръща много 
внимание. Тъкмо напротив, стана традиция 
в мандата поне на трима главни прокурори 
да се изгражда и съобщава ирония към 
всякакви коментари, протести, несъгласия 
и пр. с действията на ВСС и на 
прокуратурата. Но в случая действията на 
ВСС са изнесени в международна сфера и 
стават обект на оценка от страна на 
основна институция на ЕС. Могат дас е 
отбележат редица рискове, свързани с 
това развитие. 

Първо, големият риск, свързан с 
неподходящи, дори напълно нередни 
номинации е свързан с делегитимация на 
българското обвинение, оттам и на 
съдебната система на България, за която 
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позицията на ЕС от 2007 година е критична. 
Случаят само доказва, че българският ВСС 
не се смята сериозно за институцията на 
държава-член на ЕС, както и че не разбира 
механизмите на работа, зависимостите, 
въпросите на доверието и т.н. в рамките на 
Съюза. Рискът е в продължаващата 
изолация на звена на съдебната система. 
Оттук и вероятността форми на 
наблюдение, какъвто е т.нар. Механизъм за 
проверка и сътрудничество, да бъдат 
оттеглени или отслабени, силно пада. 

Второ измерение на рисковете, 
следващи от това поведение на 
несъобразяване с изисквания и очаквания 
е свързано с редица двустранни 
отношения. Случаят е бъде широко 
разгласен и съобщен на съответни 
правителства като тези на Германия, 
Франция и други основни влиятелни 
членове на ЕС. Надеждата те в бъдеще да 
подкрепят България в инициативи, 
предполагащи стабилна и добре 
работеща съдебна система, намаляват. 

Трети риск е разпространението на 
нарастващото недоверие в посока на 
структури и политическо управление на 
международни организации като НАТО. 
България има до момента половинчато 
членство в НАТО. Тя следва основни 
изисквания и отговаря на очакванията за 
повишен военен бюджет, обновяване на 
военното оборудване, участие в съвместни 
операции в Ирак, Афганистан и пр. Но това 
не е достатъчно за построяване на 
отношения на доверие. Резултатът се 
свежда до това, че България няма достъп 

до редица секретни нива в НАТО и 
информация, която е задължителна за 
пълноценно членство. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Състоянието на българската съдебна 
система е много тежко и това е известно на 
всеки, включително и на тези, които са 
облагодетелствани от него. Но това е 
дълбок политически и конституционен 
въпрос. Той няма леко решение. Затова 
извод и препоръка е трудно да се прави, 
извън очевидната е необходимост да се 
промени структурата на съдебната власт. 
Тъй като това е слабо вероятно, 
препоръките са за натиск от страна на 
граждански организации, медии, широка 
публичност. По-горе описаният случай има 
и едно следствие, което следва да се оцени 
като благоприятно в цялата драма със 
съдебната власт. Открита пред 
международното наблюдение в своя 
автентичен образ тя може да предизвика 
по-непосредствена реакция и мерки в 
рамките на ЕС. 

 


