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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА 

В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – 

ГР.СМОЛЯН 

 

 

 

          Основание на проверката –  чл.54 от Закона за съдебната власт, 

Годишна програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011г. и 

Заповеди  №№ ТП -01-16/05.04.2011г., ТП-01-17/05.04.2011г. и ТП-01-

18/05.04.2011г. на Главния инспектор. 

 

Предмет на проверката:  

 Образувани преписки във връзка с упражнявания от прокуратурата 

постоянен надзор за законност  относно спазване на разпоредбите на 

Закона за общинската собственост /ЗОС/, регламентиращи 

разпореждането с имоти – общинска собственост и по – конкретно – 

продажбите, замените и възмездното или безвъзмездно учредяване на 

право на строеж върху имоти – частна общинска собственост; 

  

 Извършено незаконно строителство върху имоти, общинска или 

държавна собственост, при осъществени различни състави на 

престъпления от Наказателния кодекс, в частност престъпления, 

установени във връзка със строежи на хотели в Пампорово, Смолян, 

Девин и Чепеларе, както и  

 

 Образуваните преписки и досъдебни производства при установени 

данни по смисъла на чл.211 от НПК за извършени престъпления от общ 

характер, свързани с посочените по –горе проверки.   
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Проверката е извършена от екип в състав: инспектор Васил Петров с 

експерти Маргарита Борисова и Елеонора Иванова в периода от 

11.04.2011г. – 15.04.2011г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на тематични 

проверки. 

  Подготвителният етап на плановата проверка включва: изискване и 

предоставяне на справка от ОП - Смолян и от районните прокуратури от 

съдебния район, съдържаща информация, свързана с предмета на проверката 

/Справка № 648/2011г. от 31.03.2011г на ОП – Смолян/, проучване на писмо 

№ И – 20/ 2010г. – ІІ от 27.05.2010г. на ВАП до апелативните прокуратури, 

съдържащо указания за извършване на проверка за законосъобразност на 

продажбите, замените и отстъпването на право на строеж върху имоти – 

частна общинска собственост и писмо № И – 20/2010г. – ІІ от 20.07.2010г. на 

ВАП до административните ръководители на окръжните прокуратури в 

страната и до СГП за обобщаване резултатите от извършените до момента 

проверки в цялата страна, проучване на публикации в средствата за масово 

осведомяване относно извършено незаконно строителство на територията на 

община Смолян.  

 На подготвителният етап и в хода на проверката са осъществени срещи 

с прокурори  от  Върховна административна прокуратура във връзка с 

изпълнение на указанията, дадени с писма № И – 20/2010г. – ІІ от 

27.05.2010г. и от  20.07.2010г. на ВАП. 

 

I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

1.Проверка на образуваните преписки във връзка с упражнявания от 

прокуратурата постоянен надзор за законност  относно спазване на 

разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/, 

регламентиращи разпореждането с имоти – общинска собственост и по 

– конкретно – продажбите, замените и възмездното или безвъзмездно 

учредяване на право на строеж върху имоти – частна общинска 

собственост. 

 

По повод публикации в средствата за масова информация, съдържащи 

данни за допускани закононарушения в общинските администрации при 

разпореждане с имоти, общинска собственост и във връзка с упражнявания 

от прокуратурата постоянен надзор за законност, както и по разпореждане на 

Главния прокурор, с писмо № И – 20 /2010- ІІ от 27.05.2010г. на Върховна 

административна прокуратура, е възложено на окръжните /СГП/ и районните 

прокуратури в страната да извършат проверки за законност относно 
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спазването на разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/, 

регламентиращи разпореждането с имоти – общинска собственост и по – 

конкретно – продажбите, замените и възмездното или безвъзмездно 

учредяване на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост. 

В писмото са дадени подробни указания относно предмета на проверката и 

начина на извършването й. 

Със Заповед № РД – 04 – 20/16.03.2010г. на окръжния прокурор на 

Окръжна прокуратура – Смолян Даниела Ангелова, относно случайното 

разпределение на преписките и делата на прокурорите, е разпоредено 

общонадзорните преписки да се разпределят между трима прокурори: 

Даниела Ангелова – 30% натовареност, Недко Симов – 35% натовареност и 

Спас Динков – 35% натовареност. Следва да се отбележи, че в ОП – Смолян  

работят общо 4  прокурори, един от които е административен ръководител и 

двама заместник административни ръководители. Щатният състав е от общо 

петима прокурори, като един прокурор е командирован в Апелативна 

прокуратура – София.  

От получената справка от ОП – Смолян е видно, че в изпълнение на 

разпореждането на ВАП в ОП - Смолян е  образувана преписка № 

855/2010г., която е обобщила резултатите относно  проверката за съдебния 

район на ОП-Смолян по надзора за законност на общините в региона относно 

разпореждането с имоти – общинска собственост и конкретно, продажбите, 

замените и възмездното или безвъзмездното учредяване право на строеж 

върху имоти – частна общинска собственост.  

При проверката прокурорите не са констатирали противообществени 

деяния, поради което не са образувани  преписки за установяване на данни за 

извършени престъпления от общ характер. Установени са допуснати 

слабости от общинските администрации, като са били направени 

предложения от прокурорите, установили  допуснатите нарушения, които да 

бъдат отстранени в определен срок. 

От извършената проверка се установи, че с писмо № 855/31.05.2010г. 

на зам. окръжния прокурор Спас Динков е препратено до административните 

ръководители на районните прокуратури – РП – Смолян, РП – Девин, РП – 

Мадан, РП – Златоград и РП – Чепеларе, писмо № И – 20 /2010- ІІ от 

27.05.2010г. на ВАП, за сведение и изпълнение. Определен е срок до 

24.06.2010г. за изпращане на справки по извършените проверки. 

С Разпореждане от 07.06.2010г. на Спас Динков - зам. окръжен 

прокурор при ОП – Смолян, е разпоредено да се извърши проверка в 
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общинска администрация при Община – Смолян, с предмет съгласно 

указанието на ВАП. Определен е срок за изпълнение до 22.06.2010г. 

На 25.06.2010г. е изпратено писмо до Окръжна прокуратура – гр. 

Смолян, подписано от г-жа Дора Янкова – кмет на Община – Смолян, с което 

е предоставена справка за разпореждането с имоти, общинска собственост. 

В определеният срок са получени справки от всички районни 

прокуратури. 

С писмо от 09.08.2010г. на зам. окръжния прокурор Спас Динков, е 

указано извършването на  допълнителни проверки, резултатите от които 

следва да бъдат обобщени в справки и таблици, съгласно писмо на ВАП от 

20.07.2010г. 

На 01.09.2010г. зам. окръжният прокурор на ОП – Смолян Спас 

Динков, на основание чл.145, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗСВ, е направил 

предложение до кмета на Община – Смолян, както следва:  

 

 Да организира въвеждането на заповедна книга, която да съдържа 

списък на всички издадени заповеди; 

 

 Да отстрани нарушението по чл. 41, ал.4 ЗОС, като организира 

създаването и поддържането на публичен регистър за 

разпоредителните сделки с имоти общинска собственост; 

 

 Да разпореди всички преписки за извършените сделки с имоти 

общинска собственост да бъдат комплектовани с необходимите 

документи, като преписките бъдат подредени по хронология,  да се 

приложат решенията на Общинския съвет относно разпорежданията с 

въпросните имоти към преписките. 

За взетите мерки по така отправеното предложение ОП – Смолян 

следва да бъде уведомена в месечен срок. 

С писмо от 23.11.2010г. на ВАП до ОП – Смолян е указано да бъде 

предоставена информация за резултата от предприетите действия във връзка 

с констатирани пропуски и нарушения на изискванията на ЗОС в община 

Борино / РП – Девин/ и община Неделино / РП – Златоград/. 

 На 29.12.2010г. зам. окръжният прокурор Динков е изпратил справка 

до ВАП по изясняване на обстоятелствата по проверката. 

 С Разпореждане от 30.12.2010г. на зам. окръжния прокурор Спас 

Динков до административния ръководител на РП – Девин, е разпоредено 

прокурорите при РП - Девин да извършат проверка по всеки един конкретен 

случай от установените нарушения, съгласно указанията на ВАП, с оглед 

наличие на основания за намеса на прокуратурата по реда на ЗСВ, НПК или 

АПК. 
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     В резултат на извършената проверка в Община Баните, са 

констатирани пропуски, които са отстранени след отправеното им от РП – 

Смолян предложение, както следва : 

 

 Кметът на Община Баните е организирал въвеждането на заповедна 

книга, в която се съхраняват всички издадени от него заповеди от 

началото на 2010г. 

 Кметът на Община Баните е организира създаването и поддържането 

на публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска 

собственост, съгласно чл.41, ал.4 ЗОС. 

 Издадени са заповеди за отписването от Актовата книга на общината 

на имотите - общинска собственост, с които е било извършено 

разпореждане. 

 Всички преписки за извършените сделки с имоти - общинска 

собственост са комплектовани с необходимите документи, които са 

съпътствали извършване на сделките и са подредени в отделни папки, 

и др. 

 

От извършената проверка в РП – Златоград се установи следното: 

Съгласно Заповед № РД – 9/08.10.2007г. на районния прокурор на РП – 

Златоград относно разпределението на преписките и делата, чрез 

програмния продукт „Law Choice”, поради малкия брой на прокурорите в РП 

– Златоград, преписките и делата от всички групи, включително и 

преписките от група „Общ надзор” се разпределят при 50 % натовареност 

между районният прокурор Межко Метахчов и прокурор Стела Башева. 

С Разпореждания от 02.06.2010г. по преписка № 362/ 2010г. по описа 

на РП – Златоград, и.ф. Административен ръководител, Районен прокурор на 

РП – Златоград Иван Спиров, в изпълнение на Указание И -20/27.05.2010г. 

на ВАП, е разпоредил на кметовете на общините Златоград и Неделино 

изготвянето на справка, в която да бъде обобщена информация, обхващаща 

периода 01.01.2004г. до настоящия момент и по съдържание изцяло 

съобразена с дадените от ВАП указания, за извършване на проверка за 

законност относно спазване на разпоредбите на ЗОС. В двете разпореждания 

е указано, че в срок до 15.06.2010г. справките следва да бъдат внесени в РП – 

Златоград, след което в срок до 21.06.2010г., документите следва да бъдат 

предоставени в прокуратурата за проверка.  

В указания срок двете общини са предоставили изисканата 

информация.   

На 23.06.2010г. е изготвена справка от и.ф. Административен 

ръководител, Районен прокурор на РП – Златоград Иван Спиров до ОП – 

Смолян, относно извършената проверка в двете общини на територията на 

РП – Златоград. 
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На същата дата, на основание чл.146, ал.1, т.6 от ЗСВ е направено 

предложение до Общински съвет при Община Неделино за приемане на 

изменения в Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, като се  

 въведе вземане на решение от общинския съвет за извършването 

на продажбите по чл.35, ал.3 и ал.4 от ЗОС, а също и на всички 

разпоредителни сделки с частна общинска собственост.  

 указано е, че РП – Златоград следва да бъде уведомена в 

едномесечен срок за предприетите мерки. 

На 07.07.2010г. кметът на Община Неделино е изпратил до Общински 

съвет при община Неделино докладна записка относно приемане на нова 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

На 20.09.2010г. Районният прокурор на РП – Смолян Башева е 

изготвила справка до ОП – Смолян относно изпълнение на указанието на 

ВАП. 

На 13.12.2010г. Районният прокурор на РП – Смолян  Стела Башева е 

направила ново предложение до кмета на Община Неделино, на основание 

чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ относно 

 

 привеждане на сделките, свързани с продажбите по чл.35, ал.3 от 

ЗОС, сключени в нарушение на чл.35, ал.1 от ЗОС, в 

съответствие с изискванията на ЗОС. Предлага се да бъдат 

предприети необходимите действия за привеждане на сделките, 

сключени без решение на общинския съвет в съответствие с 

изискванията на закона. РП – Златоград следва да бъде 

уведомена в едномесечен срок по предприетите мерки по така 

направеното предложение. 

На 14.12.2010г. е изпратена нова справка до ОП – Смолян с приложени 

коригирани таблици № 1 и 2.     

 

От получените от РП – Девин копия от материали по пр. № 

356/2010г. по описа на РП – Девин, касаещи извършени проверки в трите 

общини – гр. Девин, гр. Доспат и с. Борово, в изпълнение на писмо № И -

20/2010г. на ВАП се установи следното: 

Съгласно Заповед №14/29.05.2006г. на административния 

ръководител, районен прокурор на РП – Девин Сариев, прокурор Мария 

Дамянова е определена да осъществява съдебен и извънсъдебен надзор за 

законност в административното правораздаване на територията на съдебния 

район на РС – Девин. 

В изпълнение на писмо № И -20/2010г. на ВАП, в РП – Девин е 

образувана преписка № 356/2010г. На 23.06.2010г. е изпратена справка до 

ОП – Смолян, относно изпълнение на указанията на ВАП за извършване на 
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проверката. Във връзка с констатирани нередности в община Борино, 

работата по преписката е продължила, като са възложени съответни 

проверки с оглед установяване на наличие на виновно поведение или 

престъпление.  

На 24.06.2010г., на основание чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ, прокурор 

Мария Дамянова е изготвила предложение до кмета на с. Борино, относно 

 

 предприемане на незабавни действия по създаването и 

поддържането на публичен регистър за разпоредителните сделки 

с имоти - общинска собственост, както в него се впишат 

извършените сделки с тези имоти, и данните да са съобразени с 

изискванията на т. 1-4 от чл. 41, ал.4 от ЗОС. Определен е 

тридесет дневен срок за изпълнение, като за резултата 

своевременно следва да бъде уведомена РП – Девин. 

С постановление от 15.09.2010г., прокурор Мария Дамянова, на 

основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ и чл. 5, т.5 от ЗДФИ, е възложила на 

Директора на ТД – гр. Пловдив при АДФИ, да разпореди извършването на 

инспекция на Община с. Борино, относно извършването на разпоредителни 

сделки с общински имоти за 2004г.- 2005г. 

По възложената проверка в РП – гр. Девин е постъпил Доклад № 

ФИ4СМ–0001/28.01.2011г. на АДФИ, извършен на Община Борино. Предвид 

обстоятелството, че същият съдържа данни за евентуално извършено 

престъпление, които на този етап не са достатъчни за образуване на 

досъдебно производство, с писмо от 07.04.2011г., е възложена на РУП – 

Девин извършване на проверка с оглед данни за извършени документни 

престъпления или престъпления по служба. Проверката е възложена на 

основание чл.1, т.5 и чл. 9, ал.1 от Инструкция № И 89/10.03.2011г. за 

извършване на предварителни проверки, издадена от Главния прокурор на 

Република България и Министъра на вътрешните работи. По случая е 

образувана преписка № 167/2011г. по описа на РП – Девин, която все още не 

е приключила. 

 

2. Извършено незаконно строителство върху имоти, общинска или 

държавна собственост, при осъществени различни състави на 

престъпления от Наказателния кодекс, в частност престъпления, 

установени във връзка със строежи на хотели в Пампорово, Смолян, 

Девин и Чепеларе: 

 

По преписка И – 199/ 2006г. по описа на ОП – Смолян на 27.06.2006г. е 

изготвено разпореждане на окръжния прокурор на ОП – Смолян Д. Георгиев 

до кмета на Община Смолян, кмета на Община Чепеларе и директора  на 

РДНСК – Смолян. В разпореждането се посочва, че в резултат на започнато 

строителство в местността „Райковски ливади” без строително разрешение, е 
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предизвикано срутване на пътното платно, което е довело до затваряне на 

пътя Смолян – Пампорово. С цел недопускане в бъдеще на подобни 

случаи на незаконно строителство и на основание чл.119,, ал.1, т.1 и 3 от 

ЗСВ, е разпоредено да бъде извършена проверка на започнатите 

строителни обекти в к.к. „Пампорово”. Проверката следва да се извърши 

от органи на РДНСК – Смолян и представители на съответните общини 

Смолян и Чепеларе за прилежащите им части от курорта „Пампорово”. При 

проверките следва да се установи налице ли са нарушения на правилата, 

визирани в Раздел ІІІ, част ІІ и част ІІІ, глава ІХ от ЗУТ. Определен е 

едномесечен срок за извършване на проверката и изпращане на справка за 

констатациите от същата.  

Непосредствено след възлагане на проверката в ОП – Смолян е 

постъпило Разпореждане  от АП – Пловдив за извършване на разпоредената 

вече проверка. Целта на проверката е да се установи действителното 

състояние в курорта „Пампорово” по линия на незаконното 

строителство, както и обектите, в които са започнати строително – 

монтажни работи.  
Резултатите от проверката са обобщени в Справка изх. № 783/2006г. от 

23.03.2007г. до ВАП. В същата е отразено, че за всеки незаконен строеж е 

започнало производство по чл.224 и чл.225 от ЗУТ от РДНСК – Смолян. 

Преписките са изпратени от РДНСК – Смолян в ДНСК – София за 

продължаване на производството.  

Проверката е приключена с постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство от 03.11.2006г. по преписка № 783/2006г. по описа 

на ОП – Смолян. Тази преписка е образувана в ОП – Смолян по повод 

Разпореждане № 1711/26.06.2006г. на АП – гр. Пловдив., във връзка с 

публикация във вестник „24 часа”, касаеща незаконно строителство в к.к. 

„Пампорово”. АП – гр. Пловдив е дала подробни указания за извършване на 

проверката.  

В мотивите към постановлението за отказ е отразено, че „ след анализ 

на данните от проверката се налага извода, че се установяват редица 

закононарушения, които съставляват административни нарушения и 

не могат да се квалифицират като престъпления, с изключение на 

деянието, довело до пропадане на пътя в местността „Караманджа”, 

като в този случай има образувано наказателно производство. Това е 

основание да се откаже образуване на друго наказателно производство 

за същото деяние – чл.24, ал.1, т.6, пр.1 от НПК. За констатираните 

случаи на незаконно строителство се водят съответните 

административно – наказателни преписки.” 

Впоследствие по материалите от посочените по – горе преписки са 

възложени други проверки, с оглед престъпление по чл.253 и чл.256 от НК. 

Тези проверки са възложени на ОДП – Смолян и в по –голямата си част са 
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приключени, като по тях има и произнасяне от прокурор. / видно от Справка 

по преписка № 783/2006г. от 23.03.2007г. до ВАП/  

През 2010г. в ОП – Смолян е образувана преписка И -40/2010г., по 

която на 26.04.2010г. е изпратено писмо до Директора на ОД МВР – Смолян, 

с копие до ДАНС и до Сектор БОП при ОД МВР – Смолян. С писмото се 

изисква предоставяне на данни, дали след приключване на проверките по 

чл.253, вр.чл.255 -257 от НК, на инвеститори на обекти в к.к. „Пампорово”, 

които са приключили с постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство при предходната проверка, са възникнали нови обстоятелства, 

които да дават основание за предприемане на проверки с оглед 

престъпления от общ характер. Към писмото е приложен списък на 49 

търговски дружества и еднолични търговци, които са били обект на 

проверка през 2006г. Също така, предвид осъщественото ново строителство 

в района на „Смолянски езера”, гр. Смолян, гр. Девин, чиито инвеститори не 

са били предмет на проверките, следва да бъдат извършени такива и за тях. 

Указва се при наличие на данни, че инвеститорите са от други области, 

незабавно да бъде осъществена връзка за взаимодействие със съответната 

Дирекция. Следва да се провери още дали терените, върху които са 

построени обектите в к. к. „Пампорово” и „Смолянски езера”, са предмет на 

заменки на земи и ако е така, дали същите са законосъобразни. Определен е 

срок от 20 дни за извършване на проверката.  

В изпълнение на Разпореждане И - 40/26.04.2010г. на Окръжния 

прокурор на ОП – Смолян са образувани преписки за проверка произхода на 

средствата на инвеститорите, с оглед данни за извършени престъпления по 

чл.253 от НК и чл.255 -256 от НК.  

Бяха проверени всички преписки, по които в ОП – Смолян са 

извършени проверки: 

1./ Пр. № 845/2010г. на ОП-Смолян –извършена проверка срещу С.С. 

С.– управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД „…” гр.С., 

оглед установяване на данни за евентуално извършени престъпление по 

чл.253 и чл.255 от НК. Преписката е прекратена с Постановление за отказ на 

ОП-Смолян от  05.01.2011 г. 

2./ Пр. № 847/2010г. на ОП-Смолян – извършена проверка,  срещу А.Л. 

– управител на ЕТ „…….” гр. С., с оглед установяването на евентуално данни 

за престъпление по чл.255 и сл. от НК. Преписката е прекратена с 

Постановление за отказ на ОП-Смолян от 24.11.2010 г. 

3./ Пр.№ 996/2010г. на ОП-Смолян - извършена проверка срещу Н. М. 

К. от гр.П.,  управител на фирма „…..” ООД гр. П., с оглед установяване 

евентуално на данни за престъпление по чл. 253 и чл.255 и сл. от НК 

Преписката е прекратена с Постановление за отказ на ОП-Смолян от 

11.02.2011 г. 

4./ Пр.№ 997/2010 г. на ОП-Смолян -  извършена проверка, с оглед 

установяване на данни за евентуално извършени престъпления по чл.253 и 
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чл.255 от НК срещу В. Х. К. от гр.К..А.…. и Д. И. К. от гр.С., като 

съдружници в „…..” – ООД гр.С., извършващи строителство в 

к.к.Пампорово. Преписката е прекратена с Постановление за отказ на ОП-

Смолян от 03.02.2011 г. 

5./ Пр. № 998/2010 г. на ОП-Смолян – извършена проверка, с оглед 

установяване на данни по чл.255 от НК срещу Н. В. А., управител на 

„…..”ООД гр.С. Преписката е прекратена с Постановление за отказ на ОП-

Смолян от 21.09.2010 г. 

6./ Пр. № 999/2010г. на ОП-Смолян – извършена проверка, с оглед 

установяване на данни по чл. 253 и/или чл.255 от НК срещу  В.К., К.У. и К.К. 

от гр.С. /собственици на дружество „…..” – ООД гр.С., с цел установяването 

произхода и размера на инвестициите на територията на обл.Смолян/. 

Преписката е прекратена с Постановление за отказ на ОП-Смолян от 

14.01.2011 г. 

7./ Пр. № 1001/2010г. на ОП-Смолян  – извършена проверка, с оглед 

наличието на данни по чл. 253 и/или чл.255 от НК срещу управителя на 

дружество „……” ЕООД от гр.Я. Преписката е прекратена с Постановление 

за отказ на ОП-Смолян от 17.12.2010 г. 

8./ Пр. № 1002/2010г. на ОП-Смолян – извършена проверка, с оглед 
данни по чл.253, 255 и сл. от НК  срещу Р. С.А., собственик на фирма „…….” 

ЕООД, гр.С. /установяване произхода и размера на инвестициите на 

територията на гр.Девин – СПА комплекс „Исмена” гр.Девин/. Преписката е 

прекратена с Постановление за отказ на ОП-Смолян от 27.12.2010 г. 

9./ Пр. № 1003/2010г. на ОП-Смолян  - извършена проверка, с оглед 
установяване на данни за извършено престъпление по чл. 253 вр. с чл.255-257 

от НК срещу Управителите на  фирма „…..” АД-Д. – Н. Г. В. и М.Н. 

/установяване произхода и размера на инвестираните парични средства, с 

които е построен СПА Комплекс „Орфей” гр.Девин/. Преписката е 

прекратена с Постановление за отказ на ОП-Смолян от 14.10.2010 г. 

10./ Пр. № 1029/2010г на ОП-Смолян – извършена проверка, с оглед 

установяване на данни по чл. 253, чл.255 от НК срещу  С. З. /относно 

установяване произхода на средствата по финансирането на строителен обект 

– Ваканционно селище , в к.я. „Смолянски езера”, с възложител „….” ЕООД-

С.  Преписката е прекратена с Постановление за отказ на ОП-Смолян от 

04.11.2010 г. 

11./  Пр. № 1030/2010 г. на ОП-Смолян – извършена проверка, с оглед 

установяване на данни за евентуално извършено престъпление по чл.253, чл. 

255 и следващи от НК срещу Г. Т. Ш. /установяване на произхода и размера 

на инвестираните парични средства от фирма „……” ООД-С., при 

строителството на жилищна сграда за сезонно ползване, УПИ І-29105, кв. 252  

в местността „Лъгът” к.я. Смолянски езера/. Преписката е прекратена с 

Постановление за отказ на ОП-Смолян от 03.11.2010 г. 
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12./  Пр. № 1031/2010 г. на ОП-Смолян  – извършена проверка, с оглед 

данни за евентуално извършено престъпление по чл.253 и  чл. 255 от НК 

срещу Д.Ф. от гр.В. представляващ дружеството „…..” ООД 

гр.В./установяването произхода и размера на инвестициите на територията на 

обл.Смолян/. Преписката е прекратена с Постановление за отказ на ОП-

Смолян от 14.01.2011 г. 

13./ Пр. № 1056/2010 г. на ОП-Смолян – извършена проверка, с оглед 

данни по чл.255, чл.256 и чл.253 от НК срещу А.В. Т.от гр. С. , като 

управител /относно установяване произхода на средствата по финансирането 

на  строителен обект „Планинско селище  Кьошкя” на 12 км от курорта 

Пампорово в землището на Община Чепеларе с инвеститор  фирма „……” 

ЕООД гр. С./. На 23.08.2010г. ОП-Смолян е отказала образуването на 

досъдебно производство и преписката е изпратена по компетентност на  

Софийска Градска Прокуратура. 

14./ Пр. № 1105/2010г. на ОП-Смолян – извършена проверка, с оглед 

престъпление по чл.282 ал.2 във вр. с ал.1 от НК /че през 2005г.  Главният 

архитект на Община Ч. – Е. П. е нарушила служебните си задължения по 

чл.56 ал.2 от ЗУТ, като е издала разрешения за поставянето на два 

преместваеми обекта в имот № 218023, кв.8 по плана на курорта Пампорово, 

с цел да набави облага за фирмите, построили тези обекти/. Преписката е 

прекратена с Постановление за отказ на ОП-Смолян от 20.08.2010 г. 

15./ Пр. № 1227/2010 г. на ОП-Смолян  – извършена проверка, с оглед 

наличието на престъпления по чл.255, чл.256 и чл.253 от НК срещу С.В. П. от 

гр.Ч./ново строителство на жилищни сгради в гр.Чепеларе в УПИ ХVІ-1293, 

кв.58 по плана на гр. Чепеларе и в УПИ 5-882, кв.42 по плана на гр. Чепеларе 

с инвеститор и на двата обекта „…..”ООД гр.С./. Преписката е прекратена с 

Постановление за отказ на ОП-Смолян от 17.09.2010г. 

 

3. Образуваните преписки и досъдебни производства при 

установени данни по смисъла на чл.211 от НПК за извършени 

престъпления от общ характер, свързани с посочените по –горе 

проверки:   
 

 1./ Пр. № 1032/2010 г. на ОП-Смолян /ДП № 86/2010г. по описа на 

ОДМВР-Смолян/ образувано  срещу Е. Х. П. от гр.Ч. за  това, че през месец 

септември 2005 г. в гр.Чепеларе, като длъжностно лице “Главен архитект” на 

Община-Ч., е нарушила служебните си задължения, визирани в чл.56, ал.2 вр. 

с ал.1 от ЗУТ и е одобрила  архитектурен проект на инвеститора ЕТ “…….” 

гр.С. за обект Ресторант “Старата къща”, к.к. Пампорово, изготвен от “……” 

гр.С, проектант арх. Д. П., за сграда на два етажа, с монолитна 

стоманобетонна конструкция, в имот № 218025, кв.11 по плана на 

к.к.Пампорово, от които е видно, че не се касае за преместваем обект и е 

издала разрешение за поставяне на преместваем обект № 9/20.09.2005 г., на 
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основание чл.56, ал.2 от ЗУТ, съгласно одобрените на същата дата проекти, с 

цел да набави за другиго / за ЕТ “…..” гр.С. облага и от това е могло да 

настъпят немаловажни вреди –престъпление по чл.  282 ал.2 вр.с ал.1 от НК. 

Досъдебното производство е прекратено на  27.01.2011г. от ОП-Смолян. 

2./ Пр. № 1028/2010г. на ОП-Смолян /ДП № 82/2010г. по описа на 

ОДМВР-Смолян/ срещу А. Д. Н., от гр.П.  за това, че през месец юни 

2006год., в гр.Чепеларе,  обл.Смолян, като длъжностно лице, заемащо 

отговорно служебно положение -  Главен архитект на Община Ч.,  е нарушил 

служебните си задължения,  визирани в чл.56, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗУТ и 

тези по длъжностна характеристика, като  е одобрил архитектурен проект на 

инвеститора ”….” ООД, гр.А. и на „.” ЕООД гр.П., за обект „Търговски 

комплекс и заведение за хранене - ресторант”, в поземлен имот 218023, в к.к. 

Пампорово, за сграда на пет етажа, с монолитна стоманобетонна 

конструкция, в имот №218023, кв.11, по плана на КК Пампорово, с лице към 

пътя, от които е видно, че не се касае за преместваем обект и е издал 

разрешение за поставяне на преместваем обект №9/14.07.2006год., на 

основание чл.56, ал.2 от ЗУТ, съгласно одобрените проекти,  с цел да набави 

за другиго(за ”…..” ООД, гр.А. и на „….” ЕООД гр.П…) облага и от това е 

могло да настъпят немаловажни вредни последици -  ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по 

чл.282, ал.2 във вр. с ал.1  от НК.   Досъдебното производство е прекратено 

на 28.01.2011г.  от ОП-Смолян. 

3./ Пр. № 848/2010 г. по описа на ОП-Смолян /ДП № 13/2010г. по 

описа на Сектор „БОП”-Смолян образувано на 28.10.2010г. срещу 

„НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ”, който за периода месец ноември 2008г. - 

м.януари 2009г., при условията на продължавано престъпление, в качеството 

си на управляващ /или упълномощено от управителя лице/ на „….”  ООД, със 

седалище гр.С., ул.”…..” №11, ет.1, е избегнал установяването и плащането 

на данъчни задължения в особено големи размери -  ДДС в размер на 

118 000.00 лева,  като потвърдил неистина в подадени декларации, които се 

изискват по силата на закон /чл.125 от ЗЗДС/  - справки - декларации по 

ЗДДС за данъчни периоди - месеците октомври, ноември и декември 2008г., 

подадени пред органа по приходите – ТД на НАП гр.Смолян, през месеците 

ноември и декември 2008г. и месец януари 2009г., като е използвал 

неистински документи /фактури, издадени от „…..”ЕООД, „…..” ЕООД и 

„….” ЕООД на „…..” ООД гр.С./, които са и документи с невярно 

съдържание, при воденето на счетоводството  и  при предоставяне на 

информация пред органите по приходите, включвайки ги в дневниците за 

покупки и в справките – декларации по ЗДДС за съответния данъчен период, 

както следва: 

- през месец ноември 2008г. /на 14.11.2008г./, в справка – декларация 

по ЗДДС с вх.№21000942051/14.11.2008г. за данъчен период м.октомври, е 

отразил неизвършени услуги  - довършителни СМР на обект „Горски кът 3” - 

етап 2, по фактури №220/13.10.2008г., с данъчна основа 75 000 лева и ДДС – 
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15 000 лева и №226/27.10.2008г., с данъчна основа 50 000 лева и ДДС – 10 

000 лева, издадени от „…..” ЕООД на „……” ООД гр.С. и по фактури 

№1707/02.10.2008г. с данъчна основа 125 000 лева и ДДС – 25 000 лева и 

№1710/02.10.2008г. с данъчна основа 50 000 лева и ДДС – 10 000 лева, 

издадени от „……” ЕООД на „…..” ООД  гр.С.; 

- през месец декември 2008г. /на 15.12.2008г./, в справка – декларация 

по ЗДДС с вх.№21000944229/15.12.2008г. за данъчен период м.ноември, е 

отразил неизвършени услуги  - СМР на обект „Горски кът 3” - етап 2, по 

фактура №822/03.11.2008г., с данъчна основа 50 000 лева и ДДС – 10 000 

лева, издадена от „….” ЕООД на „……” ООД и по фактура 

№2183/07.11.2008г., с данъчна основа 40 000 лева и ДДС – 8 000 лева, 

издадена от „….” ЕООД на „…..” ООД  гр.С.; 

- през месец януари 2009г. /на 14.01.2009г./, в справка – декларация по 

ЗДДС с вх.№21000946283/14.01.2009г. за данъчен период м.декември, е 

отразил неизвършени услуги  - СМР на обект „Горски кът 3” - етап 2, по 

фактури №340/18.12.2008г., с данъчна основа 100 000 лева и ДДС – 20 000 

лева и №356/29.12.2008г. с данъчна основа 100 000 лева и ДДС – 20 000 лева, 

издадени от „……” ЕООД на „……” ООД  гр.С., 

като от това е приспаднал неследващ му се данъчен кредит в размер на  

118 000.00 лева, – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.255,ал.3 във вр. с ал.1, т.2, 

предлож. І-во, т.6 и т.7, във вр. с чл.26, ал.1 от НК,  
  както и за това, че на 30.03.2009г. е избегнал плащането на данъчни 

задължения в особено големи размери - корпоративен данък в размер на 

39 000.00 лева, като е потвърдил неистина в подадена в ТД на НАП-Смолян 

Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за финансовата 2008год. на 

„…..” ООД  гр.С., с вх.№2100001875/30.03.2009 год., като е отразил 

стойността на неизвършени услуги  - довършителни СМР на обект „Горски 

кът 3” - етап 2, по фактури №220/13.10.2008г., с данъчна основа 75 000 лева и 

ДДС – 15 000 лева, №226/27.10.2008г., с данъчна основа 50 000 лева и ДДС – 

10 000 лева и №822/03.11.2008г., с данъчна основа 50 000 лева и ДДС – 10 

000 лева, издадени от „….” ЕООД на „…….” ООД гр.Смолян и фактури 

№1707/02.10.2008г. с данъчна основа 125 000 лева и ДДС – 25 000 лева, 

№1710/02.10.2008г. с данъчна основа 50 000 лева и ДДС – 10 000 лева и 

№2183/07.11.2008г., с данъчна основа 40 000 лева и ДДС – 8 000 лева, 

издадени от „…..” ЕООД на „……” ООД  гр.С., които са неистински 

документи и с невярно съдържание, като по този начин е намалил 

финансовия резултат на дружеството със стойността на описаните фактури, и 

е избегнал плащането на корпоративен данък върху основата от 390 000.00 

лева, в размер на 39 000.00 лева - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.255, ал.3 във вр. с 

ал.1, т.2, предлож. І-во от НК.  
Делото не е приключено. Удължен е срокът до 28.04.2011 г. 

4./ Пр. № 1000/2010г. на ОП-Смолян /ДП № 79/2010г. на ОДна МВР-

Смолян/ образувано на 05.11.2010г. срещу „НЕИЗВЕСТЕН 
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ИЗВЪРШИТЕЛ”, който за периода 08.09.2009г. - 13.10.2009г., в качеството 

си на управляващ/собственик, или упълномощен от управителя / собственика 

на „……” ООД, със седалище гр.С., к.к. П., ж.к. С., к.я. С., вх…, ет…, е 

избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено 

големи размери – ДДС в размер на 34 333.33 лева, като не е издал данъчен 

документ /фактура или друг счетоводен документ/ за извършена продажба, 

на 08.09.2009г., на апартамент ….., находящ се в база за отдих „Стената”, в 

местността „Студенец”, к.к. Пампорово, обл.Смолян и не е посочил 

счетоводен  документ за продажбата в дневника за продажби на дружеството 

за данъчен период 01.09.2009г. – 30.09.2009г. и е затаил истина в подадена 

декларация –  справка-декларация по чл.125 от ЗДДС, с 

вх.№21000966917/13.10.2009г., за данъчен период 01.09.2009г. – 30.09.2009г., 

в която не е отразил продажбата и не е включил размера на данъка при 

определяне на резултата за данъчния период, като по този начин е избегнал 

плащането на ДДС в размер на 34 333.33 лева  - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по 

чл.255,ал.3 във вр. с ал.1, т.2, предлож. ІІ-ро и т.3 от НК.  
Делото не е приключено. Удължен е срокът до 03.05.2011г. 

 

         II.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните 

ИЗВОДИ: 

          1. 

Във връзка с изпълнение на указанието на Върховна административна 

прокуратура, Окръжна прокуратура – Смолян и районните прокуратури в 

съдебния район, незабавно са пристъпили към извършване на разпоредената 

проверка по спазване разпоредбите на  Закона за общинската 

собственост/ЗОС/.  

Извършени са проверки непосредствено и лично от прокурорите, 

осъществяващи надзора за законност. Своевременно са изготвяни справки, 

които са обобщавани от Окръжна прокуратура  – Смолян и са изпращани във 

Върховна административна прокуратура.  

Прокурорите са предприели действия, в рамките на правомощията си, 

като са направили предложения по чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ до кметовете на 

съответните общини, където са установени нарушения на ЗОС.  

В изпълнение на предложенията, направени от прокурорите, са 

предприети действия от кметовете на общините и общинските 

администрации за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения на 

разпоредбите на Закона за общинската собственост, регламентиращи 

разпорежданията с имоти - общинска собственост.  

Към настоящият момент разпоредената от Върховна административна 

прокуратура проверка все още продължава, като се очаква постъпване на 
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допълнителна информация във връзка с изпълнение на направените от 

прокурорите предложения за отстраняване на допуснатите нарушения на 

ЗОС. 

В резултат на възложената от Върховна административна прокуратура 

проверка с писмо И -20/2010г., във връзка с упражнявания от прокуратурата 

постоянен надзор за законност, е извършена специфична по своя характер и 

огромна по обем дейност, която изключително много е ангажирала 

съответните прокурори, но за това пък е породила целения ефект.  

Дейността на Окръжна прокуратура – Смолян и районните 

прокуратури  от съдебния район следва да бъде оценена положително, с 

оглед  срочността, прецизността и ефективността на извършената 

работа. Административният ръководител на Окръжна прокуратура – 

Смолян Ангелова, както и заместник окръжният прокурор Спас Динков 

са създали необходимата организация и са осъществили контрол за 

стриктното изпълнение на указанията на Върховна административна 

прокуратура. 

Налице е обективна невъзможност за прилагане на Заповед № 

797/2008г. на Главния прокурор на Република България в Окръжна 

прокуратура – Смолян, поради функциониране в непълен щатен състав. По 

същата причина не е възможно да се постигне специализация на прокурорът 

в административния отдел на Окръжна прокуратура – Смолян, комуто се 

възлагат  задачи и по други видове надзори.  

Дейността по НЗЗОИПГ е строго специфична и изисква непрестанно и 

задълбочено проучване на множество нормативни актове /законови и 

подзаконови/, които непрекъснато търпят изменения. Ето защо, за да бъде 

ефективна прокурорската работа в тази насока е необходимо да бъдат 

създадени и съответни благоприятни за това предпоставки. 

2. 

В региона на Окръжна прокуратура - Смолян не е установено 

извършване на незаконно строителство върху имоти общинска или 

държавна собственост. 

През 2006г. по разпореждане на окръжния прокурор на Окръжна 

прокуратура  – Смолян, чрез самосезиране, е започнала проверка на 

незаконното строителство в к.к. „Пампорово”.  

Същата е прераснала в проверка на инвеститорите за евентуално 

извършени престъпления по чл.253 и чл.255 от НК. 

Осъществена е значителна по обем дейност от прокурорите в Окръжна 

прокуратура – Смолян във връзка с извършваните проверки. 

Що се касае до резултата от тези проверки, е необходимо да се вземе 

предвид, че редица от установените закононарушения, съставляват 

административни нарушения и не могат да се квалифицират като 

престъпления, поради което не са образувани досъдебни производства.  
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Прокуратурата няма правомощия да предприема действия по 

санкциониране на административните нарушения. Там следва намесата на 

компетентен орган, в случая на ДНСК. 

Не е осъществен превантивен и текущ контрол  от контролните органи 

и специализирани институции  при извършеното застрояване. Занижени са 

контролните функции относно начина на промяна предназначението на 

имотите, върху които са построени комплексите, изготвянето на строителни 

книжа и издаването на разрешения за строеж. Действащото законодателство 

/ЗУТ/ дава възможност в определени случаи да се узаконяват редица 

действия, извършени в нарушение на закона. Налице е слаба контролна 

функция на кметовете на общините. 

Не е достатъчно добра координацията и взаимодействието между 

Прокуратурата и контролните институции, които съобразно законовите си 

правомощия следва първи да констатират допуснатите нарушения на закона. 

Невъзможността за събиране и предоставяне на годен доказателствен 

материал възпрепятства Прокуратурата при повдигане на обвинения срещу 

виновни длъжностни лица.  

По отношение на образуваните преписки и досъдебни производства по 

чл.253 и сл. от НК и чл.255-257 от НК, следва да се има предвид, че съставът  

на престъплението по чл.253 и сл. от НК – „изпиране на пари” е трудно 

доказуем, поради необходимостта да се докаже връзката му с предикатното 

престъпление и законовото изискване за установяване по несъмнен и 

категоричен начин на връзката на предмета на престъплението „изпиране на 

пари” с първоначалното престъпление.  В конкретният случай голяма част от 

разследваните инвеститори, осъществили строителство в района на Окръжна 

прокуратура – Смолян, имат данъчна регистрация в други райони на 

страната, което допълнително е затруднило процеса на разследване. Споделя 

се изводът, залегнал в Обобщена информация на Върховна касационна 

прокуратура за образуването, движението и приключването на преписките и 

делата в Прокуратурата на Република България за първото шестмесечие на 

2010г., където се сочи, че „съобразно практиката в другите европейски 

страни следва да се извърши законодателна промяна за повишаване 

резултатността на разследванията за изпиране на пари.”   

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет отправя  следните 

  

ПРЕПОРЪКИ ДО АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СМОЛЯН : 

  

1.Окръжна прокуратура – Смолян да определи основните насоки и 

изработи стратегия за осъществяване на превантивна дейност, с оглед 
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предотвратяване на закононарушения и престъпления, свързани с 

незаконното строителство, които са характерни за региона.   

 

2. Да се подобри взаимодействието на Окръжна прокуратура – Смолян  

с другите държавни, държавно – обществени органи и обществени 

организации и контролни органи по координацията, планирането и 

реализирането на мерките за предотвратяване на престъпленията и другите 

закононарушения, свързани с незаконното строителство, и активиране 

дейността на надзора за законност по отношение на тяхната дейност с цел по- 

пълно и ефективно използване на контролните им правомощия. 

 

3. Да се засили надзора за законност върху актовете, действията и 

бездействията на контролните органи, с оглед активизиране на дейността им 

и гарантиране на своевременното и качествено изпълнение на възложените 

им със съответните специални закони функции. 

 

4. С цел осигуряване повишаване качеството на прокурорската работа 

по наказателни производства, образувани по чл.253 и сл. от НК, 

административният ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура – Смолян,  да прецени възможността за прилагане на  т. 6 , б. „г” 

от  Указание за оказване на засилена методическа помощ и надзор, утвърдено 

със Заповед № 455/22.02.2011г. на Главния прокурор на Република България.  

         Определям срок за изпълнение на препоръките – 60 дни.         

         В изпълнение на разпоредбата на чл.58(4) от Закона за съдебната власт, 

административният ръководител на Окръжна прокуратура-Смолян следва да 

уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в указания срок. 

 

         На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на административните ръководители на Окръжна 

прокуратура - Смолян, Районна прокуратура – Златоград и Районна 

прокуратура – Девин. 

          Административните ръководители да запознаят прокурорите от 

Окръжна прокуратура - Смолян,  Районна прокуратура – Златоград и 

Районна прокуратура - Девин с резултатите от извършената тематична 

проверка.  

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок от 

връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да 

бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 

 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Главния прокурор на 

Република България, за сведение. 
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 Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Върховна 

административна прокуратура, за сведение. 

 Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Апелативна прокуратура- 

Пловдив, за сведение. 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет, за 

сведение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 
           

          1.Заповеди №№ТП -01-16/05.04.2011г., ТП -01-17/05.04.2011г. и ТП -

01-18/05.04.2011г. на Главния инспектор на ИВСС; 

          2.Копия от доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и др., 

които са предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

        ВАСИЛ ПЕТРОВ 
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