До Висш съдебен съвет
ул. ”Екзарх Йосиф” 12, София 1000
На вниманието на председателя на комисия
„Професионална етика и превенция на корупцията”
Ясен Тодоров
Във вр. с писмо изх.№ 94-00-1025 /03.12.2012 г.
УТОЧНЕНИЯ
по сигнал вх.№ 94-00-1025 /29.10.2012 г. на ВСС
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ 176143308
Адрес: бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888491445
Уважаеми господин Тодоров,
От текста на уведомителното писмо става ясно, че според постоянната комисия
„Професионална етика и превенция на корупцията” СОПА сме отправили до ВСС молба
за отмяна на постановен съдебен акт. Това е очевидно недоразумение. Ноторно е, че в
СОПА сме наясно с установения ред за отмяна на съдебни актове. Това обстоятелство
може лесно да се провери дори чрез елементарна деловодна справка в сайта на ВАС,
където срещу името на сдружението биха се показали поне 148 дела.
Наистина в сигнала сме посочили неправилно чл.173 вместо чл.107 от АПК.
Независимо от това обаче, сигналът е препратен правилно по реда на чл.112 от АПК на
компетентния орган, т.е. на постоянната комисия „Професионална етика и превенция на
корупцията” на ВСС, тъй като съмнението ни е именно за незаконосъобразни действия
на длъжностни лица-магистрати, корупция и злоупотреба с власт.
Комисията „Професионална етика и превенция
компетентният орган по следните съображения:

на

корупцията”

е

1. В сигнала ни са посочени данни за евентуално нерегламентирано
взаимодействие между Станислав Андонов в качеството му на и.д. прокурор при
Варненска окръжна прокуратура (ВОП) и Марияна Бахчеван в качеството й на съдия в
Административен съд – Варна (АдСВ) във връзка с изхода на адм. дело № 1602 /2012 г.
на АдСВ. Това не е отправяне на „молба до ВСС за отмяна” на постановен съдебен акт,
а предоставяне на данни за наличие на корупционни явления в органите на съдебната
власт – чл.39а, ал.1 т.3 и 4 от ЗСВ.
2. В сигнала ни са посочени данни за „не твърде адекватно и на моменти може
би дори непристойно поведение на прокурор Станислав Андонов от ВОП в с.з.,
съдържащо невярни, некомпетентни и обидни за членовете и симпатизантите на
СОПА твърдения и изрази” - чл.39а, ал.1 т.2 и 4 от ЗСВ.
3. В сигнала ни е посочено, че става въпрос за поведението на прокурор Станислав
Андонов не само по конкретното дело, а с оглед начина на протичане на съдебните
заседания и поведението му в качеството на прокурор – монополист „по всички дела и
казуси с предмет нередностите по скандалния казус „Алея първа”, казус с особено
голям обществен отзвук и финансов интерес” - чл.39а, ал.1 т.1, 2, 3 и 4 от ЗСВ.
4. В сигнала ни е обърнато внимание на данните, че в момента тече процедура за
професионалното израстване на и.д. прокурор при ВОП Станислав Андонов. Обърнато е
внимание, че „с такова поведение във Варненска апелативна прокуратура той може да
бъде още по-опасен за обществото, много по-опасен, отколкото е сега във ВОП” чл.39а, ал.1 т.1, 2, 3 и 4 от ЗСВ.
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5. След подаването на сигнала до ВСС, относим сигнал е подаден и по реда на
чл.205 от НПК до Върховния административен съд (ВАС) ведно с молба за определяне
на срок при бавност от 20.11.2012 г. по същото адм.д. № 1602 /2012 г. на АдСВ.
В този сигнал е посочено, че
„Има данни (с произход председателя на съда Тинка Косева), че звукозаписите
от с.з. са унищожени, въпреки специалните указания на съдия-докладчика по делото.
Т.е. НЕЗАКОННО, поради което настоящата молба следва да се счита и за сигнал по
чл.205 от НПК. Бавенето и непроизнасяне съгласно указанието на ВАС пречи за
изясняването изобщо на съдбата на звукозаписите, които биха могли да послужат не
само като повод за отвеждане на съдията и определени прокурори от ВОП от
участие в делото, но и да се отразят справедливо върху кариерата на пр. Андонов и на
лицето - унищожител.” - чл.39а, ал.1 т.1 от ЗСВ.
В тази връзка е важно е да се посочи, че в протокола от с.з на 21.09.2012 г.,
проведено именно по повод искането за поправка на протокола от откритото с.з. на
05.09.2012 г. е отразено изявлението на съдия Марияна Бахчеван, че следва
„звукозаписите от съдебното заседание на 05.09.2012 г. и от днешното съдебно
заседание бъдат запазени до влизането в сила на решението по делото”.
Това означава, че във връзка с незаконното унищожаване на звукозаписите от
трите съдебни заседания по адм. дело № 1602 /2012 г. на АдСВ, постоянната комисия на
ВСС следва да провери не само действията на прокурор Станислав Андонов, но и
действията на председателя на АдСВ Тинка Косева, и на Комисията по професионална
етика във ВАС. Това е така, защото съгласно т.10 изр.1 от Правилата за организацията и
дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт, когато
сигналът е срещу административен ръководител, проверката се извършва от Комисията
по професионална етика към по-горестоящия орган на съдебната власт. В случая с
Тинка Косева и незаконното унищожаване на звукозаписите, това е комисията към
ВАС, която разполага служебно със споменатата молба за определяне на срок при
бавност от 20.11.2012 г. (вх.№ 18393 от 30.11.2012г. на ВАС), съдържаща и сигнала за
незаконното унищожаване в АдСВ на звукозаписи от съдебни заседания и по която
молба на 18.12.2012 г. е образувано дело МБ № 33/2012 г. по описа на ВАС, но липсват
данни за назначена проверка по сигнала ни от Комисията по професионална етика във
ВАС, липсват данни и за действия на председателя на ВАС Георги Колев по сигнала ни
по чл.205 от НПК за незаконното унищожаване на звукозаписите. Проверката на
действията или бездействието по сигнала ни на Комисията по професионална етика,
както и на председателя на ВАС Георги Колев следва да се извърши именно от комисия
„Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС.
Ето защо МОЛЯ сигналът ни да бъде разгледан по същество от комисия
„Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС, като бъде извършена
задълбочена проверка:
1. На посочените данни за професионалното поведение на прокурор Станислав
Андонов, съдия Марияна Бахчеван и председателя на АдСВ Тинка Косева във връзка с
унищожаването на звукозаписите от съдебни заседания със съответните за тях законови
последици, включително изпращането на преписката на компетентния орган за проверка
за извършено престъпление от общ характер.
2. На действията на членовете на Комисията по професионална етика към ВАС,
както и на самия председател на ВАС Георги Колев с оглед данните за евентуално
прикриване на извършени от варненските им колеги-магистрати закононарушения.
Гр. Варна, 19.12.2012 г.
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. /Юлиян Чолаков/
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