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Българската правосъдна сис-
теми прилича на блато – на 
повърхността е спокойно, 
а под не клокочат зловонни 
балони. Затова когато вя-
кой хвърли камък в тъмната 
вода наколо се разпростри-
рат отровни пари.

Точно това направи преди две 
две седмици следователят от 
втори сектор на Столичната 
следствена служба Бойко Ата-
насов- раздвижи блатото. Той  
разказа пред „Биволъ“, че раз-
пределянето на делата в след-
ствения отдел на прокуратура-
та става по  „съмнителен за за-
кона начин“. От думите му ста-
ва ясно съществуването „шпиц-
команда“, създадена по време-
то на Петьо Петров (с показа-
телния прякор Пепи Еврото). 
Тя се състои от няколко следо-
ватели, извършващи поръчкови 
разследвания. Цялата работа на 
въпросния първи отдел на сто-
личното следствие, който дейст-
вал като „прокуратура-бухал-
ка“, била под зоркия поглед на 

главния прокурор Сотир Цаца-
ров. Според Атанасов малката 
група от избрани следователи 
е натоварена единствено с раз-
следването по делата за коруп-
ция по високите етажи на власт-
та, които се използват за шан-
таж. „Нито едно от тези дела не 
се води срещу конкретно лице – 
делото се води и в един момент 
се спира, после се възобновява… 
Помним, в близко време имаше 
дела за „Авиоотряд 28″, праве-
ха се претърсвания, ходи цяла-
та служба да изземва докумен-
ти. Цялото общество знаеше, че 
е срещу Борисов, но така и не се 
поиска свалянето на имунитета 
му“, обяснява Атанасов. Следо-
вателят казва, че разследвания-
та по дела, най-често образува-
ни срещу неизвестен извърши-
тел, се ползват за откровено из-
нудване, стопиране на реформа 
или прокарване на законодател-
ни инициативи. На мушката на 
звеното, доскоро ръководено от 
Пепи Еврото, са и бизнесмени, 
а поръчките са свързани с вли-
янието на Делян Пеевски върху 
главния прокурор, казва в прав 
текст Бойко Атанасов. По този 
начин следователят потвърди 
съмненията за обвързаностите 
на Цацаров и употребата на про-
куратурата за завземане на биз-
неси и изпълнение на политико-
икономически поръчки. 

Няколко дни след публикува-
нето на интервюто Атанасов по-
каза стотици унищожени доку-
менти, свързани с разследване-
то „КТБ“, захвърлени в контей-
нери в близост до сградата на 
столичното следствие. Сред тях 
имало описи от досъдебни про-

изводства, разпити на свидете-
лите Бисер Лазов, Иван Стойков, 
договор на военния завод „Дуна-
рид“, собственост на Цветан Ва-
силев. Според Атанасов ключо-
вите документи са разчистени 
непосредствено след излагане-
то на неговите твърдения относ-
но работата на първи сектор на 
столичното следствие.

Ден след като е публикува-
на първата част на интервю-
то с Атанасов пред „Биволъ“ 
главният прокурор Сотир Ца-
царов изпраща писмо до члено-
вете на Висшия съдебен съвет 
(ВСС), в което се предлага „съ-
образно своята компетентност, 
да извършат пълна проверка 
на твърденията на следовате-
ля към Следствения отдел на 
Софийска градска прокуратура 
Бойко Атанасов, изразени в ин-
тервю за електронен сайт на 18 
февруари 2016 г.“

По случая председателят 
на Върховния касационен съд 
(ВКС) Лозан Панов изрази мне-
ние, че е задължително провер-
ката по твърденията на Бойко 
Атанасов да бъде задълбочена 
и изрази надежди резултатите 
от нея да са по-добри от тези по 
скандала „Яневагейт“. 

„Самата проверка ще покаже 
какво се е случило. Изнесено-
то сочи  обезпокояващи обстоя-
телства, които трябва да се про-
верят. Говори магистрат, казва 
важни неща, които трябва да бъ-
дат проверени задълбочено. Той 
трябва да има възможност пред 
Етичната комисия в една спо-
койна обстановка да даде свои-
те обяснения“, посочи съдия Па-
нов. На въпрос дали не би след-
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Лилия Христова

вало проверката да се извърши 
както в СГС – за цялостното уп-
равление да следствието, пред-
седателят на ВКС каза, че първо 
трябва да бъде изслушан Бойко 
Атанасов, а след това „провер-
ката може да се доразшири, а 
според мен е дори необходимо 
да се направи“. Според него ин-
тересно би било да се изследва 
какви документи са били наря-
зани и изхвърлени в контейне-
рите близо до сградата на след-
ствието по делото „КТБ“, как са 
били съхранявани, защо са били 
изхвърлени там. „Обезпокоява-
щи обстоятелства, които, ако не 
се предприеме една задълбоче-
на проверка, ще оставят отново 
неприятен привкус за българ-
ското правосъдие“, поясни Па-
нов пред журналисти. Той ко-
ментира също оповестеното от 
прокуратурата, че документи-
те представляват „работни ко-
пия на протоколи“. По думи-
те му той самият не знае какво 
означава това. „Вероятно ста-
ва дума за материали, които са 
били подготвени за подписване 
от свидетели и обвиняеми. Труд-
но ми е да коментирам матери-
али, които не съм виждал. Тези 
понятия се надявам да бъдат 
изяснени в проверката и, ако 
тя наистина бъде задълбочена, 
това ще е добър знак за правосъ-
дието“, посочи още председате-
лят на ВКС.

Членът на ВСС Калин Кал-
пакчиев изрази позиция близ-
ка до мнението на Панов. Спо-
ред него твърденията на следо-
вателя Бойко Атанасов са сери-
озни и изискват цялостна про-
верка на дейността на следстве-
ния отдел на Софийската град-
ска прокуратура (СГП). По него-
во мнение тази проверка трябва 
да се извърши или от Инспек-
тората към ВСС (ИВСС), или от 
членове на ВСС с максимално 
широко представителство. Кал-
пакчиев дори прави паралел със 
случай от 2013 г. с бившия град-
ски прокурор Николай Кокинов. 
Тогава няколко членове на ВСС 
предлагат цялостна ревизия на 
СГП заради твърдения, че кон-
кретни разследвания, които се 
водят по политически или дру-
ги незаконни съображения. То-

гава реакцията на главния про-
курор Сотир Цацаров, е че няма 
да допусне никого да проверя-
ва прокуратурата. Именно за-
това само обективна и външна 
проверка от независими експер-
ти ще даде яснота за основател-
ността на твърденията на следо-
вателя Атанасов, смята Калин 
Калпакчиев.

Междувременно на на 2 март 
26 прокурори и следователи от 
критикувания първи отдел на 
СГП настояха с писмо до ВСС 
кадровиците да чуят и тяхната 
версия във връзка с твърдения-
та на колегата им Бойко Атана-
сов, който е поканен за изслуш-
ване от Етичната комисия на 7 
март.

Подписалите се в писмото про-
курори и следователи определят 
твърденията на колегата си за 
дълбоко неверни и несъдържа-
щи конкретика. В обръщение-
то си към ВСС те заявяват, че са 
проверили значението на дума-
та „шпицкоманда“ в Уикиреч-
ник и са установили, че това са 
„хора със садистични наклон-
ности, често сред тях има и кри-
минални престъпници, убийци 
и т.н.“. „Ние не сме, а и не смя-
таме да ставаме лица със садис-
тични наклонности, криминал-
ни престъпници и убийци“, каз-
ват в кадрите от СГП. Те добавят 
още, че не знаят на какво се дъл-
жи невъзможността на Бойко 
Атанасов да „възприеме и въз-
произведе правилно фактите от 
обективната действителност“, 
това не би било техен проблем, а 
на кадровата политика на ВСС и 
на съвестта му. Те определят за 
невярно твърдението, че са уни-
щожили документи по досъдеб-
ното производство за КТБ и каз-
ват, че това се вписва по интере-
сен начин в атаката, на която са 
подложени напоследък от някои 
медии, НПО, публични личнос-
ти и обвиняеми.

По случая обаче вместо свет-
кавична проверка за дадената 
от Бойко Атанасов информация, 
Етичната комисия към ВСС ще 
извършва проверка на следова-
теля. Дали тя ще бъде обектив-
на, може да се съди по резултата 
от действията на съвета в скан-
дала със записите „Яневагейт“. 
Сравнението между двете е не-
избежно заради лоялността на 
настоящия състав на кадровия 
орган към главния прокурор. 
Именно тази лоялност и под-
властност на ВСС към ръково-
дителя на Върховна касацион-
на прокуратура е съдало блато-
то в българкото правосъдие, от 
което в краяна сметка трада ця-
лата държава.  K

Бойко Атанасов предизвика следствието снимка ФотограФ ФотЕВ

На мушката на звено-
то, доскоро ръководе-
но от Пепи Еврото, 
са и бизнесмени, а 
поръчките са свързани 
с влиянието на Делян 
Пеевскил.


