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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

            
 

 

 

 

 

 

А К Т 

     с резултати от извършена проверка 

 

 
 На основание Заповед № Ж- 01- 90/ 2. 04. 2012г. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал Вх. 

рег. №Ж-01-90/12г. подаден от Д. М. Ф. от гр. Радомир срещу действията на 

Върховна касационна прокуратура, която вместо да разследват сигнал, 

подаден от молителя, В. Р. и И. А., го изпратила по компетентност на 

Апелативна прокуратура- София. От своя страна Апелативна- прокуратура-

София го изпратила на ОП- Благоевград. Поради това, че в сигнала се 

съдържат данни за действия на лица от района на ОП- Перник, сигналът бил 

препратен по компетентност на тях. Молителят сочи, че ОП- Перник се 

произнесла по сигнала му с постановление от 19.02.2011г., което според него 

е „след близо една година”(вж. стр.2 от жалбата). В жалбата се навеждат 

доводи и срещу правилността на постановленията на прокурори от РП- 

Радомир и ОП- Перник.  

Проверката бе извършена от Инспектор АЛБЕНА КОСТОВА и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

На 19. 01. 2011г. В. Р., Д. Ф. и И. А. и тримата от гр. Радомир, обл. 

Перник са депозирали във ВКП на Република България жалба, където същата 

е заведена с вх. №819. В жалбата се навеждат доводи за неправомерни 

действия, извършени от С. В. в качеството му на Председател на 
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ГКП”Наркооп”, гр. Радомир.Твърдят, че като наематели на имоти, отдавани 

от кооперацията са претърпели вреди от негови самоуправни и други 

незаконни действия. Сочат, че  много пъти са подавали жалби срещу Стефан 

Велинов, но те оставали без последствие. Според тях РП- Радомир прекратява 

всички преписки срещу него,”действайки по метода на 

шуробаджаначеството” , а Началникът на РПУ е бивш негов заместник и го 

пази”(вж.стр.1 от жалба до ВКП). Споделят, че С. В. е общински съветник и 

председател на постоянната комисия „Обществен ред, законност, местно 

самоуправление и общинска собственост” към ОбС- Радомир и член на друга 

постоянна комисия. Твърдят, че със заповед от 10.01.2007г. Областният 

управител на област Перник е отменил Акт за частна общинска собственост 

№1373 от 21. 09. 2006г. за УПИ ІХ в кв. 52 и Акт за частна общинска 

собственост №1372 за УПИ VІІІ в кв. 52 без знанието на тогавашния кмет 

инж. З. С. и наредил имотите да се отпишат от актовите книги като 

общински. Кметът обжалвал заповедта на областния управител пред ВАС, 

където е образувано адм. дело №1407/2007г. и  адм. д. №1408/2007г. По 

делата ГПК”Наркооп”-Радомир била конституирана като заинтересована 

страна. Молителите твърдят,че „възползвайки се от отстраняването на кмета 

на общината…., г- жа И. Д. - избрана за кмет на общината от сесия на ОбС 

бързо подава молба за оттегляне на жалбите против интересите на 

общината…”(вж.стр.4 от жалба до ВКП).Сочат и други доводи за 

противозаконни действия на длъжностни лица от община Радомир. Оспорват 

правилността на постановленията на прокурори от РП- Радомир, които 

отказват да образуват досъдебно производство срещу сочените от тях лица.  

От ВКП изпратили жалба Вх. №819/19.01.11г. на АП- София по 

компетентност. В АП- София преписката е заведена с Вх. 0468/11г. С писмо 

от 2.02. 2011г. прокурор Валя Начева изпратила жалбата на ОП- Благоевград 

по компетентност. 

В ОП- Благоевград преписката е заведена с Вх. №587/11г. С писмо от 8. 

02. 2011г. прокурор Евгения Стоянова изпратила горепосочената жалба на 

ОП- Перник по компетентност, защото гр. Радомир не е в района на ОП- 

Благоевград. В писмото от ОП- Благоевград се сочи, че АП- София е 

изпратила преписката на тях поради грешка 

На 11. 02. 2011г. в ОП- Перник получили жалбата на Р., Ф., А. Същият 

ден е образувана пр. пр. Вх. №288/11г. по описа на ОП- Перник. Видно от 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор преписката била разпределена на 

прокурор Румяна Стефанова- административен надзор за законност. 

На 15. 02. 2011г. прокурор Стефанова изискала от РП-Радомир справка 

за всички преписки, образувани в РП- Радомир по жалби от и срещу лицата, 

подписали жалбата до ВКП. Разпоредила преписките, посочени в справката 
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да бъдат изпратени в ОП-Перник с отделни съпроводителни писма за 

извършване на служебен инстанционен контрол. Справката и исканите 

преписки били получени в ОП-Перник на 23.02.2011г. 

С постановление от 19.09.2011г. Румяна Стефанова- прокурор в ОП- 

Перник: оставила без разглеждане жалбата на В. Р., Д. Ф.  и И. А. в частта 

относно оплакванията им, за които ОП- Перник е осъществила инстанционен 

контрол и се е произнесла. 

Потвърдила постановление от 30. 03. 2010г., с което заместник- 

районен прокурор при РП- Радомир отказал да образува досъдебно 

производство по преписка №0368/2010г. по описа на РП- Радомир. 

Върнала на РП- Радомир изисканите преписки ведно с копие от 

постановление от 19. 09. 2011г. 

 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

  

Действията на Върховна касационна прокуратура, с които жалба 

Вх. рег. № 819 /19. 01. 2011г. е изпратена на АП- София са извършени в 

съответствие с изискванията на закона. Според чл. 195, ал.1 от НПК 

досъдебното производство се извършва в района, който съответства на 

района на съда, компетентен да разгледа делото. Според чл.36, ал.1 от НПК 

делото е подсъдно на съда, в чийто район е извършено престъплението. В 

случая деянията, предмет на жалбата на молителите са извършени в община 

Радомир. В жалбата се посочени и доводи срещу правилността на 

постановления на прокурори от РП- Радомир, с които отказват да образуват 

досъдебно производство за сочените деяния. Молителите не са направили 

искане за отвод на прокурорите в ОП- Перник. Съгласно чл. 213, ал.2 от НПК 

постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство може да 

бъде отменено от по- горестоящата прокуратура. Съгласно правилата за 

подсъдност по местоизвършване на престъплението и за инстанционния 

контрол, в случая, това е ОП- Перник. В изпълнение  на закона, ВКП 

изпратила жалба Вх. №819/19.01.11г. на АП- София по компетентност, 

защото ОП- Перник е в нейния апелативен район..  
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Действията на АП- София, с които горепосочената жалба е изпратена 

на ОП- Благоевград по компетентност не са съобразени с разпоредбите на 

НПК относно подсъдността по местоизвършване на престъплението. Община 

Радомир се намира в района на ОП- Перник, а не в района на ОП- 

Благоевград.  

Действията на ОП- Благоевград, с които пр. Вх. №586/11г. по описа на 

ОП- Благоевград са съобразени с разпоредбите на чл. 195,ал.1 и чл. 36, ал.1 от 

НПК.  

При разпределяне на преписката в ОП- Перник е спазен принципа за 

случаен подбор чрез електронно  разпределение съобразно поредността на 

постъпването им по смисъла на чл. 9 от ЗСВ. 

Румяна Стефанова- прокурор в ОП- Перник не се е произнесла 

своевременно по пр. Вх. №288/11г. Периодът между 23.02.2011г., когато са 

получени преписките, изискани от РП- Радомир и произнасянето й по 

жалбата на Д. Ф., В. Р. и И. А.  на 19. 09. 2011г. е почти 7 месеца. В този 

период преписката фактически е била спряна. 

Действащият НПК не предвижда срок за произнасяне на прокурор от по- 

горестоящата прокуратура по подадена жалба или сигнал срещу 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на по- 

долустояща прокуратура. Инструкция за провеждане на предварителни 

проверки №89/10.03.2011г. също не съдържа срокове за осъществяване на 

тези правомощия на прокурора. Съгласно чл. 46, ал.2 от Закона за 

нормативните актове, когато нормативният акт е непълен, за неуредените от 

него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, 

ако това отговаря на целта на акта. В случая жалбата, подадена от Д. Ф., В. Р. 

и И. А. съдържа оплаквания срещу правилността на постановленията на РП- 

Радомир за отказ от образуване на досъдебно производство. По аналогия 

следва да се приложи чл. 202 от НПК относно жалбите срещу 

постановленията в досъдебното производство. Според чл. 202, ал.2 от НПК 

прокурорът е длъжен да се произнесе в тридневен срок от получаването на 

жалбата. Периодът от 7 месеца между получаването на преписките, поискани 

от РП- Радомир и произнасянето на прокурор Стефанова е значително по- 

дълъг от срока, предвиден в нормата, прилагана по аналогия. Късното 

произнасяне на прокурор Стефанова не отговаря и на времевите стандарти за 

управление на делата и срочното им приключване, които практиката е 

наложила. 

За нарушението на срока на произнасяне, допуснато от Румяна 

Стефанова- прокурор в ОП- Перник не може да се търси дисциплинарна 

отговорност. Според чл. 46, ал.3 от Закона за нормативните актове 

наказателна, административна или дисциплинарна отговорност не може да се 
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обосновава когато се прилагат разпоредби, които се отнасят до подобни 

случаи. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

І. Препоръчва на Валя Йорданова Начева- прокурор в АП- София 

при изпращане на преписките по компетентност на друга прокуратура 

да спазва стриктно изискването на чл. 195, ал.1 вр. с чл. 36, ал.1 от НПК; 

ІІ.  Препоръчва на Румяна Стефанова- прокурор в ОП- Перник да се 

произнася своевременно по жалбите срещу постановления за отказ от 

образуване на досъдебно производство по смисъла на чл. 213, ал.2 от 

НПК, които са й разпределени. 

 

Спазването на препоръките, дадени с стоящия Акт с резултати от 

извършена проверка следва да бъде постоянна практика. 

 

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се връчи на 

Вичо Вичев- и.ф. административен ръководител- апелативен прокурор при 

Ап- София, Валя Начева- прокурор в АП- София, окръжния прокурор на 

Окръжна прокуратура- гр. Перник и  на Румяна Стефанова- прокурор в ОП- 

Перник.  

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира ВСС  като се изпрати 

копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 

             

 

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

 

 

                           …………….…….……………                                     

                             /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 

 



 6 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на ВИЧО ВИЧЕВ- 

И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР 

НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- СОФИЯ. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Валя Йорданова 

Начева- прокурор в АП- София. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на ПЛАМЕН 

НАЙДЕНОВ- АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ОКРЪЖЕН 

ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ПЕРНИК. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Румяна 

Стефанова- прокурор в ОП- Перник. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

 

ММ 


