
ДЕКЛАРАЦИЯ 

от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  

 

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява своята 

тревога и възмущение от поредния опит за накърняване на съдебната власт 

и дискредитиране на общественото доверие в нея. Конкретен повод е 

излъчен видеоматериал в ефира, публикуван и на интернет сайта на 

телевизия „Алфа“. 

 Съдийската колегия остро осъжда като недобросъвестен, 

преднамерен, недопустим и тенденциозен многократно излъчения на 

06.10.2018 г. и на 07.10.2018 г. манипулативен стоп-кадър със снимка на 

Николай Василев – съдия от Софийския районен съд, и надпис 

„КОРУМПИРАНИЯТ СЪДИЯ ОТ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПУСНА НА СВОБОДА ПРЕСТЪПНИКА ОТ 

СУДАН“. Посоченият кадър е публикуван на 06.10.2018 г. в 22:13 ч. на 

интернет сайта на ТВ „Алфа“, като е наличен и към момента в категория 

„Репортажи/Изказване“. Видеоматериалът е с продължителност 01:22 мин. 

- ситуирана на черен фон снимка с посочения надпис и инструментално 

озвучаване, и прави тенденциозно внушение, без да предоставя никакви 

аргументи и доказателства. Същият надпис е излъчван многократно в 

програмата на ТВ „Алфа“ по време на новинарските емисии и актуални 

предавания.  

 Действията на телевизия „Алфа“ по недопустим начин засягат 

личното достойнство, уронват авторитета и накърняват професионалната 

компетентност на българския съдия.  

 Съдийската колегия на ВСС приема излъченото съдържанието като 

провокативно, несъобразено с етичните стандарти и критериите за 

обективна журналистика, компрометиращо държавността и нарушаващо 

конституционно установения баланс между съдебна, изпълнителна и 

законодателна власт. Особено тревожен е използваният език на омразата с 

обидни квалификации към българския съдия, и към чуждия гражданин – 

страна в административно наказателно дело № 16730/2018 по Указа за 

борба с дребното хулиганство. Тази позиция на ТВ „Алфа“ демонстрира 

грубо незачитане на конституционно прогласения правов ред и 

демократични ценности, като погазва независимостта на съда и 

разделението на властите в Република България.  

 Членовете на Съдийската колегия на ВСС изразяваме готовност при 

налични фактически данни и доказателства за злоупотреба със служебно 

положение и корупционни практики в съдебната система, предоставени от 

граждани, медии и представители на политическата власт, да упражним 

правомощията си по Закона за съдебната власт и да сезираме незабавно 

компетентните органи, но няма да допуснем обругаване срещу български 

магистрати, основаващи се на голословни твърдения.  
 


