
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ  

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 16 ЯНУАРИ 2018 г. – 16,30 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков - председател на 

Върховния административен съд 

 

 

ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов, Даниела Марчева, Севдалин 

Мавров, Стефан Гроздев 

 

 

На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на 

Висшия съдебен съвет 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

 

Откриване на заседанието – 17,10 ч. 

 

 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Добър ден, колеги. Откривам 

заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/Res-KS-2018-01-16-2.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/Res-KS-2018-01-16-2.pdf
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Настоящото извънредно заседание е свикано по реда на 

чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт, по искане на пет члена 

на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с точка 

единствена – Приемане на декларация на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет във връзка с протести на журналисти по 

повод решения на Районен съд гр. Бургас и последващи публикации 

в медиите. 

В момента присъстват 10 от членовете на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет. Налице е необходимият кворум. 

Можем да вземаме легитимни решения.  

По точката от дневния ред вносител е комисия 

„Професионална етика“. Кой ще докладва? Заповядайте, колега 

Керелска.  

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Колеги, днес, като извънредна точка в 

заседанието на Комисията по професионална етика към Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, ние разгледахме фактите във 

връзка с възникналата кризисна ситуация по повод протеста на 

журналисти пред сградата на Съдебната палата в гр. Бургас, както и 

публикациите в медиите. В тази връзка комисията взе следното 

решение: 

Първо, всички материали, във връзка с преписката и 

възникналата кризисна ситуация, да бъдат изпратени на Етичната 

комисия при Окръжен съд-Бургас, което е в съответствие с чл. 3, ал. 

3 от Правилата за организация и дейността на комисиите по 

професионална етика в съдилищата. 

Освен това, във връзка с данните за нарушаване 

престижа на съдебната власт, или по-точно твърденията за 

нарушаване престижа на съдебната власт от съдията, решихме да 
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изпратим преписката до Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

който също да извърши самостоятелна проверка. 

Третото решение, което взехме по случая, е да свикаме 

извънредно заседание на съдийската колегия, на което да се 

обсъди и приеме декларация във връзка с последните събития, 

касаещи независимостта на съдебната власт.  

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Колега Пашкунова, заповядайте. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Колеги, декларацията, която 

предлагаме на вашето внимание, е със следното съдържание: 

„Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет заявява 

вяра, подкрепа и убеждение в силата на конституционно 

прогласената независимост на съдебната власт в Република 

България.  

Държавните органи, юридическите лица и гражданите, 

независимо от правния и обществения си статус, са длъжни да 

спазват законите и установените етични стандарти. Това се отнася с 

особена сила до професионалистите в онези социални сфери, които 

имат средствата и възможностите да въздействат и да влияят върху 

общественото мнение.  

Членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет изразяваме тревогата си във връзка с отразените в някои 

медии твърдения за неетично и непрофесионално поведение на 

български съдия при изпълнение на служебните му задължения. 

Подобни действия дискредитират и имат негативен ефект, както 

върху публичния имидж на съда и съдебната власт, така и върху 

журналистическата общност и медиите, което изисква спазване на 

баланса между конституционните принципи за свободата на словото 

и правото на информация, и независимостта на съдебната власт. 
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Категорично се противопоставяме на публичното 

заклеймяване на постановени от съдии актове, с което се отправят 

внушения за пристрастност, липса на обективност и 

несъвместимост с високите професионални и нравствени 

изисквания към длъжността на съдията. 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет осъжда 

всяко посегателство върху независимостта на съдебната власт и на 

българските магистрати. 

Високо ценим свободата на словото и правото на 

гражданите да бъдат информирани и се надяваме, че действията на 

журналистическата колегия в гр. Бургас не представляват опит за 

натиск върху съда по неприключило съдебно производство и за 

влияние върху неговата безпристрастност.“ 

Колеги, това е което предлагаме, като съдържание. Ако 

имате възражения, предложения за допълнение към така 

направената от нас декларация, моля да ги кажете. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Благодаря, колега Пашкунова. 

Предложения за някакви корекции в съдържанието на 

декларацията? Виждам, че няма. /Намесва се Ат. Дишева: Може би 

трябва в титулната част да посочим по какъв повод приемаме тази 

декларация, да уточним? Или то ще бъде изведено от дневния ред./  

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Ще бъде изведено от дневния 

ред. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: От дневния ред, да. 

Ако няма предложения, режим на гласуване. Резултат? 

Десет гласа „за“. Има взето решение.  

  

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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1.ОТНОСНО: Приемане на декларация на Съдийската 

колегия на ВСС във връзка с протести на журналисти по повод 

решения на Районен съд гр. Бургас и последващи публикации в 

медии 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ  СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

ПРИЕМА декларация във връзка с протести на 

журналисти по повод решения на Районен съд  гр. Бургас и 

последващи публикации в медии. 

 

 

 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Закривам извънредното заседание. 

 

 

 

Закриване на заседанието –  17,20 ч. 

 

Стенограф: 

Зоя Костова 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

        ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ 
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