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ÎÁ ÐÚÙÅÍÈÅ ÍÀ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ 
ÎÒÍÎÑÍÎ ÈÇÁÎÐÀ ÍÀ ÍÎÂ ÃËÀÂÅÍ ÏÐÎÊÓÐÎÐ 

ÍÀ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß

Уважаеми да ми и госпо да чле но ве на Висшия съ де бен съ вет,

С ре ше ние № 1947/18.07.2019 г. Висшият ад во кат ски съ вет 
прие ста но ви ще от нос но ка чест ва та, които тряб ва да при те жа ва 
кан ди да тът за гла вен про ку рор на Република България, и го обя-
ви публич но.

Според ста но ви ще то на Висшия ад во кат ски съ вет бъ де щият 
гла вен про ку рор на Република България след ва:

– да е ви со ко обра зо ван юрист със за дъл бо че ни те оре тич ни 
(на ака де мич но ниво) и прак ти чески поз на ния по спе ци фич ни те 
кон сти ту цион ни функ ции на про ку ра ту ра та;

– да поз на ва съв ре мен ни те тен ден ции в раз ви тието на про-
ку рор ска та ин сти ту ция и да има во ля та да ги про веж да в прак ти-
ка та;

– да ра бо ти за ут вър ж да ва не на прин ци пи те на не за ви си-
мост, за кон ност, без пристраст ност, ефек тив ност и спра вед ли вост 
в ра бо та та на про ку ра ту ра та;

– стрик т но да се при дър жа към спаз ва не на кон сти ту цион ни-
те прин ци пи и нор ми, ев ро пейски те пра ви ла и об що чо веш ки цен-
ности;

– да за чи та и да е за чи тал и в до се гаш ния си про фе сиона лен 
и ли чен жи вот вър хо вен ст во то на за ко на и пра во то, пра ва та, сво-
бо ди те, чест та и достойн ст во то на чо ве ка;

– към мо мен та на из бо ра да не заема пост в ръ ко вод ст во то 
на по ли ти ческа пар тия, пар ла мен та или пра ви тел ст во то;

– да е заслу жил об щест вен ав то ри тет с прин цип ност, чест-
ност, поч те ност и ли чен мо рал;
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– да ува жа ва и да от да ва заслу же но то на ад во ка ту ра та и от-
дел ни те ад во ка ти ка то не об хо ди ми и за дъл жи тел ни участ ни ци в 
прав на та систе ма, без които е не въз мож но нор мал но то функ-
циони ра не на вся ка пра во ва дър жа ва;

– да е раз поз на ваем естест вен ли дер на ця ла та прав на об щ-
ност, чо век с бо га та кул ту ра и еру ди ция, с не оспо ри ми мо рал ни и 
етич ни ка чест ва.

Висшият ад во кат ски съ вет е из ра зи тел на един ст во то, са мо-
управле нието и не за ви си мост та на бъл гар ска та ад во ка ту ра. 
Съзна вайки своята кон сти ту цион на ро ля и от го вор ност не са мо 
към ад во ка ту ра та, а и към ця ло то об щест во, Висшият ад во кат ски 
съ вет из ча ка ра зум но дъ лъг срок, пре ди да из ра зи офи циал но 
своята по зи ция по кан ди да ту ра та на г-н Иван Гешев за гла вен 
про ку рор, и се за поз на:

– с Концепцията за стра те ги ческо управле ние на Прокура-
турата на Република България, пред ста ве на от кан ди да та,

– с докла ди те на комисията по атести ра не то и конкур си те и 
на комисията по про фе сионал на ети ка към прокурорската ко ле-
гия на ВСС,

– с от го во ри те на кан ди да та по поста ве ни те въпро си, да де ни 
при из слуш ва не то му в етичната ко ми сия, про ве де но на 
17.09.2019 г., и

– с публич но из ра зе ни те раз би ра ния на кан ди да та от нос но 
кон сти ту цион но уста но ве на та ро ля и функ ции на глав ния про ку-
рор.

Висшият ад во кат ски съ вет счи та, че г-н Иван Гешев не при-
те жа ва нуж ни те ка чест ва, за да мо же от го вор но, про фе сионал но, 
без пристраст но, спра вед ли во и при спаз ва не на прин ци па на за-
кон ност и на вър хо вен ст во на пра во то да осъ щест вя ва функ циите 
на гла вен про ку рор на Република България.

Конституционно уста но ве на та ро ля на про ку ра ту ра та у нас 
не се свеж да един ст ве но до участие в на ка за тел ни те произ вод ст-
ва. На про ку ра ту ра та и в част ност на глав ния про ку рор Конститу-
цията въз ла га осъ щест вя ва не то на об щия над зор за за кон ност, в 
рам ки те на кой то про ку ра ту ра та след ва да за щи та ва об щест ве ния 
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ин те рес, пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди, как то и да га-
ран ти ра ут вър ж да ва не то на вър хо вен ст во то на за ко на. Поради то-
ва Висшият ад во кат ски съ вет на ми ра за аб со лют но неприем ли ви 
и не съв мести ми с кон сти ту цион на та ро ля на про ку ра ту ра та раз-
би ра нията на кан ди да та, отра зе ни в кон цеп цията му, че лип са та 
на спра вед ли вост ня ма как да бъ де обяс не на или оправ да на с ни-
що, още по-мал ко с бук ва та на за ко на, съ че та на с идеята на кан-
ди да та за про ме ни в на ка за тел ния про цес, кой то бил твър де фор-
ма лен. Тези разбирания поста вят под съм не ние ос нов ния кон сти-
ту ционен прин цип за вър хо вен ст во то на за ко на. Справедливост 
има са мо там, къ де то за ко нът се при ла га точ но и ед нак во спря мо 
всич ки и къ де то про це су ал ният за кон е га ран ция за нейно то 
пости га не.

В кон цеп цията на г-н Гешев до ри не е спо ме на та ад во ка ту-
ра та, ни то е раз поз на та и от че те на нейна та ро ля в за щи та та на 
пра ва та и за кон ни те ин те ре си на граж да ни те. Изразеното публич-
но ста но ви ще на г-н Гешев, че ад во ка тът взи ма па ри от хо ра та, 
които за щи та ва, не за ви си мо как ва е исти на та, е аб со лют но 
неприем ли во. Незачитането на кон сти ту цион на та ро ля на ад во ка-
та ка то за щит ник на граж да ни те при опаз ва не на за кон ни те им 
пра ва и ин те ре си оз на ча ва отри ча не на кон сти ту цион но га ран ти-
ра но то пра во на за щи та на все ки пред дър жав ни те ор га ни, вклю-
чи тел но след ст вието, про ку ра ту ра та и съ да (чл. 56 от Консти-
туцията), а от там – и не за чи та не на устоите на са ма та пра во ва 
дър жа ва.

Няма пра во ва дър жа ва там, къ де то ня ма га ран ти ра но пра во 
на за щи та. Няма ли про фе сионал на за щи та, как ва то по Консти-
туция се осъ щест вя ва от ад во ка ту ра та, ня ма га ран ции за при ла га-
не на пре зум п цията за не ви нов ност, ни то за спра вед лив про цес.

Всеки бъл гар ски граж да нин има пра во да из ра зя ва мне нието 
си и да го раз простра ня ва чрез сло во (чл. 39 от Конституцията), 
как то и пра во на ми рен про тест (чл. 43 от Конституцията). Затова 
е аб со лют но неприем ли во ста но ви ще то на кан ди да та, че кри ти-
ки те и про тести те сре щу кан ди да ту ра та му имат за цел да пре-
пятст ват про це ду ра та по из бор на гла вен про ку рор. Гражданите, 
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които про тести рат или из ра зя ват не съгла сие, упраж ня ват кон сти-
ту цион но приз на ти пра ва, които имен но про ку ра ту ра та и в част-
ност глав ният про ку рор са приз ва ни да бра нят.

Главният про ку рор стои на че ло на про ку ра ту ра та и за то ва 
след ва да бъ де го тов да приема обос но ва ни кри ти ки как то към 
соб ст ве на та си дейност, та ка и към дейност та на про ку ра ту ра та 
ка то ця ло. Тази дейност се осъ щест вя ва из ця ло в об щест вен ин те-
рес и об щест во то е осо бе но чув ст ви тел но към нея.

Няма съм не ние, че про ку ро ри те по доб но на всич ки бъл гар-
ски граж да ни имат пра во сво бод но да из ра зя ват мне нието си и да 
участ ват в об щест ве ния де бат по въпро си, ка саещи съ деб на та 
систе ма и пра во раз да ва не то ка то ця ло. Изразяването на мне ние 
оба че след ва да е в рам ки те на пра во мо щията на про ку ра ту ра та и 
да не поста вя под съм не ние про ку рор ска та не за ви си мост и без-
пристраст ност. Прокурорите не мо гат да ко мен ти рат фак ти и об-
стоятел ст ва, ка саещи те ку щи де ла, а още по-мал ко публич но да 
опо вестя ват ви на та на ли ца, за които ня ма вляз ла в си ла при съ да.

Затова Висшият ад во кат ски съ вет счи та, че публич ни те 
изявле ния на кан ди да та за гла вен про ку рор, съдър жа щи об ви не-
ния сре щу граж да ни и твър де ния за из вър ше ни от тях престъпле-
ния, са не до пусти ми, за що то не са мо иг но ри рат из ця ло пре зум п-
цията за не ви нов ност, но и за ся гат достойн ст во то и чест та на об-
ви ня еми те, ка то не за чи тат и меж ду на род ни те стан дар ти за за щи-
та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди.

Уважаеми да ми и госпо да чле но ве на Висшия съ де бен съ вет,
Висшият ад во кат ски съ вет счи та, че кан ди да тът г-н Иван 

Гешев не по ка за, че при те жа ва нуж ни те ка чест ва, за да бъ де из-
бран за гла вен про ку рор на Република България и да от го во ри на 
ви со ки те очак ва ния на прав на та об щ ност и в част ност на ад во ка-
ту ра та, а и на об щест во то ка то ця ло.

Обръщаме се към Вас с иска не да не одобря ва те кан ди да ту-
ра та на един ст ве ния кан ди дат за гла вен про ку рор, да прекра ти те 
настояща та и да насро чи те но ва про це ду ра.
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Висшият ад во кат ски съ вет се на дя ва, че ще има те во ля и 
сме лост да про ве де те чест на и спра вед ли ва про це ду ра за из бор на 
нов гла вен про ку рор, която да не бу ди как ви то и да би ло съм не-
ния и да до ве де до из бор на кан ди дат, кой то е без спо рен пра вен и 
мо ра лен ав то ри тет.

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
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