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Уважаеми дами и господа членове на ВСС, 

Уважаеми господин Главен прокурор, 

Уважаема госпожо Окръжен прокурор, 

Обръщаме се към Вас по повод поведението на прокурор Стефан Янев от Окръжна 
прокуратура – Пазарджик във връзка с чл. 14 от Наредбата за обществения ред в Община 
Пазарджик, приета с Решение № 211 на Общинския съвет от 12 ноември 2009 г., 
Протокол № 18. Според нас то накърнява престижа на съдебната власт.  

На 6 септември 2010 г. прокурор Янев участва в церемония по отбелязването на 
Съединението в катедрален храм „Света Богородица" в гр. Пазарджик. Там, по 
предложение на митрополит Николай, получи орден „Св. Апостол Ерм” – най-високото 
отличие на Пловдивската митрополия за това, че е отказал намеса срещу скандалния 
текст в Наредбата за обществения ред. С други думи, г-н Янев бе награден за 
неизпълнение на служебните задължения и отказа му да отстоява върховенството 
на законите, като следи за спазването им. Наградени от представителя на БПЦ за 
погазването на четири текста от Конституцията, на два закона и на два международни 
акта бяха също градоначалникът на Пазарджик г-н Тодор Попов и инж. Георги Йорданов 
– председател на ОбС. По този начин центърът на честването бе изместен, превърна се в 
гротеска и то бе опорочено.  

Ето какво заяви прокурор Янев след церемонията: „Не смятам, че тук има някаква 
дискриминация, защото човек се ражда такъв, какъвто Господ го създава. Оттам 
нататък вече, той има правото да се насочи в една или друга посока, дали ще си бъде 
естествен, така както Господ го е създал или ще се промени поради някакви странични 
обстоятелства и други фактори, но това си е негово лично право. Тябва да се придържаме 
към нашия християнски и български морал, както и към естеството.” („Дарик радио”, 6 
септември 2010). 

И още:  „Изпитах голямо вълнение при получаването на ордена. Мислих дълго и 
анализирах преди да напиша мотивите, с които отказвам да поискам отмяна на чл.14 от 
Наредбата за обществения ред в Пазарджик, който забранява публичната демонстрация 
на сексуална и друга ориентация. Смятам, че с постановлението което написах, защитих 
моралните ценностти на целия народ.” (в. „24 часа”, 6 септември 2010). 

Недопустимо е за един магистрат да прави изказвания, които в същината си 
опровергават, злепоставят и ерозират доверието в институцията, за която работи. Те 
показват пълно неразбиране на антидискриминационното законодателство. Отказът от 
правосъдие на г-н Янев е лош сигнал и пред европейските партньори на България. 

Да се пренебрегват законите – както направи г-н Янев – заради религиозна 
догматика, лични пристрастия, хомофобия и хетеросексизъм, под прикритието „защита 
на моралните ценности на целия народ“ е поведение, граничещо с абсурда. В служебно 
качество той е длъжен да следи за спазване на законите. Уточняваме, че изказванията си 
той прави като длъжностно лице – прокурор, а не като гражданин на Републиката, от 
чието мнение не зависи съдбата на оспорвания текст в Наредбата. 



В унисон с разпоредбите на Конституцията, които определят България като 
светска и правова държава, ние вярваме, че независимостта на съдебната власт трябва да 
бъде факт и тя не бива да позволява намеса или влияние от страна на вероизповеданията 
у нас, в това число и на Българската православна църква. 

Считаме, че с действията и с изявленията си в общественото пространство г-н 
Стефан Янев е нарушил Етичния кодекс на българските магистрати, а именно: 

- Основните принципи на справедливост, компетентност, безпристрастност и 
толерантност, заложени в него; 

- В т. 2.1 от същия е записано, че „магистратът уважава достойнството на всеки 
човек, както при изпълнение на служебните си задължения, така и извън 
службата, и не допуска предпочитание, предубеждение или предразсъдъци 
въз основа на раса, произход, етническа принадлежност, пол, религия, 
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено 
положение или имуществено състояние; 

- Магистратът следва да отстоява своята безпристрастност и в случаите на 
създадени в обществото силни настроения на симпатия или антипатия към 
участници във висящо пред него производство, като решава казуса единствено 
въз основа на фактите и закона; (т. 2.2 от Кодекса) 

- Магистратът […] е особено внимателен при решаването на въпроси, свързани  
със свободата и репутацията на гражданите; (т. 3.1) 

- Магистратът следва да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да 
компрометират честта му в професията и обществото; (т. 5.6) 

Ето защо молим ВСС, като върховен административен и ръководен орган на 
съдебната власт в Република България, да  разгледа и вземе отношение по поставения 
проблем. Молим също Главния прокурор на Република България, както и ръководителят 
на Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик да предприемат предвидените в закона мерки, 
за да ограничат компрометиращи прокуратурата публични изяви, като тези на прокурор 
Янев. 

Очакваме ВСС да задължи г-н Янев да поднесе извинение към гей-лесбийската 
общност, защото в противен случай ще трябва да се приеме, че ВСС споделя възгледите 
на г-н прокурора. 

В тази връзка, мерките, които молим да вземете, биха имали по-голям ефект от 
дисциплинарното наказание на един прокурор – те ще са категоричен знак за всички 
граждани, че правата им са защитени, а за тези, които ограничават човешките права ще е 
ясен сигнал, че това няма да бъде допуснато в една цивилизована и правова държава. 

[Подписи] 

09.09.2010 г. 

гр. София 


