
Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС, 

след като се запозна с видеоматериала “Пияни висши магистрати решават 

съдбата ни” излъчен в предаването “Разследването” на Нова телевизия и 

взе предвид становището на Етичната комисия при ВКС във връзка със 

същото предаване, единодушно прие, че не са налице законовите 

изисквания за образуване на дисциплинарно производство срещу 

визираните в предаването магистрати. 

 В Кодекса за етично поведение на българските магистрати 

употребата на алкохол не е посочена като самостоятелно основание за 

търсене на дисциплинарна отговорност. В случаите обаче, при които след 

употреба на алкохол конкретен магистрат има поведение или извърши 

действия, които очевидно уронват престижа на съдебната власт, 

предвидената в ЗСВ дисциплинарна отговорност задължително следва да 

бъде реализирана. Постоянна практика на КПЕПК при ВСС е при 

наличието на такива данни да се самосезира и, съобразно предоставените й 

от ЗСВ законови възможности, да предизвика образуването на 

дисциплинарно производство от съвета. В преобладаващото мнозинство от 

образуваните дисциплинарни производства ВСС е наложил на 

провинилите се магистрати различни, предвидени в ЗСВ, дисциплинарни 

наказания, като някои от тях са били и дисциплинарно уволнени 

В конкретния случай липсват данни  за прояви, които могат да се 

квалифицират като нарушение на етичните правила. Опитите за внушение 

от дикторския текст, придружаващ видеоматериала, че се касае не за 

обикновена употреба, а за злоупотреба с алкохолни напитки, не се 

подкрепят от никакви конкретни доказателства. Нещо повече, от 

видеокадрите е очевидно, че никой от заснетите магистрати няма 

поведение на човек, който е повлиян от употребения алкохол. Употребата 

на алкохолни напитки в минимални количества не прави магистрата 

негоден да изпълнява служебните си задължения. Законодателят е 

предвидил възможност, след  минимална употреба на алкохол, чиято 

концентрация в кръвта не може да надвишава точно определен размер, да 

може да бъде упражнявана такава високорискова дейност, каквато е 

управляването на моторно превозно средство. 

КПЕПК при ВСС напълно споделя констатациите на Етичната комисия 

при ВКС, че визираните във видеоматериала магистрати нямат никакво 

отношение във възникналия между част от персонала на заведението и 

снимачния екип на НТ конфликт. 


