КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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По повод безпрецедентната обстановка в страната, ние от
Управителния съвет на Камара на следователите в България /КСБ/, като
сдружение за защита независимостта и професионалните интереси на
следователите, остро възразяваме срещу опитите Прокуратурата да бъде
въвлечена в политически борби и скандали, целящи дискредитирането на
институцията, статута на българските магистрати и независимостта на
съдебната власт.
Като най-представителната съсловна организация в системата на
съдебната власт, чиито приоритети са утвърждаване законността и
противодействие на престъпността, защита правата на човека и интересите на
гражданското общество, сме особено бдителни към опитите за намеса в
дейността на правоприлагащите органи.
Следим с безпокойство изявленията на политици и общественици през
последните дни, в които открито нападат действията на правоприлагащите
органи в серия от политически изказвания, целящи дискредитиране на
действията на ПРБ и в частност на всеки отделен магистрат. Считаме, че тези
изявления накърняват престижа на Държавата, институциите и в частност
цялата съдебна власт, освен във вътрешен план, така и пред международните
ни партньори и нарушават залегналите принципи в член 2 от Договора за
Европейския съюз.
В този смисъл остро възразяваме срещу политическия натиск,
външната намеса в работата на независимата съдебна власт и поставянето под
съмнение на професионалните ни действия при утвърждаване законността,
противодействието на престъпността и защита на гражданските права и
интереси.
Отправените обвинения за злоупотреба с правомощия и призивите за
„реподбор“ на прокурорите, поругават независимостта и подронват престижа
на прокуратурата като част от съдебната власт. Тези твърдения считаме, че са
в пълен противовес на демократичните ценности и принципи на правовата
държава. Познавайки добре колегите си, заставаме твърдо зад безспорните им
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лични и професионални качества и считаме, че отправените обвинения и
заплахи са напълно несъстоятелни и не почиват на никакви доводи, а целят
ескалиране на напрежение, от което да се извлекат политически дивиденти за
отделни лица. Вярваме, че прилагането на закона и зачитането на основни
права и свободи, залегнали в Конституцията, могат само да подсилят
усещането ни за добре свършена работа. Искам да заявя на всички, които се
опитват чрез политически изказвания да злепоставят действията ни – не ни е
страх, уважаеми господа! Отказваме да сме политически заложници в опити за
дестабилизиране на Държавата!
Призоваваме всички да отстояват разделението и независимостта на
всяка една от трите конституционно определени власти в страната!
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