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State of judicial system major factor for companies to invest in Bulgaria: Roberto 

Mascali 

Sofia. “State of the judicial system is one of the major factors for a company to decide to 
invest in Bulgaria,” said Roberto Mascali, Director of Confindustria Bulgaria, speaking at a 
conference themed “Supremacy of the law: Judicial reform in Bulgaria and alternative 
solution of arguments” held in the Bulgarian capital city Sofia, FOCUS News Agency reporter 

said. 
“There is a direct connection between the notion justice and doing business in Bulgaria, as 

well as anywhere else. The companies that internationalise their activities base their choice 
on a series of criteria, such as stable political and regulatory environment in a country. 
If we want foreign and Bulgarian companies to invest in Bulgaria, there is a need to work on 

the improvement of the judicial system in terms of the alternative options and methods for 

problems solution,” Mr Mascali remarked. 

http://www.focus-fen.net/news/2015/05/14/372236/state-of-judicial-system-major-

factor-for-companies-to-invest-in-bulgaria-roberto-mascali.html  

 
14/05/2015 

 

 
 

Bulgaria justice minister: Magistrates should be allowed making more management 

decisions 



 

 

 

Sofia. “We have to find a way to overcome the problem with corruption and the suspicious 
approach at the work of the judicial power and to regain people’s trust in it,” said Bulgarian 
Minister of Justice Hristo Ivanov speaking at a conference themed “Supremacy of the law: 
Judicial reform in Bulgaria and alternative solution of arguments” held in the Bulgarian 
capital city Sofia, FOCUS News Agency reporter said. 

“The reform that is ahead of us is divided into four fronts. It is about a change in the 
government model of the system. The amendments to the Constitution will help us do it. It 
is also about improvement of the human resource. In the third place, there is a need to 
boost the efficiency of the judicial process in all directions. In the fourth place, we may 

establish the e-justice,” the minister explained.  
He added that one of the most discussed problems was the line-up of the Supreme Judicial 
Council, while its solution would increase the trust in the institution and its legitimacy. 

“Here the question is how to secure bigger inclusion of the magistrates in the management 
decisions making,” the minister added. 

 
http://www.focus-fen.net/news/2015/05/14/372216/bulgaria-justice-minister-
magistrates-should-be-allowed-making-more-management-decisions.html  

 
 
14/05/2015 
 

 
 
Bulgaria Deputy PM: My efforts focused on high-level corruption 

 

Sofia. “My efforts are focused on the fight against corruption on the high levels of the 
power,” Bulgarian Deputy Prime Minister for European Policies Coordination and 
Institutional Affairs Meglena Kuneva said speaking at a conference themed “Supremacy of 
the law: Judicial reform in Bulgaria and alternative solution of arguments” held in the 
Bulgarian capital city Sofia, FOCUS News Agency reporter said.  



 

 

“We must take part in the improvement of the Bulgarian judicial system. The way the acts 

are worked out, the way the law is enforced and the public control are something that will 
give us the key to success,” Ms Kuneva remarked.  
She added that she was impressed by the fact that several members of the Supreme Judicial 
Council attended the conference and determined it as “clear recognition of responsibility”.  
“I would like to give a positive and friendly evaluation for Justice Minister Hristo Ivanov. 

Step by step he managed to resume the dialogue,” she added. 
 
http://www.focus-fen.net/news/2015/05/14/372213/bulgaria-deputy-pm-my-efforts-
focused-on-high-level-corruption.html  
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Bulgaria capital hosts supremacy of the law conference (ROUNDUP) 

Sofia. “Supremacy of the law: Judicial reform in Bulgaria and alternative solution of 
arguments” conference was held in the Bulgarian capital city Sofia on Thursday. 

The event took place at Sofia University. The conference was organised by the French-
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, the American Chamber of Commerce in 
Bulgaria and Confindustria Bulgaria. 
Bulgarian Deputy Prime Minister for European Policies Coordination and Institutional 
Affairs Meglena Kuneva and Minister of Justice Hristo Ivanov were among the guests in the 

discussion panels, as well as US Ambassador to Bulgaria Marcie Ries and others.  
“My efforts are focused on the fight against corruption on the high levels of the power,” 

Bulgarian Deputy Prime Minister Meglena Kuneva said.  
“We must take part in the improvement of the Bulgarian judicial system. The way the acts 
are worked out, the way the law is enforced and the public control are something that will 

give us the key to success,” Ms Kuneva remarked.  



 

 

She added that she was impressed by the fact that several members of the Supreme Judicial 

Council attended the conference and determined it as “clear recognition of responsibility”.  
“I would like to give a positive and friendly evaluation for Justice Minister Hristo Ivanov. 
Step by step he managed to resume the dialogue,” she added. 
“We have to find a way to overcome the problem with corruption and the suspicious 
approach at the work of the judicial power and to regain people’s trust in it,” said Bulgarian 

Minister of Justice Hristo Ivanov. 
“The reform that is ahead of us is divided into four fronts. It is about a change in the 
government model of the system. The amendments to the Constitution will help us do it. It 
is also about improvement of the human resource. In the third place, there is a need to 

boost the efficiency of the judicial process in all directions. In the fourth place, we may 
establish the e-justice,” the minister explained.  
He added that one of the most discussed problems was the line-up of the Supreme Judicial 

Council, while its solution would increase the trust in the institution and its legitimacy. 
“Here the question is how to secure bigger inclusion of the magistrates in the management 

decisions making,” the minister added. 
“State of the judicial system is one of the major factors for a company to decide to invest in 
Bulgaria,” said Roberto Mascali, Director of Confindustria Bulgaria. 

“There is a direct connection between the notion justice and doing business in Bulgaria, as 
well as anywhere else. The companies that internationalise their activities base their choice 
on a series of criteria, such as stable political and regulatory environment in a country. 
If we want foreign and Bulgarian companies to invest in Bulgaria, there is a need to work on 
the improvement of the judicial system in terms of the alternative options and methods for 

problems solution,” Mr Mascali remarked. 
 
http://focus-fen.net/news/2015/05/15/372296/bulgaria-capital-hosts-supremacy-of-the-

law-conference-roundup.html  
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Роберто Маскали: Състоянието на съдебната система е един от основните 

фактори за решението на една фирма да инвестира в България 

 

София. Състоянието на съдебната система е един от основните фактори за 
решението на една фирма да инвестира в България. Това каза Роберто Маскали, 

директор на Конфиндустрия България, по време на откриване на научната 
конференция "Върховенството на закона: Съдебната реформа в България и 
алтернативно разрешаване на спорове", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Има 
ясна връзка понятието за правосъдие и правенето на бизнес в България, а и на 
всякъде. Компаниите, които интернационализират своята дейност, базират своя 

избор на серия критерии, измежду които стабилната политическа и регулаторна 
среда, в дадената страна. Ако желаем чуждестранни и български фирми да 
инвестират в България, трябва да работим за подобряване на съдебната система за 
възможните алтернативи и методи за разрешаване на спорове", посочи Маскали. По 
думите му правната сигурност, яснотата на закона, достъпността до правосъдието и 

разумните срокове на съдебните процеси, са основните ценности за всяка една 
общност, която се базира на принципите на гражданското право. "Прекарал съм 

голяма част от своя професионален живот в България и би било несправедливо да се 
отрече постигнатият в тази област напредък", допълни още Роберто Маскали. 
Иван ЛАЗАРОВ 

 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/14/2064079/roberto-maskali-sastoyanieto-

na-sadebnata-sistema-e-edin-ot-osnovnite-faktori-za-reshenieto-na-edna-firma-da-
investira-v-balgariya.html  
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Участие на БТПП в конференция за съдебната реформа в България 

 

                                  
 

 
 
„Върховенството на закона: Съдебната реформа в България и алтернативно 

разрешаване на спорове” бе темата на конференция, организирана 
от  Американската търговска камара в България, Френско-българската търговска и 

индустриална камара и Конфиндустрия България. Участваха посланиците на САЩ  - 
Н. Пр. Марси Рийс, и на Франция – Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, вицепремиерът 

Меглена Кунева, министърът на правосъдието Христо Иванов, председателят на ВКС 
Лозан Панов, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на 
Арбитражния съд при БТПП доц. д-р Кристиан Таков, представители на съдебната 
власт, бизнеса и чуждестранни експерти. 
Председателят на Арбитражния съд при БТПП разясни някои предимства, 

недостатъци и често срещани проблеми при формулирането на арбитражни клаузи. 



 

 

Акцентирано бе върху избора на арбитраж и арбитри. Отбелязано бе, че от страна на 

фирмите се изразява предпочитание към чуждестранни арбитри, което би могло да 
породи проблеми по причина на различията между българското право и това на 
други държави. Затруднения възникват и при превода на двуезичните клаузи. Често 
се пропуска да се отбележи наименованието на арбитражната институция, като се 
посочва само процедурата.  

В заключение доц. Таков призова вниманието да бъде насочено към началния етап 
на сключване на договорите с цел постигане на доброволно изпълнение. В противен 
случай Арбитражният съд с готовност поема разрешаването на търговския спор. 
Н. Пр. Марси Рийс посочи, че е окуражена от предложената програма за съдебна 

реформа и конституционните промени. Необходимо е изграждането на съдебна 
система, на която да се има доверие, да се управлява прозрачно и да не е ангажирана 
политически. Оценката на бизнеса - че може да се разчита на прозрачност и 

справедливост на пазара и при решаването на търговски спорове – играе 
положителна роля върху решението да се инвестира. 

Като основна задача вицепремиер Кунева определи провеждането на съдебна 
реформа и защитата на магистратите. Тя посочи, че „не само можем, а и трябва да 
участваме в усъвършенстването на правораздаването, а начинът, по който се правят 

законите, по който се правораздава и общественият контрол, ще доведат до успех“. 
Усилията са насочени към борбата с корупцията по високите етажи на властта и ще 
бъдат извършвани засилени проверки за конфликт на интереси. 
Министър Иванов уточни, че е необходима промяна в управленския модел на 
системата, която ще бъде постигната чрез промяна в Конституцията на България и 

Висшия съдебен съвет. Като следващи стъпки той отбеляза модернизацията, 
ефективността и въвеждането на електронно правосъдие.  
 
 
14/05/2015 

 
Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан: Условието една държава да бъде правова е 

законът да се прилага по отношение на всички  

 



 

 

 
 
София. Правовата държава основополагаща за демократичния режим. Това е в 
основата на правата и задълженията на всеки. Условието една държава да бъде 

правова е законът да се прилага по отношение на всички. Това каза Н. Пр. Ксавие 
Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, в своя поздравителен адрес по 

време на откриване на научната конференция "Върховенството на закона: Съдебната 
реформа в България и алтернативно разрешаване на спорове, предаде репортер на 

Агенция "Фокус". "Прокурорите, които обвиняват и съдиите, които постановяват 
решенията трябва да имат само една цел - прилагането на закона. Това трябва бъде 
спазвано, независимо от характера на лицата, които са страни по съдебния спор", 

посочи Ксавие Лапер дьо Кабан. По думите му, състоянието на правосъдната система 
на България е обект на интерес от страна на Франция, заради членството на двете 
държави в Европейския съюз. "Всъщност ЕС предлага на членовете си свободно и 
обединено пространство посредством правото. Това означава всеки да се движи 
свободно. Всичко, което се приема за законно в България, е законно и във Франция. 

За да бъде това пространство защитено, всяка една държава трябва да убеди 
останалите, че престъпното поведение на нейна територия ще бъде наказвано", 
обясни още той. Според него доверието между държавите членки е изградено върху 
доверието в правосъдните им системи. "Важно е съдебните системи на всичките 
държави членки да не будят никакво съмнение. Какво се случва, когато 

чуждестранните инвеститори нямат доверие в съдебната система на една държава - 
те не инвестират средствата си нея. Това е очевидна загуба за икономиката", 

категоричеб бе Ксавие Лапер дьо Кабан. 
Иван ЛАЗАРОВ 



 

 

 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/14/2064189/n-pr-ksavie-laper-dyo-kaban-
uslovieto-edna-darzhava-da-bade-pravova-e-zakonat-da-se-prilaga-po-otnoshenie-na-
vsichki.html  
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Христо Иванов: Представям си съдебната реформа като четири фронта 
"Представям си съдебната реформа като четири фронта. На първо място става дума 
за промяна в управленския модел на системата, която ще бъде постигната чрез 
промяна във Висшия съдебен съвет и Конституцията". Това заяви министърът на 
правосъдието Христо Иванов по време на конференция, посветена на съдебната 
реформа.  
Като следващи стъпки в тази посока Иванов очерта модернизацията, ефективността 
и въвеждането на електронно правосъдие.  
Правосъдният министър заяви, че очаква по-голямо включване и на магистратите 
при вземането на управленски решения. Според него точно в това отношение, във 
Върховния касационен съд и в Софийския градски съд са намерили пътя към 
оздравяване на климата.  
Що се отнася до проверките за почтеност и борбата с корупцията, Иванов каза, че ще 
се работи както за елиминирането на предпоставките за корупция, така и за 
изчистване на системата от подобни практики и нейните носители. Той бе 
категоричен, че промяната е абсолютно неизбежна и тя трябва да върне 
общественото доверие и да модернизира съда.  
"Не съм очаквал мандатът ми да започне с иницииране на наказателни производства 
и искане на оставки. Те вече са факт, но по-важното, което в последствие се случи със 
СГС, дава увереност на колегите", увери председателят на ВКС Лозан Панов. Той 
определи СГС като съд, който от пример за системата се е превърнал в символ на 
скандали.  
Като една от най-важните стъпки по пътя на реформата председателят на ВКС 
посочи образованието. Според него висшите учебни заведения в България не дават 
еднакво ниво и затова би било добре да бъде въведен единен държавен изпит за 
юристите. 



 

 

 
http://www.novini.bg/news/282695-
%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-
%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D
0%BC-%D1%81%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-
%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0.html  
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Христо Иванов: Представям си реформата като четири фронта  
 

 
 
Представям си съдебната реформа като четири фронта. На първо място става дума за 
промяна в управленския модел на системата, която ще бъде постигната чрез 
промяна във Висшия съдебен съвет и Конституцията. 
Това заяви министърът на правосъдието Христо Иванов по време на конференция, 
посветена на съдебната реформа, предаде репортер на БГНЕС.  



 

 

Като следващи стъпки в тази посока Иванов очерта модернизацията, ефективността 
и въвеждането на електронно правосъдие. Правосъдният министър каза, че очаква 
по-голямо включване и на магистратите при вземането на управленски решения. 
Според Иванов, точно в това отношение, във Върховния касационен съд и в 
Софийския градски съд са намерили пътя към оздравяване на климата. 
Що се отнася до проверките за почтеност и борбата с корупцията, Иванов каза, че ще 
се работи както за елиминирането на предпоставките за корупция, така и за 
изчистване на системата от подобни практики и нейните носители. Той бе 
категоричен, че промяната е абсолютно неизбежна и тя трябва да върне 
общественото доверие и да модернизира съда. 
Председателят на ВКС Лозан Панов заяви на свой ред, че не е очаквал мандатът му да 
започне с иницииране на наказателни производства и искане на оставки. "Те вече са 
факт, но по-важното, което в последствие се случи със СГС, дава увереност на 
колегите", увери Панов. Той определи СГС като съд, който от пример за системата се 
е превърнал в символ на скандали. 
Като една от най-важните стъпки по пътя на реформата председателят на ВКС 
посочи образованието. Според него висшите учебни заведения в България не дават 
еднакво ниво и затова би било добре да бъде въведен единен държавен изпит за 
юристите. /БГНЕС 
 
http://news.bgnes.com/view/1233180  
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Министър Иванов ще се бори на четири фронта в съдебната система 

 

"Представям си съдебната реформа като четири фронта. На първо място става дума 
за промяна в управленския модел на системата, която ще бъде постигната чрез 
промяна във Висшия съдебен съвет и Конституцията". Това заяви министърът на 
правосъдието Христо Иванов по време на конференция за съдебната реформа. 
По отношение на проверките за почтеност и борбата с корупцията, Иванов каза, че 
ще се работи както за елиминирането на предпоставките за корупция, така и за 
изчистване на системата от подобни практики и нейните носители. 



 

 

 "Не съм очаквал мандатът ми да започне с иницииране на наказателни 
производства и искане на оставки. Те вече са факт, но по-важното, което в 
последствие се случи със СГС, дава увереност на колегите", каза от своя страна 
председателят на ВКС Лозан Панов. Той определи СГС като съд, който от пример за 
системата се е превърнал в символ на скандали. 
 
https://frognews.bg/news_91182/Ministar-Ivanov-shte-se-bori-na-chetiri-fronta-v-

sadebnata-sistema/  
 
 

14/05/2015 
 

 
 
САЩ, Франция и Италия с кредит на доверие за съдебната реформаКопирано 

от standartnews.com 

 

 
 
САЩ, Франция и Италия гласуваха доверие за предстоящите промени в 
Конституцията, необходими за прилагането на съдебната реформа. Това стана ясно 

от конференцията "Върховенството на закона: Съдебната реформа в България и 
алтернативно решаване на спорове", в която участваха посланиците на САЩ и 
Франция, вицепремиерът Меглена Кунева, министърът на правосъдието Христо 
Иванов, председателят на ВКС Лозан Панов, както и представители на съдебната 
власт, бизнеса и чуждестранни експерти. Тя тече и в момента в СУ "Св. Климент 



 

 

Охридски" и е организира от Американската търговска камара в България, Френско-

българската търговска и индустриална камара и Конфиндустрия България 
"Окуражена съм от предложената неотдавна програма за съдебна реформа и 
конституционни промени, които ще бъдат необходими за нейното осъществяване. 
Надявам се тези предложения да са сигнал за готовност да се поеме истински 
ангажимент, не само да се приемат законодателни реформи, но и да се приложат в 

пълна степен така че да има реален напредък". Това заяви посланикът на САЩ у нас 
Мартин Рийс. Тя изрази надежда да се изгради съдебна реформа, на която може да се 
има доверие, да бъде неангажирана политически, да не действа избирателно и 
произволно и при която справедливостта тържествува. Система, за която 

гражданите вярват, че се използва само за наказание на извършено престъпление, а 
не за получаване на финансова облага или за разчистване на политически сметки, 
каза още тя. Наред с това обаче пратеникът на Обама в София насърчи да се осигури 

пълна ресурсна обезпеченост и истинска независимост от политическо влияние на 
звеното за борба с корупцията. 

На свой ред посланикът на Франция Ксавие Лапер дьо Кабан изрази подкрепа за 
предстоящата промяна в Конституцията, но както винаги бе болезнено откровен. "Не 
мисля, че и настоящата конституция пречи по някакъв начин на който и да е съдия 

да решава по съвест", каза пратеникът на Оланд. Той подчерта, че отправя три 
препоръки към българските законодатели и уточни, че те са лични и приятелски и 
не ангажира никой с тях. "Запитайте се за парламентарната квота в назначенията в 
съдебната система доколко е демократична практиката да назначава и санкционира 
магистратите. Това води до смесване на власт", посочи дипломатът. 

Втората препоръка на посланика е да се позволи на магистратите да избират пряко 
свои представители във Висшия съдебен съвет (ВСС) така като българските 
граждани избират пряко своите депутати. Като трета препоръка той призова да се 
сложи край на командироването на магистратите, тъй като подобна практика 
създава у тях несигурност за работното им място. 

Ксавие Лапер дьо Кабан окуражи българските законодатели да извършат дълбоки 
реформи и посочи, че благодарение на тях мониторингът, който ЕК упражнява над 

България в областта на правосъдието и вътрешните работи, ще отпадне по-бързо. 
"Италия има доверие в съдебната реформа и борбата с корупцията в България. 
Предприетият път е верен", каза на свой ред Емануеле Полио, временно управляващ 

посолството на Италия у нас. 
 



 

 

http://www.standartnews.com/balgariya-

pravosudie/sasht_frantsiya_i_italiya_s_kredit_na_doverie_za_sadebnata_reforma-

284750.html 
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Съдия Лозан Панов, ВКС: СГС се превърна в символ на скандали 

 
София. Не съм очаквал, че моите първи стъпки като председател на ВКС ще бъдат 
свързани с инициирането на дисциплинарни производства и искания за подаване на 

оставки. Софийски градски съд се превърна в символ на скандали. Това каза съдия 
Лозан Панов, председател на Върховен касационен съд, по време на участието си в 

научна конференция на тема: "Върховенството на закона: Съдебната реформа в 
България и алтернативно разрешаване на спорове", предаде репортер на Агенция 

"Фокус". "Това е съд, в който има проблеми със случайното разпределение на делата, 

съд раздиран от противоречия между колегите, съд, в който делата се разпределят 
неравномерно между съдиите, а преди е бил пример за съдебната система и от него 

са излезли много добри юристи", посочи съдия Лозан Панов. По думите му, СГС 
генерира твърде много скандали, а те се отразяват негативно на магистратите в 
цялата страна. "Аз смятам, че позитивните явления са факт и добрите новини от този 
съд ще започнат да идват, защото оздравителните процеси са започнали. Пътят 
минава през самоуправлението. Радвам се, че съдия Йорданов, който е временно 

изпълняващ длъжността председател на съда, е предприел действия в тази посока. 
На тази идея се опитах да заложа и аз, по време на своите първи стъпки като 

председател на ВКС", допълни още съдия Панов. 
Иван ЛАЗАРОВ 
 



 

 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/14/2064142/sadiya-lozan-panov-vks-sgs-se-

prevarna-v-simvol-na-skandali.html  
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Посланик дьо Кабан: Проблемът е в независимостта на магистратите 

 
"Реформирайте спокойно, но дълбоко". Това заяви посланикът на Франция в 

България Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан на конференция на тема "Върховенството на 
закона: Съдебната реформа в България и алтернативно разрешаване на спорове". 

"Така ще можете да се надявате, че Механизмът за сътрудничество и проверка ще 
бъде премахнат в кратък срок, но най-вече ще сте спечелили доверието на 
българите", отбеляза френският посланик.По думите му приетата стратегия, 
написаните законопроекти са символ, че представителите на изпълнителната и 
законодателната власт искат да подпомогнат съдебната система да се реформира. 

Според него проблемът е в независимостта на всеки един от магистратите, по 
отношение на натиск от всякакъв характер. "Магистратът е само човек - 
следователно слаб, ако не е защитен от закона срещу натиск, който идва отвън", 
заяви посланик дьо Кабан. Той препоръча магистратите да избират пряко 
представителите си във ВСС. 

"Гражданите избират пряко депутатите си, защо да не се постъпи по същия начин и 
по отношение на магистратите. Ще им дадете свобода и ще засилите тяхната 
независимост, ако им позволите да изберат пряко представителите си във ВСС", каза 

посланикът. По думите му състоянието на българската съдебна система и нейната 
реформа не са чисто вътрешни въпроси за България, а те представляват интерес и за 

Франция. Това е така, защото България и Франция са членки на ЕС. 
"ЕС не е международна организация като всяка друга, той е най-напред политически 
проект за обединение на демокрации и свободни народи", обяви той. Посланикът 

подчерта, че условието една държава да бъде правова е законът да се прилага по 
отношение на всички по един и същ начин. 



 

 

"Прокурорите, които обвиняват и съдиите, които постановяват решението да имат 

само една цел - прилагането на закона независимо от лицата, които са страни по 
съдебния спор", заяви дьо Кабан.По думите му всяка страна-членка на ЕС трябва да 
може да увери всички останали, че незаконните поведения, за които са отговорни 
гражданите и, ще бъдат наказани. 
 

https://frognews.bg/news_91186/Poslanik-djo-Kaban-Problemat-e-v-nezavisimostta-na-
magistratite/  
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Посланик дьо Кабан: Реформирайте спокойно, но дълбоко  

 

 
 

"Реформирайте спокойно, но дълбоко". Това заяви посланикът на Франция в 
България Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан на конференция на тема "Върховенството 
на закона: Съдебната реформа в България и алтернативно разрешаване на спорове". 



 

 

"Така ще можете да се надявате, че Механизмът за сътрудничество и проверка ще 

бъде премахнат в кратък срок, но най-вече ще сте спечелили доверието на 
българите", отбеляза френският посланик. 
По думите му приетата стратегия, написаните законопроекти са символ, че 
представителите на изпълнителната и законодателната власт искат да подпомогнат 
съдебната система да се реформира. 

Според него проблемът е в независимостта на всеки един от магистратите, по 
отношение на натиск от всякакъв характер. 
"Магистратът е само човек - следователно слаб, ако не е защитен от закона срещу 
натиск, който идва отвън", заяви посланик дьо Кабан. 

Той препоръча магистратите да избират пряко представителите си във ВСС. 
"Гражданите избират пряко депутатите си, защо да не се постъпи по същия начин и 
по отношение на магистратите. Ще им дадете свобода и ще засилите тяхната 

независимост, ако им позволите да изберат пряко представителите си във ВСС", каза 
посланикът. 

По думите му състоянието на българската съдебна система и нейната реформа не са 

чисто вътрешни въпроси за България, а те представляват интерес и за Франция. 
Това е така, защото България и Франция са членки на ЕС. 

"ЕС не е международна организация като всяка друга, той е най-напред политически 
проект за обединение на демокрации и свободни народи", обяви той. 
Посланикът подчерта, че условието една държава да бъде правова е законът да се 
прилага по отношение на всички по един и същ начин. 
"Прокурорите, които обвиняват и съдиите, които постановяват решението да имат 

само една цел - прилагането на закона независимо от лицата, които са страни по 
съдебния спор", заяви дьо Кабан. 
По думите му всяка страна-членка на ЕС трябва да може да увери всички останали, че 
незаконните поведения, за които са отговорни гражданите и, ще бъдат наказани. 
 

http://novinite.bg/articles/93197/Poslanik-do-Kaban-Reformirajte-spokojno-no-dalboko  
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Неотложно трябва да преборите корупцията, настоява US посолството 

 

 
 
България би могла да постигне напредък в икономическото си развитие, само ако 
има напредък в борбата с корупцията. Това заяви посланикът на САЩ в България Н. 
Пр. Марси Рийс, цитирана от БГНЕС, по време на конференция, посветена на 

върховенството на закона. Според дипломата страната ни е изправена пред 

суровата неотложност и настоящия момент да укрепи върховенството на закона и 

да пребори корупцията. 

По думите на Рийс, от икономическа гледна точка слабостите на върховенството на 
закона и корупцията могат да имат много негативен ефект. 

Марси Рийс посочи, че чуждите инвестиции в България са намалели през последните 
години от 9 млрд. евро през 2007 г. до 1.3 млрд. евро през 2014 година. Тя подчерта, 
че корпорациите инвестират в стабилни държави, където прогнозите за 

възвръщаемост са най-високи. 
Рийс е на мнение, че в България трябва да бъде изградена съдебна система, която 

да не е ангажирана политически и да не действа избирателно. На нея трябва да 



 

 

може да се има доверие. Българските граждани, по мнение на дипломатката, също 

желаят фундаментална промяна, която отговаря на дълбоките проблеми. 
Състоянието на българската съдебна система и нейната реформа коментира и 
френският посланик Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан. Той отбеляза, че те не са чисто 

български въпроси, а представляват интерес и за неговата държава. 
Интереса на Франция към съдебната реформа у нас дипломатът обясни с мотива, че 

и двете държави са част от ЕС. По думите на Ксавие Лапер дьо Кабан, ЕС е 

политически проект за обединяване на демокрации и свободните народи. 
Условието една държава да бъде правова, било законът да се прилага еднакво за 
всички, независимо от лицата, които са страни по съдебния спор. 

По неговото мнение, ЕС предлага на членовете си свободно и обединено 
пространство, посредством правото. Затова, коментира посланикът, това, което се 

приема за законно в България, е законно и във Франция. 

Ксавие Лапер дьо Кабан изтъкна, че когато съдебната система в дадена държава 

не е реформирана и независима, инвеститорите или напускат страната, или се 

обръщат към международните арбитражни съдилища. 
Според него магистратите трябва да бъдат защитени от натиск. Той посочи, че 
проблемът е в независимостта на всеки един от тях. Препоръката на дипломата е 

магистратите да избират пряко представителите си във Висшия съдебен съвет 
(ВСС). Той е на мнение, че избирането на парламентарна квота води и до смесване на 
властите. „Реформирайте спокойно, но дълбоко", посъветва посланикът. 
От своя страна вицето Меглена Кунева изрази убеденост, че сега ще успеят, защото са 
разбрали спешността на това, което изисква времето. Тя е категорична, че трябва да 

участват в усъвършенстването на правораздаването. Начинът, по който се правят 
законите, по който се правораздава и общественият контрол, ще доведат до успех, 
категорична е Кунева. Според нея трябва да бъде намерен начин, по който 

властите да си сътрудничат. 
Тя отчете като положителен факт това, че с правосъдния министър Христо Иванов са 

успели да възстановят диалога. Тя обаче много се надявала съдебната стратегия и 
реформата вече да са приключили. Кунева изтъкна, че спазването на законите е 

единствената валута, която движи икономиката. 
Вицепремиерката определи като голяма задача защитата на магистратите и 
провеждането на необратима съдебна реформа. Тя се зарече, че ще се промени 

Конституцията, за да бъдат промените невъзвратими. 



 

 

Меглена Кунева предупреди, че ще бъдат извършени засилени проверки за 

конфликт на интереси. Тя подчерта, че нейните усилия са свързани с борбата с 
корупцията по високите етажи на властта 
 
http://news.ibox.bg/news/id_24242542  
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Меглена Кунева: За да направим промените в съдебната система необратими 

трябва да променим Конституцията 

 
София. За да направим промените в съдебната система необратими, ние ще 
променим и Конституцията. Няма въпроси около това дали да се променя 
Конституцията. Единствени въпроси, които се поставят, са как да изглеждат новите 
конституционни текстове. Това каза Меглена Кунева, заместник министър-

председател по координация на европейските политики и институционалните 
въпроси, в своя поздравителен адрес по време на откриване на научната 
конференция "Върховенството на закона: Съдебната реформа в България и 
алтернативно разрешаване на спорове", предаде репортер на Агенция "Фокус". По 
думите ѝ, един от основните проблеми на българската правосъдна система е 

корупцията и трябва да се работи целенасочено към пресичането на всички 
корупционни практики, на всички нива в системата. "Вероятно не е приятно на хора, 
които са в обсега на проверките, да бъдат толкова дълбоко проверявани, но го 

дължим на българските граждани. Трябва да бъдат правени проверки за конфликти 
на интереси до дъно, включително и проверки свързани с родители и деца. Законът 

може би няма да щади личното пространство, но трябва да го направим. Трябва да 
избегнем съмнение, че хората, които управляват могат да бъдат корумпирани", 
посочи Кунева. Тя поясни, че фокуса на проблема не трябва да бъде върху поставян 



 

 

върху необходимостта от изготвянето на нови антикорупционни текстове, а върху 

ефективното им прилагане. "Ние имаме добри закони. Съвета на Европа го каза, че 
законите по отношение на корупцията в България са добри. Налагането на закона 
със сила и създаването на институции, които да го направят без никакъв компромис 
ключът към успеха", обясни още Меглена Кунева. 
Иван ЛАЗАРОВ 

 
http://www.focus-news.net/news/2015/05/14/2064191/meglena-kuneva-za-da-
napravim-promenite-v-sadebnata-sistema-neobratimi-tryabva-da-promenim-
konstitutsiyata.html  
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Н. Пр. Марси Рийс: Когато има корупция и липсва прозрачност се подкопава 

доверието в съдебната система 

 
София. Когато има корупция, дори в не големи мащаби, когато липсва прозрачност и 

особено ако всичко това остава безнаказано, това подкопава доверието в системата. 
Това каза Н. Пр. Марси Рийс,посланик на САЩ в България, в своя поздравителен адрес 
по време на откриване на научната конференция "Върховенството на закона: 

Съдебната реформа в България и алтернативно разрешаване на спорове" в 
Софийския университет "Св. Климент Охридски", предаде репортер на Агенция 

"Фокус". "От икономическа гледна точка, корупцията и неспазването на закона имат 
особено голямо отрицателно въздействие. Това означава липса на растеж и 

намаляване на доходите. Има и пряко отношение към качеството на живота на 
гражданите. Здравият разум подсказва на фирмите да инвестират в стабилни 
държави", посочи Марси Рийс. По думите ѝ опитните представители на стопанските 
среди, трябва да бъдат убедени, че бизнес климата в България е благоприятен, 



 

 

защото единствено това ще ги накара да поемат рисковете и да инвестират в 

страната ни. "Преките чужди инвестиции в България са намалели през последните 
години. От близо 9 000 000 000 евро през 2007г до 1 300 000 000, през 2014г", 
заключи Марси Рийс. 
Иван ЛАЗАРОВ 
 

http://www.focus-news.net/news/2015/05/14/2064073/n-pr-marsi-riys-kogato-ima-
koruptsiya-i-lipsva-prozrachnost-se-podkopava-doverieto-v-sadebnata-sistema.html  
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Кунева: Надявах се съдебната реформа вече да е приключила 

 
Ще успеем сега, защото разбрахме спешността на това, което изисква времето. Това 
заяви вицепремиерът Меглена Кунева по време на конференция, посветена на 

върховенството на закона, съобщи БГНЕС. 
Не само можем, а и трябва да участваме в усъвършенстването на правораздаването, а 

начинът по който се правят законите, по който се правораздава и общественият 
контрол, ще доведат до успех, каза вицепремиерът. Според Кунева трябва да бъде 
намерен начин, по който властите да си сътрудничат. 

Много се надявах съдебната стратегия и реформата вече да са приключили, каза още 
вицепремиерът и отчете като положителен факт това, че заедно с правосъдния 
министър Христо Иванов, са успели да възстановят диалога. Кунева каза още, че 
спазването на законите е единствената валута, която движи икономиката. 
Като голяма задача вицепремиерът определи защитата на магистратите и 

провеждането на необратима съдебна реформа. "За да направим промените 
невъзвратими, ние ще променим и Конституцията", обясни тя. 

Кунева подчерта, че нейните усилия са свързани с борбата с корупцията по високите 
етажи на властта и увери, че ще бъдат извършвани засилени проверки за конфликт 
на интересни. 



 

 

Моите усилия са свързани с корупцията по високите етажи, каза още заместник 

министър-председател по координация на европейските политики и 
институционалните въпроси. 
"Не само можем, но ние трябва да участваме в усъвършенстването на съдебната 
система. Начинът, по който се правят законите, начинът по който се правораздава и 
общественият контрол, са нещото, което ще даде ключът към успеха", посочи 

Меглена Кунева. Тя обясни, че е впечатлена от факта, че някои от членовете на 
Висшия съдебен съвет присъстват в конферентната зала и оцени това като 
"отчетливо разпознаване на отговорност". 
"Ние живеем във векът на социалните медии, когато можем много бързо да 

разпространим нашето задоволство или недоволство. За да можем да направим 
максимума и да успеем като държава, ние трябва не само да уважаваме разделението 
на властите. Трябва да намерим начина, по който тези власти си сътрудничат. Искам 

да дам една позитивна и приятелска оценка на министър Иванов. Той крачка по 
крачка успя да възстанови диалога. Не винаги е лесно. Заедно с него и с настойчивост 

и уважение към магистратите, ние ще вървим уверено в тази посока", допълни още 
Меглена Кунева. 
Кунева подчерта, че нейните усилия са свързани с борбата с корупцията по високите 

етажи на властта и увери, че ще бъдат извършвани засилени проверки за конфликт 
на интересни. 
 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4764192  
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Правосъдният министър: Представям си реформата като четири фронта 

 

Съдебната реформа като четири фронта. Това е идеята на правосъдния министър 
Христо Иванов по отношение на готвените промени. От тях на първо място става 



 

 

дума за промяна в управленския модел на системата, която ще бъде постигната чрез 

промяна във Висшия съдебен съвет и Конституцията. Като следващи стъпки в тази 
посока Иванов очерта модернизацията, ефективността и въвеждането на електронно 
правосъдие. 
Правосъдният министър каза, че очаква по-голямо включване и на магистратите при 
вземането на управленски решения. Според Иванов, точно в това отношение, във 

Върховния касационен съд и в Софийския градски съд са намерили пътя към 
оздравяване на климата. Това стана ясно по време на конференция "Върховенството 
на закона: Съдебната реформа в България и алтернативно решаване на спорове". 
Що се отнася до проверките за почтеност и борбата с корупцията, Иванов посочи, че 

ще се работи както за елиминирането на предпоставките за корупция, така и за 
изчистване на системата от подобни практики и нейните носители. По думите му 
промяната е абсолютно неизбежна и тя трябва да върне общественото доверие и да 

модернизира съда. 
Председателят на ВКС Лозан Панов от своя страна посочи, че не е очаквал мандатът 

му да започне с иницииране на наказателни производства и искане на оставки. 
 "Те вече са факт, но по-важното, което в последствие се случи със СГС, дава 
увереност на колегите", увери Панов. Той определи СГС като съд, който от пример за 

системата се е превърнал в символ на скандали. 
Като една от най-важните стъпки по пътя на реформата председателят на ВКС 
посочи образованието. Според него висшите учебни заведения в България не дават 
еднакво ниво и затова би било добре да бъде въведен единен държавен изпит за 
юристите. 

 
http://novinite.bg/articles/93192/Pravosadniyat-ministar-Predstavyam-si-reformata-
kato-chetiri-fronta#sthash.rvezn5DS.dpuf  
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Без съдебна реформа няма инвестиции  

Само за последните 7 години чуждите инвестиции у нас са намалели с близо 8 

млрд. Евро 



 

 

 

Без съдебна реформа няма инвестиции. Около тази теза се обединиха представители 
на изпълнителната и законодателната власт, както и дипломати, които участваха в 

конференция, посветена на съдебната реформа. Те се съгласиха и че е необходима 
промяна на българската конституция. Форумът бе организиран в Софийския 

университет от Американската търговска камара в България и Френско-българската 
търговска и индустриална камара.  
Само за последните 7 години чуждите инвестиции у нас са намалели с близо 8 

милиарда евро. Така през миналата година те са били едва 1 милиард и 300 милиона 
евро отчете американският посланик Марси Рийс. Причината - финансовата криза и 

корупцията у нас. Затова дипломатът смята, че съдебната реформа може да промени 
негативните цифри и инвеститорите да дойдат в България.  
Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан, който пръв заговори за гнилите 
ябълки в съдебната система, заяви, че проблемът на правосъдието у нас идва от 
независимостта на магистратите и даде препоръка - те, а не Народното събрание, да 

избират членовете на ВСС.  
Вицепремиерът Меглена Кунева увери дипломатите, че този път страната ни ще 
успее да реформира съдебната система. От бързината на тази реформа ще зависи и 
членството ни в Шенген.  
Правосъдният министър Христо Иванов обясни, че си представя съдебната реформа 

с нов модел на ВСС, бързи и ефективни съдебни процеси и електронно правосъдие.  



 

 

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов поиска въвеждане на 

единен държавен изпит за юристите. Според него висшите учебни заведения в 
България не дават еднакво ниво на образование. 
 
http://www.bgonair.bg/bulgaria/2015-05-14/bez-sadebna-reforma-nyama-investitsii 
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Съдебна реформа на четири фронта 

 

Такава е визията на правосъдния министър Христо Иванов. Според министъра 
трябва да има промяна в управленския модел на системата, която ще бъде 

постигната с промяна във ВСС и Конституцията. Министърът призова за по-голямо 
участие на магастиратите при взимането на управленски решения. 

Христо Иванов, министър на правосъдието: Промяната е абсолютно неизбежна. 

Това, което е сериозното предизвикателство пред нас, е този момент на 

възможност на промяната да извлечем максимума от него. Въпросът е как да 



 

 

изглежда ВСС, да има повече отговорност, по-голяма представителност, доверие и 

легитимност. Въпросът е как да осигурим едно по-голямо включване на 

магистратите при взимането на управленски решения. 

http://bnt.bg/news/institutsii/sa-debna-reforma-na-chetiri-fronta  
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Посланици за съдебната реформа: От "сурова неотложност" до "спокойно, но 

дълбоко" 

България е изправена пред суровата неотложност на настоящия момент да укрепи 
върховенството на закона и да пребори корупцията. Така посланикът на САЩ в 
България н.пр. Марси Рийс, парафразирайки думите на Мартин Лутър Кинг, 

определи предстоящата съдебна реформа в България, предаде БГНЕС. 
"От икономическа гледна точка слабостите на върховенството на закона и 

корупцията могат да имат много негативен ефект", заяви дипломатът по време на 
конференция по темата, като напомни, че чуждите инвестиции в България са 
намалели през последните години от 9 млрд. евро през 2007 г. до 1.3 млрд. евро през 

2014 г. 
Рийс посочи, че корпорациите инвестират в стабилни държави, където прогнозите за 

възвръщаемост са най-високи. 
Според посланика на САЩ у нас трябва да бъде изградена съдебна система, на която 
може да се има доверие, да не е ангажирана политически и да не действа 

избирателно и произволно. Марси Рийс каза още, че българските граждани също 
желаят фундаментална промяна, която отговаря на дълбоките проблеми. 
Не е чисто български въпрос 
„Състоянието на българската съдебна система и нейната реформа не са чисто 
български въпроси. Те представляват интерес и за Франция”, заяви френският 

посланик у нас н.пр Ксави еЛапер дьо Кабан. 



 

 

Дипломатът обясни интереса на Франция към съдебната реформа у нас с мотива, че 

и двете държави са част от Европейския съюз. "Той е политически проект за 
обединение на демокрации и свободните народи, а условието една държава да бъде 
правова, е законът да се прилага еднакво за всички, независимо от лицата, които са 
страни по съдебния спор". 
Ксавие дьо Кабан заяви, че проблемът е в независимостта на всеки един от 

магистратите от натиск и затова те трябва да бъда защитени. Той препоръча 
магистратите да избират пряко представителите си във ВСС. 
Според него избирането на парламентарна квота води и до смесване на властите. 
"Реформирайте спокойно, но дълбоко", посъветва посланикът. 

Френският посланик подчерта, че когато съдебната система в дадена държава не е 
реформирана и независима, инвеститорите или напускат страната, или се обръщат 
към международните арбитражни съдилища. 

Мнението на властта 
"Представям си съдебната реформа като четири фронта. На първо място става дума 

за промяна в управленския модел на системата, която ще бъде постигната чрез 
промяна във Висшия съдебен съвет и Конституцията", каза правосъдният министър 
Христо Иванов. 

Като следващи стъпки в тази посока той очерта модернизацията, ефективността и 
въвеждането на електронно правосъдие. Правосъдният министър каза, че очаква по-
голямо включване и на магистратите при вземането на управленски решения. 
Според Иванов, точно в това отношение, във Върховния касационен съд и в 
Софийския градски съд са намерили пътя към оздравяване на климата. 

Що се отнася до проверките за почтеност и борбата с корупцията, Иванов каза, че ще 
се работи както за елиминирането на предпоставките за корупция, така и за 
изчистване на системата от подобни практики и нейните носители. 
 
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/poslanici-sadebnata-reforma-e-surovo-

neotlozhna.html  
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Посланиците на Франция и САЩ коментираха съдебната ни реформа на форум 

в София 

Посланиците на САЩ Марси Рийс и на Франция Ксавие дьо Кабан коментираха 
предстоящата съдебна реформа на форум за върховенството на закона и съдебната 

реформа, организиран от неправителствени организации. 

На него участваха още вицепремиерът Меглена Кунева, правосъдният министър 
Христо Иванов, както и членове на Висшия съдебен съвет. Двамата посланици 
изразиха мнение, че системата трябва да гарантира независимост на всеки магистрат 
от външни фактори. 

http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/109270  
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Марси Рийс: България е пред суровата неотложност да пребори корупцията и 

да укрепи върховенството на закона 

България е изправена пред суровата неотложност и настоящия момент да укрепи 

върховенството на закона и да пребори корупцията. Така посланикът на САЩ в 
България Н. Пр. Марси Рийс, перифразирайки думите на Мартин Лутър Кинг, 



 

 

определи предстоящата съдебна реформа в България по време на конференция, 

посветена на върховенството на закона, предаде БГНЕС. 
Посланик Рийс подчерта, че България би могла да постигне напредък в 
икономическото си развитие, само ако има напредък в борбата с корупцията. "От 
икономическа гледна точка слабостите на върховенството на закона и корупцията 
могат да имат много негативен ефект", заяви дипломатът. 

Марси Рийс припомни на аудиторията, че чуждите инвестиции в България са 
намалели през последните години от 9 млрд. евро през 2007 г. до 1.3 млрд. евро през 
2014 г. Тя подчерта, че корпорациите инвестират в стабилни държави, където 
прогнозите за възвръщаемост са най-високи. 

Според посланика на САЩ у нас трябва да бъде изградена съдебна система, на която 
може да се има доверие, да не е ангажирана политически и да не действа 
избирателно и произволно. Марси Рийс каза още, че българските граждани също 

желаят фундаментална промяна, която отговаря на дълбоките проблеми. 
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4764073  
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Лозан Панов: Софийски градски съд се превърна в символ на скандали 

КРОСС/Не съм очаквал, че моите първи стъпки като председател на ВКС ще бъдат 
свързани с инициирането на дисциплинарни производства и искания за подаване на 

оставки. Софийски градски съд се превърна в символ на скандали. Това каза съдия 
Лозан Панов, председател на Върховен касационен съд, по време на участието си в 

научна конференция на тема: "Върховенството на закона: Съдебната реформа в 
България и алтернативно разрешаване на спорове". 
"Това е съд, в който има проблеми със случайното разпределение на делата, съд 

раздиран от противоречия между колегите, съд, в който делата се разпределят 
неравномерно между съдиите, а преди е бил пример за съдебната система и от него 
са излезли много добри юристи", посочи съдия Лозан Панов. По думите му, СГС 



 

 

генерира твърде много скандали, а те се отразяват негативно на магистратите в 

цялата страна. "Аз смятам, че позитивните явления са факт и добрите новини от този 
съд ще започнат да идват, защото оздравителните процеси са започнали. Пътят 
минава през самоуправлението. Радвам се, че съдия Йорданов, който е временно 
изпълняващ длъжността председател на съда, е предприел действия в тази посока. 
На тази идея се опитах да заложа и аз, по време на своите първи стъпки като 

председател на ВКС", допълни още съдия Панов. 
 
http://www.cross.bg/panov-predsedatel-sudiya-1465078.html#ixzz3a7fHU3eq  

 

Link ai video:  

http://video.bgnes.com/view/56129  

http://video.bgnes.com/view/56128  

http://video.bgnes.com/view/56127  

 


