
 

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 4 

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 6 ФЕВРУАРИ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния 

касационен съд  

 

ОТСЪСТВАЩИ: Атанаска Дишева, Боян Новански, Вероника Имова, 

Боряна Димитрова  

 

На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. 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 – 11.43 часа 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Уважаеми колеги, откривам извънредното 

заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Предложението за свикването е на г-н Магдалинчев, г-жа 

Марчева и г-н Кояджиков – членове на Съдийската колегия и като 

предложение е вписано разглеждане изявлението на държавния 

секретар на САЩ Майкъл Помпео относно твърдение за корупционно 
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поведение на Андон Миталов - съдия в Специализирания наказателен 

съд. 

Бих искал преди да пристъпим към разглеждане да кажа, че 

съм сезирал с искане за информация, защото към настоящия момент 

няма информация и никакви данни във връзка с колегата Миталов, съм 

изискал информация от г-жа Точкова – главен инспектор на 

Инспектората на ВСС, като съм поискал да бъда уведомен дали има 

образувана проверка срещу съдия Андон Миталов от Специализирания 

наказателен съд и в случай, че има такава проверка, какъв е нейният 

предмет и резултат. 

Разбрах на идване към ВСС, че е публикувана информация 

на сайта на Инспектората, че е отказано образуването на такава 

проверка. Разбира се, по преценка на колегията, същата също би могла 

да изиска тази информация, защото смятам, че тя е важна с оглед на 

нашите бъдещи действия. 

Сезирал съм и главния прокурор г-н Гешев с молба да ме 

уведоми дали е образувано досъдебно производство за престъпление 

от общ характер от съдия Андон Миталов от Специализирания 

наказателен съд, провеждано ли е разследване. Ако отговорът е 

положителен, съм поискал информация на какъв етап на развитие се 

намира производството, за какво престъпление е образувано и въз 

основа на какви конкретни законен повод и данни. 

Поискал съм също така от главния прокурор да посочи 

постъпвали ли са сигнали или жалби срещу посоченото лице с характер 

на съобщение за извършено престъпление, извършвани ли са в тази 

връзка проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗСВ и чл. 196, ал. 

1, т. 6 от НПК. 

Исках информация и от председателя на Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
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придобитото имущество дали са постъпвали сигнали или жалби срещу 

съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд с данни за 

противоправна дейност и извършвани ли са проверки срещу него по 

посочения повод. 

Тази информация смятам, че е важна, защото в настоящия 

момент ние нямаме никакви други данни и информация освен 

оповестеното изявление от Държавния департамент на САЩ, което е 

публикувано на сайта на посолството и всеки един от вас е запознат с 

него. Това не изключва възможността да поискам и друга информация, 

включително чрез МВнР, не изключва възможността да поискаме и 

кадровото досие на колегата, както и всичко, което е относимо с оглед 

събирането на данни и информация и предприемане на действия от 

наша страна.  

Беше ми зададен въпрос дали колегата Миталов, ако ни 

сезира и иска да бъде изслушан, разбира се, ако той направи такова 

искане предстои Съдийската колегия да вземе решение и ако той иска 

разбира се, да бъде изслушан. Това е, с което исках да започна да ви 

уведомя за действията, които към настоящия момент са предприети. 

Господин Магдалинчев, заповядайте!  

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Благодаря! Колеги, на основание чл. 

32, ал. 1, изр. трето от Закона за съдебната власт трима членове на 

Съдийската колегия решихме да сезираме колегията по повод 

изявлението на държавния секретар на САЩ, направено на 05.02.2020 г. 

относно обстоятелството за участие на българския съдия Андон 

Миталов - съдия в Специализирания наказателен съд, в сериозна 

корупция. Буквално в изявлението на държавния секретар на 

Съединените американски щати се казва, че в качеството си на 

длъжностно лице Миталов „е участвал в корупционни действия, които 

подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират 
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независимостта на демократичните институции в България“. Още се 

приема, че след като Държавния т секретар е оповестил имената на 

чуждестранните длъжностни лица в изпълнение на Раздел 7031 (с) от 

Закона за бюджетни разходи, чуждестранни операции и свързани 

програми на Държавния департамент за 2020 г. по отношение на съдия 

Миталов е наложена забрана за влизане в САЩ и по преценка на 

Държавния секретар също е наложена такава забрана по отношение на 

членовете на неговото семейство.  

Тъй като в изявлението на държавния секретар не се 

съдържа по-конкретна информация, считам, че е уместно и 

целесъобразно, имайки предвид и мястото на колегата в орган на 

съдебната власт, това е Специализираният наказателен съд, в който се 

разглеждат точно такива корупционни прояви и действия, за 

целесъобразно да отправим искане чрез Министерството на външните 

работи на Република България до американската страна да ни 

предоставят по-пълна информация с оглед твърдението и изложеното в 

изявлението на държавния секретар за участие на съдия Миталов в 

сериозни корупционни действия. Считам, че на този етап ние все още 

нямаме пълна или друга информация относно това за какви действия 

става въпрос и кога са осъществявани, поради което единственият 

начин да видим и в изпълнение на функциите, които са възложени на 

Висшия съдебен съвет, респективно на Съдийската колегия в 

конкретния случай да отстоява независимостта на съдебната власт и да 

пази върховенството на закона, да изискаме тази допълнителна 

информация, след което ние вече ще преценяваме какво впоследствие 

ще предприемаме.  

Споделям това, което г-н Панов направи в началото като 

изявление, че следва да се изиска и допълнително информация, каквато 

той е направил по отношение евентуално наличието на такива 
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корупционни действия от страна на главния прокурор, от Инспектората 

към ВСС, а също така и от Комисията за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Така ние ще 

добием по-пълна представа, по-пълна картина за евентуално наличието 

на такива корупционни действия, поради което считам и заявявам още 

веднъж заявявам да изискаме по надлежния ред тази информация. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Това го предлагате като проект за 

решение. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Да. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Госпожо Пашкунова. 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА: Колеги, аз подкрепям 

предложението на г-н Панов и на колегата Магдалинчев. Това изцяло е 

съобразено със заложеното в нашите стандарти за независимост при 

твърдения, изявления, публикации, които сочат на нарушен интегритет 

на съдебната власт, ние да изясним всички факти и обстоятелства да 

съберем необходимите доказателства преди да предприемем каквито и 

да било действия, и да вземем в рамките на законовите възможности 

информирано решение. Така че нека в тази посока да е нашето решение 

– да изискаме цялата налична информация чрез Министерство на 

външните работи от Държавния департамент и съответно от 

Инспектората, Прокуратурата и Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и след 

това вече да постановим нашето решение по отношение на 

предстоящите действия, които ще предприемем. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви! Други изказвания? (С.Мавров: 

Мисля, че бяха изчерпателни изказванията.) Заповядайте!  

ОЛГА КЕРЕЛСКА: Нашето решение почти се очерта. Аз искам 

да попитам и евентуално да допълня във връзка с тази възможност, за 

която Вие споменахте колегата да бъде изслушан. Не считате ли, че и 
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това трябва да бъде обект на нашето решение, което ще вземем в 

настоящия момент? 

ЛОЗАН ПАНОВ: Първо, в настоящия момент ние не сме 

сезирани с едно такова искане. Освен това ние сме в етап, в който 

събираме нужната информация. Не виждам пречка, ако колегата реши и 

ни сезира, ние да се произнесем. (Г.Чолаков: Вече като съберем 

данните, ако преценим, също можем да го поканим да го изслушаме, но 

все пак...) може да бъде и по наша преценка. Няма съмнение, но във 

всички случаи това трябва да бъде след като се съберат необходимите 

данни. Може би трябва да помолим всички тези компетентни органи с 

оглед публичността да го направят по възможно най-бърз начин, защото 

това е важно за всички както в съдебната система, така и извън нея. 

Ако няма други предложения, мисля, че решението се 

оформи. Няма пречка аз да ги изискам и съм го направил, но няма 

пречка и самият Висш съдебен съвет да го направи. В този смисъл ви 

предлагам да гласуваме. 

Значи първият адресат ще бъде Министерството на 

външните работи, чрез Министерство на външните работи се сезира 

съответната страна. Продължаваме с главен прокурор, главен 

инспектор, КПКОНПИ. Ако искате, г-н Магдалинчев, заповядайте!  

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Да ни се предостави информация, 

свързана с изявлението на държавния секретар на Съединените 

американски щат Майкъл Помпео от 05.02.2020 г. относно информация 

за съдия Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, 

за участие от негова страна в корупционни действия, подкопаващи 

върховенството на закона и сериозно компрометиращи независимостта 

на демократичните институции в Република България. Мисля, че 

толкова е достатъчно. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Ние не знаем, тази информация може да е 

предоставена вече, нямаме данни за това, но все пак като орган сме 

задължени да я изискаме. 

Добре. Режим на гласуване. Това е решението. 

Нека да отчетем резултата: 10 гласа „за“.  

 

(след проведеното явно гласуване)  

1. ОТНОСНО: Разглеждане на изявление на държавния 

секретар на САЩ Майкъл Помпео относно твърдение за корупционно 

поведение на Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен 

съд 

  

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

1.1. Да се изиска чрез Министерството на външните работи на 

Република България допълнителна информация от американска страна 

по повод публично оповестеното на 05.02.2020 г. на интернет 

страницата на посолството на САЩ в Република България изявление на 

държавния секретар на САЩ Майкъл Помпео за това, че Андон Миталов 

– съдия в Специализирания наказателен съд, в качеството си на 

длъжностно лице е участвал в корупционни действия, които подкопават 

върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на 

демократичните институции в България. 

1.2. Да се изиска от главния прокурор, Инспектората към ВСС 

и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество информация по повод изявлението 

на държавния секретар на САЩ за участие в корупционни действия на 

съдия Андон Миталов за образувани проверки срещу него пред ИВСС; 
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за това дали е образувано досъдебно производство за престъпление от 

общ характер срещу Андон Миталов пред Прокуратурата на Република 

България, на какъв етап от развитието си е същото и за какво 

престъпление е образувано, ако има такова. Да се посочи постъпвали 

ли са сигнали/жалби срещу посоченото лице с характер на 

престъпление; извършвани ли са в тази връзка проверки по реда на чл. 

145, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗСВ и чл. 196, ал. 1, т. 6 от НПК. Да се отправи 

молба до председателя на КПКОНПИ за предоставяне на информация 

относно постъпили сигнали или жалби срещу съдия Андон Миталов, 

съдържащи данни за противоправна дейност, и дали са извършвани 

проверки срещу него по този повод. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Други предложения, изказвания? Няма. 

Закривам заседанието на Съдийската колегия на ВСС. 

 

 

Закриване на заседанието – 11.55 ч. 

 

 

Стенограф: 

Катя Симова 

(Изготвен на 10.02.2020 г.) 

 

 

 

 

ПРЕДСДЕДАТЕЛСТВАЩ: 

 

ЛОЗАН ПАНОВ 


