Магистрат със семейна връзка в съда – докладчик по казуса с досиетата на ДС във ВАС
Написано от Христо Христов
Събота, 21 Декември 2019 15:57

В началото на декември 2019 г. председателят на Върховния административен съд
(ВАС) Георги Чолаков образува тълкувателно дело за уеднаквяване на практиката на
съда по дела, заведени от сътрудници на тоталитарните комунистически служби срещу
решения на Комисията по досиетата, с които тя огласява тяхната принадлежност в
качеството им на лица, заемали или заемащи различни ръководни длъжности.

За това той е сезиран още през лятото от тогавашния главен прокурор Сотир
Цацаров
, който от своя страна е информиран за проблема от
председателя на Комисията по досиетата Евтим Костадинов.

За докладчик по новообразуваното тълкувателно дело председателят на ВАС е
определил съдия Румяна Лилова. Сайтът desebg.com припомня в ръцете на кого е
поверен този случай.

Съпруга на магистрат, замесен в корупционен скандал

Румяна Лилова е съпруга на съдията Андрей Икономов, председател на Пето
отделение във ВАС (2004-2010). През 2010 г. той се оказа един от цяла група висши
магистрати, замесени в схема за придобиване на апетитни имоти в Приморско чрез
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„нуждаещи се” членове на семействата им.

В случая това става въпрос за 80-годишната Елка Икономова – майка на съдия
Икономов, чрез която в Приморско се построява четириетажна сграда. Разследване на
в. „Капитал” разкри, че през 2004 г. Икономова получава правото на строеж върху 430
кв. м. край морето срещу 1677 лв.

Преди това тя декларира, че живее като крайно нуждаеща се. Пет години по-късно там
е построена жилищна кооперация, която Елка апортира в търговско дружество,
управлявано от брата на съдия Икономов.

След скандала Андрей Икономов бе освободен от длъжност председател на отделение
от председателя на ВАС Константин Пенчев, а Висшият съдебен съвет го санкционира с
25-процентно намаление на заплатата за срок от 2 години. Икономов стигна до отмяна
на последното наказание, сред като атакува пред ВАС решението на ВСС по дело,
гледано при закрити врати.

Случаят със заличаването на природен парк Странджа

Съпругът на съдия Лилова Андрей Икономов е известен и с това, че бе председател на
съдебен състав на ВАС, който през 2007 г. излезе с решение за заличаване на
природен парк Странджа, най-голямата защитена природа територия на Балканския
полуостров.

Делото бе заведено от фирма с апетити да строи във защитена зона на парка, а в
пресата бяха посочени индиректни връзки на дружеството с структури на икономическа
групировка в началото на прехода на Илия Павлов „Мултигруп”, близки до лидера на
ДПС Ахмед Доган.

Скандалното съдебно решение на състава, оглавяван от Андрей Икономов, доведе до
реакция на парламента, който прие промяна в Закона за защитените територии,
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непозволяваща заповедите за обявяване на защитени територии да подлежат на
съдебно обжалване. Така след силния обществен натиск природен парк „Странджа” бе
спасен.

Командироването на Румяна Лалова във ВАС

След избирането на Георги Колев за председател на ВАС (2010) Румяна Лилова е
командирована да във Върховния административен съд през 2014 г.

Съдия Лилова започва кариерата си в съдебната власт през 2005 г. като съдия в
Софийския районен съд с решение на Висшия съдебен съвет (в този състав член на
съвета е Андрей Икономов). Там работи 2 години, докато през 2007 г. печели конкурс за
съдия в Административния съд – София град (АССГ).

През 2012 г. е повишена до зам.-председател на съда с подкрепата на председателя на
ВАС Георги Колев, разкрива в публикация преди няколко години сайтът „Съдебни
репортажи”.

Изданието посочва, че магистрат може да бъде командирован със заповед на
административния ръководител – като „повишаването” става по едноличната воля на
председателя на съда. В случая заповедта за командироване във ВАС трябва да е на
председателя му Георги Колев.

Използването на командироването на един магистрат от един съд в друг се смята за
начин да се заобиколи системата на конкурси.

И синът на Андрей Икономов – във ВАС
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Върховният административен съд изглежда е любимото работно място на семейството
на съдия Икономов, защото и синът му Тодор (от първи брак) работи като съдебен
помощник във ВАС, припомня през 2014 г. „Съдебни репортажи”.

В публикация на в. „Сега” се посочва, че Тодор Икономов Тодор е изкарал оценка 3.38
на писмения изпит за младши прокурори през март 2013 г. и не е стигнал до устно
препитване.

Така в един съд Румяна Лилова, Андрей Икономов и синът му „покриват” три различни
отделения.

Това обаче не е прецедент, а често срещано явление – деца на магистрати във ВАС да
започват работа в същата съдебна институция. През ноември 2013 г. в. „Сега”
публикува информация, според която в съда като съдебни помощници работят децата
на редица бивши членове на ВСС, сред които Марияна Дундова, Божидар Сукнаров,
Иван Колев, Цони Цонев и Анелия Мингова.

4/4

