
 1 

                           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-01-1331/2011г. на Главния инспектор 

на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал Вх. Рег. № Ж-01-

1331/2.12.2010г. по описа на Инспектората на Висшия съдебен съвет, подаден 

от „Т”АД,  с адрес в гр. София, представлявано от изпълнителния директор 

П. С. В сигнала се навеждат доводи срещу неоснователно забавяне по пр. пр. 

Вх. №1228/10г. по описа на Окръжна прокуратура- Перник, неоправдано 

задържане на управителя на фирмата от органите на МВР, неоправдано 

задържане на документацията на фирмата, отнасяща се до нейната земеделска 

дейност, липса на отговор по жалба Вх. №10876/19. 07. 2010г., подадена във 

Върховна касационна прокуратура. 

Прокурорската преписка беше проверена в Окръжна прокуратура- 

Перник. 

Към настоящият момент прокурорската преписка не е приключила и 

поради това предмет на проверката ще бъде организацията по нейното 

образуване и движение съгласно чл. 54, ал.1, т.2 от ЗСВ. 

Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 

Прокурорска преписка №1228 по описа на Окръжна прокуратура- Перник 

е образувана на 11. 05. 2010г. по повод постановление на Районна 
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прокуратура- Брезник, която изпраща своя преписка №104/2010г. по 

компетентност с оглед данни за престъпление по чл. 248а от НК.Поради това 

пр. пр. №104/2010г. по описа на РП- Брезник се явява свързана с пр. пр. 

№1228/10 на ПОП и също е предмет на настоящата проверка. 

На 18. 11. 2009г. Н. К. Г., живущ в гр. Божурище подал в Районна 

прокуратура- Брезник жалба, че наследственият му имот, находящ се в 

землището на с. Гоз, общ. Брезник е изоран незаконно.Въз основа на неговата 

жалба  в РП- Брезник е образувана преписка рег. №557/09г. по описа на 

същата прокуратура.С постановление от 18. 12. 2009г. преписката е изпратена 

за проверка в РУ на МВР- Брезник. На 11. 03. 2010г. преписката е върната на 

РП- Брезник. При проверката има известно забавяне, което се наложило от 

необходимостта РУ на МВР- Сливница да снеме обяснения от 

жалбоподателя, който живее на тяхна територия.  

С писмо №557/12. 04. 2010г. РП- Брезник изпратила преписката на ОД на 

МВР- Перник за присъединяване към преписка рег. №104/2010г. по описа на 

същата прокуратура. 

На 10. 02. 2010г. РП- Брезник получила от РУ на МВР- Брезник ЗМ-

27/10.02.2010г. и същия ден образувала преписка рег. №102/10г. по описа на 

Брезнишката районна прокуратура. Предмет на заявителския материал е 

жалба на П. Б. Т. за това, че в периода 2008- 2009г. при обработка на 

земеделска земя в землището на с. Садовик, общ. Брезник, фирма „Т”АД 

извършила самоуправни действия. С постановление от 11. 02. 2010г. РП- 

Брезник изпратила преписката за проверка на РУ на МВР- Брезник. 

Проверката е извършена в рамките на един месец и на 11. 03. 2010г. е върната 

по компетентност на Брезнишката районна прокуратура. С писмо №102/12. 

04. 2010г. РП- Брезник изпратила преписката на ОД на МВР- Перник за 

присъединяване към преписка рег. №104/2010г. по описа на същата 

прокуратура. 

На 11. 02. 2010г. А. М. Б., живуща в гр. Брезник подала в Районна 

прокуратура жалба срещу П. С. С., изпълнителен директор на фирма „Т”АД 

за извършени самоуправни действия спрямо парцели, за които 

жалбоподателката, като земеделски производител е сключила договори за 

наем на земеделска земя. Въз основа на така подадената жалба е образувана 

преписка рег. №104/2010г. по описа на РП- Брезник. С постановление от 25. 

02. 2010г. преписката е изпратена на сектор „Икономическа полиция” при ОД 

на МВР- Перник за проверка. Срокът за извършване на проверката бил 30 

дни.Въз основа на искане от 7. 04. 2010г. на ОД на МВР- Перник с писмо от 

12. 04. 2010г. РП- Брезник удължила срока на проверката с един месец. 
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С писмо рег. №8346/4.05.2010г. ОД на МВР- Перник изпратило 

материалите от извършената проверка на РП- Брезник с мнение за образуване 

на досъдебно производство. 

С постановление от 10. 05. 2010г. РП- Брезник изпратила преписка рег. 

№104/2010г. на Окръжна прокуратура- Перник по компетентност с оглед 

данни за престъпление по чл. 248а от НК. 

Наблюдаващ прокурор на трите преписки, съединен в преписка рег. 

№104/10г. бил Николай Иванов- прокурор в РП- Брезник. 

Преписка рег. №104/10г. по описа на РП- Брезник постъпила в Окръжна 

прокуратура- Перник на 11. 05. 2010г., където е заведена с рег. №1228/10г. по 

описа на ПОП. По това време Окръжният прокурор при Окръжна 

прокуратура- Перник г- н Пламен Найденов бил в отпуск поради заболяване. 

Докато е в болнични той бил заместван от заместник- окръжния прокурор 

Бисер Михайлов.Съгласно заповед №001-2010г./ 4. 01. 2010г. на Пламен 

Найденов- административен ръководител- окръжен прокурор на ОП- Перник 

от 5. 01. 2010г. преписките и делата в ПОП се разпределят, чрез 

предоставения от Висшия съдебен съвет програмен продукт за случайно 

разпределение на преписки и дела Law Choice.Разпределението се извършва 

от административния ръководител или от лицето, което го замества. В случая 

разпределението на преписката на принципа на случайния подбор чрез 

електронно разпределение съобразно поредността на постъпването е 

осъществено от заместник- окръжен прокурор Бисер Михайлов, защото по 

това време той замествал административния ръководител на ОП- Перник. 

Видно от протокола за избор на прокурор на 11. 05. 2010г. в 10 часа 20 

минути и 23 секунди чрез програмния продукт Law Choice преписка Вх. 1228 

е разпределена на заместник- окръжния прокурор Бисер Михайлов. 

Преписката е разпределена като преписка, която има за предмет 

престъпление против стопанството и отделни стопански 

отрасли(икономически престъпления). Съгласно цитираната по- горе заповед 

на административния ръководител на ОП- Перник, на прокурор Бисер 

Михайлов следва да се разпределят преписки с предмет   престъпления 

против стопанството и отделни стопански отрасли(икономически 

престъпления) при 100% натовареност. 

С постановление за образуване на досъдебно производство от 11. 05. 

2010г. заместник- окръжен прокурор Б. Михайлов постановил да се образува 

досъдебно производство срещу виновно лице за това, че през 2009г. в гр. 

Брезник, представил неверни сведения и затаил сведения в нарушение на 

задължение да предостави такива, за да получи средства от фондове на 

Европейския съюз, като средствата са били получени- престъпление по чл. 

248а, ал.5 вр. ал.2 и ал.1 от НК. 
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В ОДМВР- Перник досъдебното производство е заведено под №102 от 

2010г. Със заповед на директора на ОДМВР- Перник за разследващ полицай е 

определена Румяна Миладинова, а за подпомагащи разследването – Радослав 

Михайлов, Ив. Цеков и С. Стефанова. Разследващ полицай Миладинова  

получила досъдебното производство в деня на неговото образуване. На 11. 

05. 2010г. е съставен и следствено- оперативен план за провеждане на 

действия по разследването, утвърден от директора на ОДМВР- Перник. 

Същият ден разследващ полицай Р. Миладинова направила две предложения 

до ОП- Перник на осн. чл. 161, ал.1 от НПК да направи искане за 

постановяване на разрешение за извършване на претърсване и изземване в 

двата офиса на фирма „Т”АД в гр. София и гр. Брезник. На 12. 05. 2010г. 

прокурор Бисер Михайлов направил до ОС- Перник искане да бъде 

разрешено извършване на претърсване и изземване в офиса на „Т”АД в гр. 

Брезник. С определение по ЧНД№153/10г. по описа на ПОС съдия Красимир 

Маринов разрешил да бъде извършено претърсване и изземване в офисите на 

горепосочената фирма в гр.София и гр. Брезник. 

На 12. 05. 2010г. наблюдаващият прокурор направил до ОС- Перник 

искане да бъде разрешено претърсване и изземване в офис на „Т”АД, 

намиращ се в гр. София. С определение по ЧНД№154/10г. по описа на ПОС 

съдия Виктор Георгиев разрешил да бъде извършено претърсване и изземване 

в офисите на горепосочената фирма в гр.София и гр. Брезник. 

На 13. 05. 2010г. Радослав Михайлов- разследващ полицай при ОДМВР- 

гр. Перник в присъствието на служители на ОДМВР- Перник и поемни лица 

извършил претърсване и изземване в офиса на фирма „Т”АД в гр. София. 

Видно от протокола за претърсване и изземване в този офис не са  намерени 

предмети, книжа и компютърни информационни системи, съдържащи 

компютърни информационни данни от значение за разследването.Протоколът 

е подписан от разследващия полицай, поемните лица и присъствалите. Копие 

от него е връчен на П. С. 

Същият ден- 13. 05. 2010г. Радослав Михайлов разследващ полицай при 

ОДМВР- гр. Перник в присъствието на служители на ОДМВР- Перник и 

поемни лица извършил претърсване и изземване в офиса на фирма „Т”АД в 

гр. Брезник. Видно от протокола за претърсване и изземване в този офис са 

намерени множество документи, включително договори за наем и аренда на 

земеделска земя, подредени в 26бр. класьори и папки.Изпълнителният 

директор на фирмата присъствал при извършването на това процесуално 

действия и в протокола посочил, че иззетите документи представляват 

оригинални договори за наем и аренда, даващи право на „Т”АД да обработва 

съответната земя. Направил и възражение, че иззетите договори не са 
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описани по съдържание и не е допуснат адвокат при извършването на това 

претърсване и изземване. Копие от протокола е връчен на П. С. 

Отделно от това разследващ полицай Миладинова разпитала св. П. С., св. 

П. Б., св. С. М.(13. 05. 2010г.), получила от ОС”Земеделие” гр. Брезник 

заявленията, подадени от името на „Т”АД, гр. София за регистрация на 

дружеството като земеделски производител, ведно с копия от договори за 

наем на земеделска земя (13. 05. 2010г.), разпитала св. С. Р.(14. 05. 2010г.), св. 

Й. Й.(17. 06. 2010г.), изпратила писмо до Министерство на земеделието и 

храните с искане да получи справка за номерата и размера на площите, които 

попадат в парцелите, заявени от името на „Т”АД за подпомагане със средства 

на ЕС и друго писмо до ДФ”Земеделие” с искане за предоставяне на 

евентуално налични документи, които не са били предоставени до настоящия 

момент(28. 06. 2010г.)Законоустановеният срок по чл. 234, ал.1 от НПК 

изтичал на 11.07. 2010г. 

На 7. 07. 2010г. разследващ полицай Миладинова направила до ОП- 

Перник предложение да бъде внесено искане по реда на чл. 234, ал.3 от НПК 

за удължаване на срока на разследването. В искането посочила 

процесуалните действия извършени по ДП№102/10г. до този момент и 

посочила, че е необходимо да бъдат установени и разпитани всички 

собственици на земеделски земи, с които фирма „Т”АД не е имала сключени 

договори за наем или аренда и да бъде извършена графологическа експертиза 

на подписите в договорите за наем на земя, иззети при извършеното 

претърсване.На 9. 07. 2010г. прокурор Бисер Михайлов изпратил на 

административния ръководител при ОП- Перник искане за удължаване срока 

на разследване с два месеца, считано от 12. 07. 2010г. С писмо от 13. 07. 

2010г. Административният ръководител- окръжен прокурор на ОП- Перник 

Пламен Найденов удължил срока по ДП№102/10г. по описа на ОДМВР с два 

месеца, считано от 12. 07. 2010г. 

Междувременно на 9. 07. 2010г., в изпълнение на заповед №3202/25. 09. 

2008г. на Главния прокурор на република България, наблюдаващият 

прокурор Б.Михайлов уведомил  завеждащият отдел осми- „Противодействие 

на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз” във 

ВКП, че с постановление от 11. 05. 2010г. по пр. пр. №1228/10г. на Окръжна 

прокуратура- Перник е образувано досъдебно производство за престъпление 

по чл. 248а, ал.5 вр. ал.2 от НК с оглед преценка дали да се вземе досъдебното 

производство на специален надзор. 

Видно от писмо №10666/2010г.VІІІ от 16. 07. 2010г. ВКП взела делото на 

специален надзор и за наблюдаващ прокурор била определена Илона 

Кръстенякова. В изпълнение на чл. 8, ал.1 т.3 вр. чл. 10 от ПМС №18 от 4. 02. 

2003г. и Инструкция № І-103/22. 04. 2003г. за взаимодействие и 
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сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на ЕО и Прокуратурата на Република 

България, наблюдаващият прокурор от ВКП уведомила дирекция 

„КБПЗФИЕО” към МВР/АФКОС/, че с постановление от 11. 05. 2010г. по пр. 

пр. №1228/10г. на Окръжна прокуратура- Перник е образувано досъдебно 

производство за престъпление по чл. 248а, ал.5 вр. ал.2 от НК. 

След второто удължаване на срока на разследване разследващ полицай 

Миладинова получила от Министерство на земеделието и храните скици на 

имотите, които попадат в парцелите, заявени от „Т”АД за подпомагане със 

средства от ЕС, както и документи от ДФ „Земеделие”(28. 06. 2010г. и 30. 07. 

2010г.), разпитала св. А. И. и св. С. И., които не са сключвали договори за 

наем на земеделска земя с процесната фирма, а земята им е заявена от 

дружеството за подпомагане с финансови средства на Европейския съюз, 

взела и образци от подписите на двамата свидетели( 23. 07. 2010г), съставила 

протоколи за оглед на веществени доказателства(2 и 3.09.2010г.). На 9. 09. 

2010г. назначила техническа експертиза за установяване на имотите и 

размера на площите, заявени от името на „Т”АД за подпомагане с финансови 

средства от Европейския съюз, но за които дружеството няма сключени 

договори за наем или аренда на земеделски земи и  дала срок за представяне 

на заключение до 9. 10. 2010г. Същият ден разследващ полицай Миладинова 

направила предложение да бъде внесено ново предложение за удължаване на 

срока. В мотивите си посочила, че след приключване на техническата 

експертиза ще бъдат установени всички собственици на земи, с които „Т”АД 

не е имала сключени договори за наем или аренда, ще бъде назначена 

икономическа експертиза за установяване размера на средствата ,получени от 

процесната фирма без да има основание за това, а при получаване на данни за 

неистински договори за наем на земеделски земи, представени от фирма 

„Т”АД с цел получаване на средства от фондове на Европейския съюз ще 

бъдат назначени графологически експертизи. Наблюдаващият прокурор 

направил искане до административния ръководител- окръжен прокурор на 

ОП- Перник, който с писмо от 11. 09. 2010г. удължил срока на за извършване 

на разследването по ДП№102/10 по описа на ОДМВР с 2 месеца, считано от 

12. 09. 2010г. 

На 16. 09. 2010г. поради временно отстраняване от длъжност на 

заместник- окръжен прокурор Бисер Михайлов наблюдението на досъдебното 

производство е възложено на заместник- окръжен прокурор Анита 

Джамалова. 

След третото удължаване на срока за разследване разследващ полицай 

Миладинова изпратила писмо до ДФ”Земеделие” и поискала оригиналите на 

всички документи относно общото заявление за плащане на помощ и за 
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получаване на помощ по мярка 1214 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 

2013г.(13.10.2010г.). С приемо- предавателен протокол получила от 

ДФ”Земеделие” оригиналните документи, подадени от „Т”АД за кампанията 

2009г.- Общо заявление за плащания на площ 2009г; заявление за 

регистрация на земеделски производител 2009г; карти с очертаните блокове 

на земеделското стопанство; заявление за коригиране на данните;декларация 

за застъпените площи и копия от приложените към заявленията 

документи(1.11.2010г.)На 8. 11. 2010г. разследващ полицай Миладинова 

отново поискала удължаване на срока, като повторила аргументите от 

предложението си от 9. 09. 2010г.С писмо от 10. 12. 2010г. заместник- 

апелативен прокурор Г. Стоянова удължила срока за разследване по 

ДП№102/10г. по описа на ОДМВР- Перник с 4 месеца, считано от 11. 11. 

2010г.  

След четвъртото поред удължаване на срока разследващ полицай 

Миладинова възложила на полицейски орган от РУП- Сливница при ОДМВР- 

София да извърши разпит на св. Н. К. Г. и да бъдат изискани  и приложени 

към делото заверени копия от всички налични документи относно 

притежаваните от него земеделски земи на територията на община 

Брезник.(15. 12. 2010г.), разпитала св. П. Т.(27. 12. 2010г.), получила 

заключението на техническата експертиза, според която за голяма част от 

земите, декларирани, че са ползвани и заявени за получаване на помощи, 

процесната фирма няма сключени договори за наем или аренда и не е 

собственик(24.01.2010г), изпратила ново писмо до Министерство на 

земеделието и храните за предоставяне на още карти на земеделските 

имоти(31. 01. 2010г.)РУП- Сливница при ОДМВР- София разпитали св. Н.Г., 

взели образци от подписа му и приложили исканите документи за 

собственост на земеделска земя(14. 01. 2010г.)   

 Междувременно на 19. 07. 2010г. П. С. подал жалба до ВКП Вх. 

№10876/01г. От ВКП жалбата е изпратена по компетентност на Апелативна 

прокуратура- София на 23. 07. 2010г. С постановление от 12. 11. 2010г. по 

преписка Вх. №4066/10г. на Апелативна прокуратура- София жалбата на 

изпълнителния директор на „Т”АД е оставена без уважение, а 

постановлението за образуване на досъдебно производство по преписка 

№1228/10г. на ОП- Перник от 11. 05. 2010г. е потвърдено като правилно и 

законосъобразно. Копие от постановлението е изпратено на жалбоподателя за 

сведение. 

С постановление за изпращане по компетентност от 12. 01. 2011г. Стоил 

Тойчев- прокурор в Софийска градска прокуратура изпратил на ОП- Перник 

преписка рег. №10844/2010г. по описа на СГП(преписка рег. №14517/2010г. 
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по описа на ВКП- отдел ”Противодействие на престъпленията против 

финансовата система на ЕС”). В постановлението посочил, че на 7. 04. 2010г. 

П. С., в качеството си на управляващ и представляващ „Т”АД, чрез 

пълномощника си Д. Д. е подал в ОСЗГ- гр. Брезник, заявление за 

подпомагане по Схема за единно плащане на площ и Схема за плащания за 

природни ограничения на земеделски стопани в планински райони, за 

ползвани от него земеделски парцели с обща площ от 2 412.93 ха и по Схема 

за национални доплащания, за ползвани от него земеделски парцели с обща 

площ от 2315 ха. След извършване на проверка на място от отдел 

„Технически инспекторат” и административна проверка от отдел „Директни 

плащания на площ” на ДФ”Земеделие” е установено, че от площите в размер 

на 2412.93 ха, заявени за подпомагане по Схема за единно плащане на площ и 

Схема за плащания за природни ограничения на земеделски стопани в 

планински райони, допустими за подпомагане са само 1723.32 ха, а от 

площите в размер на 2 315.35 ха, заявени за подпомагане по Схема за 

национални доплащания, допустими за подпомагане са само 1626.79  ха. 

Според прокурор Тойчев горепосоченото показва, че в хода на проверката са 

събрани данни за извършено престъпление по чл. 248а, ал.3 вр. ал.2 от НК, 

довършено в гр. Брезник, който е в района на ОП- Перник.  

Преписката пристигнала в местнокомпетентната прокуратура на 18. 01. 

2010г., където била заведена с рег. №96/2011г. При спазване на принципа на 

случайния подбор чрез електронно разпределение била разпределена на 

прокурор Дилян Деянов. С постановление от 28. 01. 2011г. прокурор Деянов 

присъединил материалите по прокурорска преписка №96/2011г. към 

прокурорска преписка №1228/2010г. по описа на ПОП, съдържаща дознание 

№102/10г. по описа на ОДМВР- Перник. В мотивите посочил, че двете 

преписки имат връзка помежду си от гледна точка на извършителя на 

инкриминираните деяния и става дума за престъпление, извършено при 

условията на член 26 от НК. 

Към датата на настоящата проверка процесуални действия за разследване 

на деянието, предмет на преписка №96/11г. по описа на ПОП практически не 

бяха предприети. 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 
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  І. По образуването и движението на пр. пр. №104/10г. по описа 

на РП- Брезник: 

 Не се констатира неоправдано забавяне на движението на преписката. 

   

  ІІ. По образуването и движението на пр. пр. №1228/10г. по 

описа на ОП- Перник: 

Делото все още е във фазата на досъдебното производство. Според 

трайната практика на Европейският съд по правата на човека със седалище в 

гр. Страсбург, Република Франция продължителността на досъдебното 

производство също следва да отговаря на критериите за разумен срок. 

Разумният срок за разглеждане и решаване на делата по смисъла на чл. 6 от 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 

е човешко право и поради това се приема, че той започва да тече от момента, 

в който лицето е привлечено като обвиняем.В конкретния случай делото се 

води срещу неизвестен извършител. В настоящия Акт с резултати разумният 

срок за приключване на делото ще бъде разглеждан и като критерий за 

организацията на работата на органите на досъдебното производство по 

конкретната прокурорска преписка. Поради това приемаме, че той започва да 

тече от датата на нейното образуване. Разумният срок на досъдебното 

производство следва да бъде преценяван с оглед законоустановената 

процедура, сложността на случая ,действията на органите на досъдебното 

производство и на другите участници в наказателното производство. 

Досъдебното производство по пр. пр. № 1228/10г. по описа на Окръжна 

прокуратура-Перник е започнало на 11. 05. 2010г. Неговата 

продължителност, смятана от датата на образуването до датата на настоящата 

проверка- 23. 02. 2011г. е 9 месеца и 12 дни. В него не е включен периодът 

между 18. 11. 2009г. когато е образувана прокурорска преписка №557/09г. по 

описа на РП- Брезник и 10. 05. 2010г., когато Брезнишката районна 

прокуратура я изпратила на ПОП по компетентност, който е с обща 

продължителност 5 месеца и 22 дни. 

Случаят е сложен от фактическа  страна.  Към настоящия момент 

досъдебното производство се води за две деяния. Едното деяния е 

осъществено от търговец или негов пълномощник, който през 2009г. 

представил неверни сведения, за да получи средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз като средствата са били получени. В 

рамките на работното обвинение не е конкретизирано точно по кои схеми, 

мерки и програми са отпуснати парите и в какъв размер за всяка от тях. 

Доказателства в тази връзка са събирани от органите на досъдебното 

производство. От заключението на тройната съдебно- техническа експертиза 

става ясно, че за 2009г. фирма „Т”АД е заявила помощ за ползвани от нея над 
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200 парцела земеделски земи, в които попадат над 4000 имота.Имотите, за 

които фирмата е получила помощ, защото заявила, че ги ползва, но за които 

няма сключени договори за наем или аренда са повече от 200. Като се има 

предвид, че у нас земеделските земи са възстановени предимно на 

наследници, то броят на лицата, които предстои да бъдат разпитани вероятно 

също ще е трицифрен. Възможността за част от имотите фирмата да сочи 

като основание за ползване придобивна давност също ще доведе до 

усложняване на разследването. 

Второто деяние е по преписка № 96/11г., която на 18. 01. 2011г. е 

присъединена преписка към пр. пр. № 1228/10г. и има за предмет неверни 

данни в заявление на фирма „Т”АД, подадено през 2010г. за получаване на 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени 

от Европейския съюз на българската държава. Според данните от преписката 

в единия случай фирмата е поискала неоснователно плащане за 689.61ха, т. е 

68 961 дка, а в другия- за 688.56ха, т. е. 68 856 дка. Към датата на проверката 

не бяха предприети действия по разследването на това деяние. 

Необходимостта и в този случай да бъдат разпитани много свидетели ще 

усложни изключително много разследването.   

  По време на досъдебното производство е действал един закон-  

действащия НПК. 

Разследването по делото е ръководено от заместник- окръжен прокурор 

Бисер Михайлов в периода от 11. 05. 2010г. до 16. 09. 2010г. и от заместник- 

окръжен прокурор Анита Джамалова в периода от 16. 09. 2010г.  насетне. 

Почти през цялото време досъдебното производство е било на „специален 

надзор” от ВКП.Справка относно движението на делото е искала една от 

наблюдаващите прокурори от ВКП. С писмо Вх. 14517/2010г.VІІІ от 20. 01. 

2011г. Ив. Даскалова- прокурор във ВКП поискала от ОП- Перник да бъде 

уведомена за хода на пр. пр.96/11г. по описа на ПОП. 

Внимателният анализ на действията на органите на досъдебното 

производство показва, че непосредствено след образуването, действията на 

органите на досъдебното производство са били интензивни  и добре 

организирани- съставен е следствено- оперативен план,  извършено е 

изземване на документация от значение за изясняване на механизма на 

деянието, определена е група от четирима разследващи полицаи за 

извършване на действията по разследването. След м. май 2010г. темпото 

постепенно е намаляло. Наблюдава се  

 Липса на ритмичност в действията по разследването: 

 1. В периода от 11. 05.  до 11. 07. 2010г.- през половината от 

законоустановения срок органите, разследвали процесното досъдебно 

производство са бездействали-  от 14. 05. когато е разпитана св. Р. до 17. 06. 
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2010г. когато е разпитан св. Й. Й. по делото не са извършвани процесуални 

действия. Продължителността на този период е 1 месец.Прави впечатление, 

че през целия месец юни и до 11. 07. 2010г. са извършени две действия- 

едното както беше посочено по- горе е разпитът на св. Й., а другото е едно 

писмо, което полицай Миладинова изпратила на Министерство на 

земеделието и храните(28. 06. 2010г) 

  2.В периода от 12. 07. до 12. 09. 2010г.- отново половината от 

двумесечния срок, с колкото е удължен срока за разследване е минал в 

бездействие- на 30. 07. 2010г. с приемо- предавателен протокол са получени 

документи от ДФ”Земеделие”. Следващото процесуално действие е 1 месец 

по- късно- на 2. 09. 2010г. 

 3. В периода от 12. 09. до 12. 11. 2010г.- фактически целия период е 

минал в очакване на заключението на техническата експертиза- на 9. 09. 

2010г. полицай Миладинова назначила експертиза, която да установи за кои 

имоти фирма „Т”АД няма сключени договори за наем или аренда, но въпреки 

това ги е  заявила за получаване на помощ, понеже ги е ползвала.В 

продължение на 1 месец по делото не са предприемани никакви действия и 

това продължава до 13. 10. 2010г. когато полицай Миладинова изпратила 

ново писмо до ДФ”Земеделие” за получаване на оригиналите на всички 

документи. Те са получени по делото след още един месец- на 1. 11. 2010г. 

4. В периода от 12. 11. 2010г. до 12. 03. 2011г.- в продължение на един 

месец и половина по делото не са предприемани действия. Има се предвид 

периода от 1.11. 2010г., когато от ДФ”Земеделие” са получени всички 

документи до 16. 12. 2010г. когато е изпратено постановление за възлагане на 

действия по делегация на РУП-Сливница. След още един месец- 24. 01. 

2011г. е получено заключението на техническата експертиза и на 31. 01. 

2011г. е изпратено поредното писмо до МЗХ за получаване на карти на 

имотите.От 31. 01. до 23. 02. 2011г., когато е датата на проверката в ОДМВР- 

Перник не са предприемани действия по разследването. 

Следователно , през 6 месеца и половина от общо продължилото 9 

месеца и 12 дни разследване, делото е било фактически спряно.Това е 

повече от половината от общата продължителност на разследването и е 

напълно неприемливо. Органите на досъдебното производство не са 

действали с необходимото усърдие и експедитивност, за да приключат 

разследването възможно най- скоро. Евентуални възражения за натовареност 

на разследващ полицай Миладинова не могат да променят този извод, защото 

съгласно заповед на Директора на ОДМВР- Перник от 11. 05. 2010г. към нея 

има трима подпомагащи. От тях единствено Р. Михайлов е извършил 

претърсването и изземването на документите на 11. 05. 2010г. По делото няма 

данни другите двама да са подпомагали с нещо разследването.  



 12 

Предвид посоченото по- горе може да се направи извод, че макар 

формално разследването да се извършва в предвидените срокове, фактически 

е допуснато неоправдано забавяне на разследването.Наблюдаващите 

прокурори Бисер Михайлов и Анита Джамалова не са осъществявали 

ефективно задълженията си по чл. 196, ал.2 от НПК. 

Наблюдава се и закъснение при осъществяване на действията по 

разследването. Както беше посочено и по- горе изземването на 

документацията от офисите на фирма „Т”АД е извършено на 11. 05. 

2010г.Протоколите за оглед на веществени доказателства са изготвени три и 

повече месеца по- късно-13. 08. 2010г., 2.09.2010г., 3. 09. 2010г.Това би 

могло да доведе до спорове относно доказателствата. 

Създадена е опасност от забавяне на досъдебното производство: 

Както беше посочено и по- горе с постановление от 28. 01. 2011г. 

прокурор Деянов присъединил пр. пр. №96/2011г. към пр. пр. 1228/10г., 

защото според него в случая става дума за продължавана престъпна дейност. 

В същото време следва да се има предвид, че както броят на процесуалните 

действия, свързани с деянието от 2009г., така и броят на процесуалните 

действия, които следва да бъдат извършени във връзка с деянието от 2010г. е 

доста голям. Тяхното извършване от малка група хора неминуемо ще доведе 

до продължителност на разследването. Според практиката на Европейския 

съд по правата на човека начинът по който се води разследването не трябва 

да допринася за продължителността на разследването. (вж. решение от 15. 07. 

1982г. на ЕСПЧ по делото Екле срещу ФРГермания). Българското 

законодателство, по- специално чл. 216 от НПК, позволява делата да се водят 

отделно. Евентуалното разделяне на делата ще позволи с разследването да се 

ангажират повече хора. По този начин би могло да се съкрати  

продължителността на досъдебното производство и в крайна сметка да не 

надхвърли необходимото за осъществяване на правосъдието. 

 

 ІІІ. По образуването и движението на ЧНД №153/10г. и ЧНД 

№154/10г. по описа на ОС- Перник: 

При постановяване на определенията по ЧНД№153/10г. и 

ЧНД№154/10г. съдиите Красимир Маринов и Виктор Георгиев са излезли 

извън предмета на съответното дело.  

Съдия Красимир Маринов е бил сезиран с искане за даване на 

разрешение за претърсване и изземване от офиса на фирма „Т”АД в гр. 

Брезник, а той дал разрешение за осъществяване на това процесуално 

действие и в офиса на фирмата в гр. София.  

Съдия Виктор Георгиев е бил сезиран с искане за даване на разрешение 

за претърсване и изземване от офиса на фирма „Т”АД в гр. София, а той дал 
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разрешение за осъществяване на това процесуално действие и в офиса на 

фирмата в гр. Брезник.  

 

 

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

         І. Препоръчва на административния ръководител- окръжен 

прокурор при ОП- Перник да създаде необходимата организация към 

наблюдателните дела да се прилага извадка от системата за 

разпределение на преписката при спазване на принципа за случайния 

подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 

постъпването, удостоверяваща на кой прокурор е разпределена 

съответната преписка; 

   

ІІ. Препоръчва на наблюдаващия прокурор по пр. №1228/10г. по 

описа на ОП- Перник с оглед правомощията му по чл. 196 от НПК: 

ІІ.1. да следи за своевременното и ритмично извършване на 

процесуалните действия по досъдебно производство №102/10г. по описа 

на ОДМВР- Перник; 

ІІ.2. да проявява по- голяма взискателност спрямо органа за 

разследване при изготвяне на искане за удължаване на срока на 

разследването; 

 

ІІІ. Препоръчва на наблюдаващия прокурор по пр.№ 1228/10г. на 

ОП- Перник, на административния ръководител- окръжен прокурор на 

ОП- Перник, наблюдаващия прокурор от АП- София и наблюдаващия 

прокурор от ВКП- осми отдел да обсъдят обединяването на пр. пр. 

1228/10г. и пр. пр. №96/11г. и двете по описа на ОП- Перник с оглед 

ефекта на това действие по отношение на продължителността на 

разследването; 

 

ІV. Препоръчва на Красимир Маринов и Виктор Георгиев- съдии в 

ОС- Перник при даване на разрешение за претърсване и изземване да се 

произнасят само по въпросите, с които е сезиран съда в рамките на 

съответното дело. 

 



 14 

Предприемането на мерки за спазването на препоръките по т.ІІ следва 

да се осъществи в срок до 1(един) месец от получаването на настоящия Акт с 

резултати от извършена проверка. Спазването на препоръките по т. І и ІІІ 

следва да бъде постоянна практика. 

 

На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт административният 

ръководител- окръжен прокурор при ОП- Перник да уведоми Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръката по т. ІІ. 

 

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

административния ръководител- окръжен прокурор при ОП- перник, Анита 

Джамалова- заместник- окръжен прокурор, административния ръководител- 

председател на ОС- Перник, Красимир Маринов- съдия в ОС- Перник и 

Виктор Георгиев- съдия в ОС- Перник.  

 

На осн. чл. 54, ал.1,т.7 от ЗСВ да се сигнализира Министъра на 

вътрешните работи за настоящия Акт с резултати с оглед предприемане на 

необходимите мерки за предоставяне на методическа помощ на разследващ 

полицай Миладинова по ДП№102/10г. по описа на ОДМВР- Перник, както и 

с оглед създаване от ОДМВР- Перник на необходимата организация за  

своевременно приключване на разследването. 

 

 

             

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

 

 

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

                             /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 

 

 

 

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

НАЙДЕНОВ – ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ 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:………………………………. 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на АНИТА 

ДЖАМАЛОВА- ЗАМЕСТНИК- ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ 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 ЕЛЕНА 

КРУМОВА НИКОЛОВА- СТОИЛОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН 

СЪД- 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. 

 

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

МАРИНОВ- СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД- 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. 

 

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

ГЕОРГИЕВ- СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД- 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 

 


