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  На 26 септември 2005 г. в сградата на Делегацията на Европейската 

Комисия в България се проведе професионален публичен дебат на тема “Съдебната 

реформа в България”. 

  Дискусията се организира по инициатива на Асоциацията на българските 

Чийвнинг стипендианти, благодарение на подкрепата на Британското посолство и 

Британски съвет в България. Асоциацията е създадена от българи, които са 

спечелили в различни периоди стипендията “Чийвнинг” на Британското външно 

министерство за следдипломно обучение във водещи британски университети, сред 

които са и значими обществени личности като настоящия премиер на България 

Сергей Станишев и министъра на външните работи Ивайло Калфин. 

  Този дебат по замисъл представлява първият от серия подобни събития, 

организирани от тази Асоциация, насочени към провокирането на широка 

професионална дискусия по проблеми от обществен интерес в области от 

съществено значение за процеса на присъединяването на България към Европейския 

съюз. 

  За да вземат участие в дебата и да изложат своите виждания по 

предложените за обсъждане теми бяха поканени авторитетни представители на 

съдебната, изпълнителната и законодателната власти, сред които бившия 

правосъден министър Антон Станков, съдия Нели Куцкова, прокурор Росен Димов, 

представителя на МС Константин Паликарски, депутатът от 40 НС Елиана Масева и 

други значими юристи и политици, както и членове на Асоциацията, сред които и 

преподавателя от програма “Право” на НБУ д-р Катерина Йочева. 

  Да вземат участие в дебата бяха поканени и представители на 

неправителствени организации и чужди представителства в България, както и 

представители на медиите. 

  Дебатът започна с адрес от шефа на Британски съвет в България, който 

представи Асоциацията и значимостта на поставените за обсъждане проблеми на 

съдебната реформа. 



  Дебатът протече в две части, модерирани от Васил Чобанов от радио Нова 

Европа и от Кирил Вълчев от Дарик радио. Първият дискусионен панел бе посветен 

на проблемите във връзка с борбата против корупцията в съдебната система. 

Втората част от дебата бе озаглавена “Ефективност и проблеми на до съдебното 

производство”.  

  В течение на двете части на дебата бяха повдигнати и разисквани някои от 

провокиращите най-силен публичен интерес проблеми на реформата в съдебната 

система, особено що се отнася до проблемите с корупционните практики в средите 

на магистратурата. Обменен беше опит с пресичането на такива практики, прилаган 

в органи от изпълнителната или съдебната власт, чиито представители участваха в 

дебата. На особени критики бе подложен проектът за нов НПК, който предстои да 

бъде разгледан на второ четене в НС, приемането на който закон е един от 

основните пречки пред пълноправното приемане на България за член на Евросъюза 

през януари 2007 г. 

  


