
П Р О Т О К О Л 
от проведено на 29.03.2010година 

заседание на Управителния съвет на 

Асоциацията на българските 

административни съдии 

                                        

 

  На 29.03.2010г. в гр.Ямбол в новооткритата сграда на  

административен съд-Ямбол се проведе заседание на Управителния съвет 

на Асоциацията на административните съдии.На заседанието присъстваха : 

Атанас Вълков,Георги Петров,Елга Цонева,Лозан Панов,Марияна 

Лазарова,Панайот Генков.Останалите членове на  съвета отсъстват по 

уважителни причини. 

           Заседанието протече при дневен ред : 

1. Необходимостта от становище на АБАС по повод зачестилите 

неоснователни нападки от страна на медиите на магистрати и в 

частност по повод съобщение от В-news за нерегламентирани 

контакти на магистрати с хора от подземния свят 

2. Организационни въпроси 

 

 Панайот Генков запозна присъстващите на заседанието със 

случилото се въпросната вечер,която в последствие неправилно е 

интерпретирана от журналистите като вечеря на магистрат с един от 

„братя Галеви”.Разказа за това,че е вечерял със сина си и със свои познат, 

че не познава хората,за които му се приписва,че е гулял.Описа 

последващите действия на журналистите Сашо Диков и Николай Бареков, 

както и последвалата реакция от страна на Етичната комисия във Висшия 

съдебен съвет.Изтъкна,че намира за необходимо Асоциацията на 

българските административни съдии да заеме ясна и решителна позиция 

дали е допустимо такова ограничаване на личния живот на съдиите, 

стигащо до невъзможност за осъществяване на нормални социални 

контакти. 

Георги Петров: Считам че е недопустимо подобно поведение към 

магистратите.Всеки то нас значително е ограничил контактите си и общува 

с определен кръг близки,за да не бъде заподозрян в това,че върши нещо 

нередно.Не можем  да отговаряме за това,че се налага да влезем в магазина 

и там зад нас  се е оказал, някой  който  е обявен за престъпник. Никой не е 

длъжен да познава всички.Извън това смятам,че съдиите могат сами да се 

защитават и не приемам защитник на честните магистрати да са 

журналисти.Намирам,че е редно Асоциацията на българските съдии да 

излезе с декларация,чрез която да се противопоставим срещу налаганите 

ни драстични ограничения в личния живот и срещу това някои друг да е 

защитник на честните магистрати в България.Необходимо е да се 
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противопоставим на това демонизиране на съдиите,на тази масирана 

кампания по медиите,че ние сме вечните и необходими грешници за 

всички неблагополучия в страната. 

Лозан Панов:Намирам,че действително е необходимо да изразим 

позиция срещу едно такова поведение на медиите.От друга страна според 

мен  една такава наша реакция в момента  е закъсняла.Всеки излиза с 

декларации и нашата просто ще е една от многото.Освен това доколкото 

разбрах нещата вече са изяснени и съответната медия е признала,че е била 

подведена.По-скоро трябва  да се търси начин за по бърза,своевременна 

реакция при друг подобен случай. 

Елга Цонева:Съгласна съм с Лозан,че е пропуснат момента за 

вземане на отношение с декларация по конкретния повод.Може би трябва 

да потърсим съдействие на пресаташетата в съдилищата и да реагираме 

много по-бързо.Ако искате да потърсим съвет и да решим в крайна сметка, 

след като случая с господин Генков вече отшумява кое е по-доброто 

решение-да излезем,макари по-късно с конкретна декларация по този 

повод или в рамките на една друга по-обща декларация за реформата в 

съдебната система вземем и по отношение на този проблем-за 

ограничаване правото на личен живот на магистратите и за внушенията, 

правени от медиите за несправедливия,нечестен и подкупен българския 

магистрат. 

Георги Петров: Аз смятам,че  трябва да вземе отношение и по двата 

проблема с отделни актове. 

Марияна Лазарова : Колеги,според мен  е безсмислено отново да се 

връщаме към случай,който вече отшумя в публичното пространство и за 

който,макар и с неохота медиите признаха,че са били подведени и 

неправилно са интерпретирали дадени факти по недопустим начин.Струва 

ми се,че е необходимо  ние помежду си като ръководство на асоциацията 

да имаме една по-динамична връзка и при други такива случаи много по-

бързо да реагираме.Една такава декларация по конкретния повод-т.н 

случай Генков-има своето значение,ако е направена непосредствено след 

събитието. 

Освен това считам,че ако,Жоро Петров се наеме,е по-добре да 

подготвим една декларация по повод 16април и в нея да се вземе 

отношение и по този въпрос. 

Лозан Панов:Мисля ,че една такава обща декларация във връзка с 

професионалния празник, реформата в съдебната система,в която се засяга  

и този въпрос -за  правото на личен живот на магистратите и работата с 

медиите би постигнало по-голям ефект. 

Атанас Вълков:Според мен това с по-общата декларация ,в която да 

се поставят  и други проблеми,наред с този породен от публикациите по 

повод Панайот Генков,насажданото негативно отношение от медиите към 
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магистратите,би имало значително по-голям отзвук и би била приета по-

добре от обществото. 

Панайот Генков:Присъединявам се към това,че е пропуснат 

момента за реакция  от страна на  АБАС по повод  небивалиците,писани по 

мой адрес.Присъединявам се към това да се изготви по-обща декларация,в 

която да се изрази становището ни,както по този,така и по други въпроси, 

свързани с реформата в съдебната система,като декларацията бъде 

оповестена преди 16април.   

 Георги Петров : Бих подготвил една такава обща декларация и след 

като Ви я изпратя на електронните пощи,предлагам Асоциацията да излезе 

с такава декларация. 

 След проведените обсъждания по т.1 от дневния ред,членовете на 

Управителния съвет,присъствали на заседанието ,взеха следното  

 

Р  Е  Ш Е Н И Е : 

 

 ВЪЗЛАГА на ГЕОРГИ ПЕТРОВ изготвяне на проект за декларация 

на Асоциацията на българските административни съдии,в която да се 

изрази становището на магистратите относно необходимостта от 

извършване реформа в съдебната система,от мерките,чрез които тя да бъде 

осъществена,както и по въпроса за правото на личен живот на 

съдиите,необходимостта от обективно отразяване от медиите на  

случващото се и недопускане на интерпретации на факти така,че да се 

насажда негативно отношение към съда. 

Да се обмисли механизма за  по-бързо съгласуване на становище  във 

връзка с конкретен проблем между членовете на Управителния съвет,така 

че своевременно да се  огласява позицията на Асоциацията по конкретен 

проблем. 

По т.2 от дневния ред се взе следното  

                                 

                                          Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Членовете на  УС своевременно да бъдат уведомявани за заседанията 

на съвета,както и за въпросите,които ще се разглеждат. 

Всеки от членовете на УС да посочи имейл,на който да получава 

съобщения относно насрочени заседания на УС и темите,които ще се 

обсъждат,както и да предлага проекти за различни актове. 

Да се търси по-активно съдействието на пресаташетата  за 

обновяване на информацията на интернет страницата на АБАС. 

 

                                  ПРОТОКОЛЧИК: /П/ 

               /Марияна Лазарова/ 


