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България се провали сама за възможността да има свой генерален адвокат в Съда на
Европейския съюз, стана известно вчера.

На всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и на генералните
адвокати в Съда на Европейския съюз. През октомври 2015 г. изтече мандатът на
четиринадесет съдии и четирима генерални адвокати, като сред държавите, които сега
трябва да номинират свои кандидати за генерални адвокати, беше и България.

Одобрената от Министерския съвет в края на месец юли тази година кандидатура на
доц. Атанас Семов за генерален адвокат в Съда на ЕС обаче не беше одобрена.

Спомняте ли си кой беше той? Същият човек, който като кандидат за президент на
партията на Яне Янев (днес съветник на премиера Борисов за борбата с корупцията)
РЗС се заканваше, че „ще уволни Бойко Борисов? По ирония, същият, който
правителството одобри четири години по-късно за високия европейски пост.

Новината за провалената българската кандидатура, станала известна вчера (4 ноември
2015 г.) почти не намери място в българските медии, заети със задълбочаващия се
конфликт между стачкуващите полицаи и правителството.

Агенция Кросс съобщи, че след изслушване на 30 октомври тази година, Комитетът,
съставен по Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който дава
становище по годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и
генерален адвокат във висшата юрисдикция на Съюза, е излезал с отрицателно
становище по кандидатурата на доц. Семов, поради липсата на достатъчен
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професионален опит на високо ниво.

Становището на Комитета е получено вчера, 4 ноември 2015 г. от българските власти.
Комитетът отчита академичните постижения на г-н Семов и познанията му в областта
на правото, но констатира, че професионалният опит на високо ниво на г-н Семов е
формиран след 2004 г., което се преценява като недостатъчно.

Комитетът е дал отрицателни становища за 7 от общо 32 кандидатури за постъпване за
първи път на длъжност като съдия или генерален адвокат (близо 22% от кандидатите).

Макар и Комитетът да е консултативен орган и неговите становища нямат обвързваща
сила министърът на правосъдието Христо Иванов ще оттегли кандидатурата на доц.
Атанас Семов, съобщава още агенция Кросс.

Неодобрената кандидатура на Семов е провал далеч надхвърлящ, персоната на самият
номиниран. Тя е провал на цялата българска системата, която е натоварена с
излъчването на подобна номинация.

Още повече, че по време на направения избор бяха отправяни редица предупреждения,
че неспазването на европейския регламент от българска страна ще доведе именно до
провал.

За това говорят и фактите, които е необходимо да се припомнят. Първата комисия,
която през януари 2015 г. беше натоварена от Министерството на правосъдието да
организира конкурса, беше компрометирана от присъствието на юристи, пряко
свързани с бившата Държавна сигурност.

Гласност на случая беше даден от Методи Андреев, депутат от ГЕРБ, след което се
стигна до съставянето на нова комисия с друг състав през месец март.
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На конкурса се яви и Атанас Семов, който тогава получави на устния изпит по френски
език 4,63, твърде нисък резултат и изобщо не е допуснат до събеседване с комисията.

До крайният етап – събеседване с комисията е допуснат един единствен кандидат –
Иван Гюров. На препитването за европейското право той обаче получава оценка от 4,25
и в резултат на тази незадоволителна оценка комисията приема да не бъде предлагана
неговата кандидатура пред правителството за поста генерален адвокат.

През април 2015 г., в Министерството на правосъдието промени условията на
осъществяване на избора, като критериите за устрия изпит по френски език са
занижени заедно с изискуемия от СЕС юридически стаж от над 20 години за
кандидатите за генерален адвокат.

Съставът на комисията също е променен. Интересното е в него влизат двама юристи,
които са били студенти на Атанас Семов и е включен чужденец – Жан Пол Жаке, бивш
директор на правната служба на Съвета на ЕС, което е прецедент. Жаке е сочен като
личен приятел на Семов и чест гост в Юридическия факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски” по негова покана.

От всички 11 участници в конкурса през месец юли с най-висок бал от поставените
оценки при изслушването на кандидатите, е класиран Атанас Семов – 5,20.

Той обаче няма практически опит, а юридическият му стаж е натрупан като
университетски преподавател. Този проблем беше признат и от самия самият Семов. Но
така или иначе кандидатурата му беше одобрена от Министерския съвет в края на
месец юли.

След отрицателното становище на Комитета при изслушването на кандидатурата на
Семов на този етап България губи възможността да има свой представител на
престижния пост. Вратичката България да представи достоен кандидат, отговарящ
безупречно на всички услония, остава отворена до 2021 г., тъй като страната ни има
право до тогава да направи ново предложение.
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Агенция Кросс съобщи, че след проведен разговор с министър-председателя Бойко
Борисов, министърът на правосъдието Христо Иванов ще предложи на Министерския
съвет да отмени Постановление № 214 от 2010 г. за създаване на процедура за
провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на
Европейския съюз , и за съдия в Общия съд. Тази стъпка се налага, както с оглед
необходимостта да се излъчи нова номинация в максимално кратки срокове, така и
поради системния характер на много от недостатъците на досегашния подход.

Това означава, че Министерството на правосъдието ще се опита още един път да
издигне кандидатура по правила, съответстващи на европейските изисквания, а не да
се намери пост за съответен човек, нещо, което ако участниците в системата, желаеха
да направят, щяха да са го сторили много по-рано.
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