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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. 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

 

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

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

Заповеди №№ТП-01-39/27.09.2011г.,ТП-01-40/27.09.2011г. 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; 

 

 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.   

 

Проверката бе извършена в ОП – гр. Велико Търново и РП – гр. Елена 

от екип в състав: инспектор Васил Петров с експерти Маргарита 

Борисова и Елеонора Иванова в периода от 03.10.2011г. – 07.10.2011г. 
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Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на тематични 

проверки. 

  Подготвителният етап на тематичната проверка включва: изискване и 

предоставяне на справка от ОП – гр. Велико Търново, съдържаща 

информация, свързана с предмета на проверката /Справка А № 748/2011г. от 

08.06.2011г на ОП – гр. Велико Търново/, 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 

Велико Търново.  
  

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 

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. 
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 В изпълнение на разпореждането на ВАП в ОП – гр. Велико Търново е  

образувана преписка № А-865/2010г., която е обобщила резултатите относно  

проверката за съдебния район на ОП- гр. Велико Търново 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.  

На 08.06.2010г. е изготвен план за проверка на общинска 

администрация гр. Велико Търново, който е съгласуван с окръжния прокурор 

на ОП – гр. Велико Търново Емил Денев.  

Със заповед № 272/10.04.2010г. на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура – гр.Велико Търново, е разпоредено пре писките на 

Отдел „Административен да бъдат разпределяни на прокурор Антоанета 

Чакърова. Посочената заповед впоследствие е актуализирана, като със 

Заповед № 78/14.02.2011г. на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – 

гр. Велико Търново Емил Денев, относно случайното разпределение на 

преписките и делата на прокурорите, са определени групите преписки, които 

се разпределят с програмния продукт „Law Choice” и е разпоредено 

преписките на Отдел „Административен” да се разпределят само между 

двама прокурори: Антоанета Чакърова – 100% натовареност и Светлана 

Иванова – 100% натовареност.  

В хода на проверката прокурорите са били затруднени предимно от 

огромния обем информация, който подлежи на проверка и анализ, поради 

което е направено предложение до административния ръководител на ОП – 

гр. Велико Търново да бъдат включени прокурори от ОП – гр. Велико 

Търново в предварително определения за извършването й екип. Направено е 

и искане от 10.06.2010г. до АП – гр. Велико Търново за удължаване на срока 

на проверката.   

В изготвената справка № А – 865/2010г. от 04.10.2010г. до ВАП е 

направена констатация, че разпоредбите в приетите наредби, съответстват на 

чл.15 от Закона за нормативните актове и на разпоредбите на ЗОС, поради 

което в тази насока не са налице основания за намеса на прокуратурата по 

реда на надзора за законност. 

Също така, отразено е, че към  04.10.2010г. от ОП – гр. Велико Търново 

са констатирани  21 нарушения при продажби по чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, 22 

нарушения при продажби по чл. 35, ал.3 от ЗОС и 140 нарушения, допуснати 

при прекратявания на съсобственост по чл.36 от ЗОС. От РП – гр. Свищов са 

констатирани 7 допуснати нарушения по чл. 34, ал.4 от ЗОС.  Установени са 
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30 нарушения на замени по чл.40 от ЗОС в община Велико Търново.  В 

община Свищов са  констатирани  3 нарушения при разпоредителни действия 

по реда на чл. 37 от ЗОС. При извършената проверка  е установено, че в 

община Сухиндол не е създаден и не се поддържа регистър на основание 

чл.41, ал.4 от ЗОС, поради което прокурорът извършил проверката е изготвил 

предложение по реда на чл. 145, ал.1, т.6 от ЗСВ до кмета на Община 

„Сухиндол” за отстраняване на нарушението.  

По всеки случай на разпореждане с имоти, частна общинска 

собственост, при който са констатирани пропуски и закононарушения е 

разпоредено на органите на МВР извършването на проверка по образувани 

отделни преписки.   

По този ред в ОП – гр. Велико Търново са образувани 57бр. преписки, в 

РП – Велико Търново са образувани 10бр., образувани преписки  в РП – гр. 

Свищов -2бр. преписки, които бяха проверени.  

В повечето случаи проверките по преписките не са извършвани в 

указания от прокурора едномесечен срок. Изпращани са множество 

напомнителни писма до органа, комуто е възложено извършването на 

проверката за приключване на проверката и изпращането й в прокуратурата. 

Въпреки това проверките по преписките не са приключени своевременно. 

Като причина за просрочване на проверките се сочи непредставяне на 

изисканата информация от администрацията на Община Велико Търново.  На 

второ място, като обстоятелство, забавящо хода на проверката се сочи 

ограничения състав на сектор „ИП” на ОД МВР – гр. Велико Търново, 

извършващ проверките.  

Към настоящия момент една част от преписките са прекратени с 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство, а по друга част 

проверките все още продължават. 

В тази връзка бе представена Заповед № 370/21.12.2006г. на окръжния 

прокурор на ОП – гр. Велико Търново по изпълнение на Указание И -

281/08.12.2006г. на Главния прокурор на РБ /отм./. Съгласно посочената 

заповед 7 дни преди изтичане на срока за извършване на проверката, 

наблюдателните материали по преписката се докладват от деловодителя на 

прокурора, който я е възложил. Процедурата по докладването на тези 

преписки се спазва и към настоящия момент. 

От представената от ОП – гр. Велико Търново Справка №2 е видно, че 

за периода 2008г.-2010г. са образувани 3 досъдебни производства  в ОП – гр. 

Велико Търново: по чл.219, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител във 

връзка с учредено право на строеж; по чл.282, ал.1 от НК срещу виновно 
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длъжностно лице във връзка с продажба на общински имот; по чл.282, ал.2, 

вр.ал.1 от НК срещу виновно длъжностно лице във връзка с продажба на 

общински имот и 1 досъдебно производство в РП – гр. Велико Търново по 

чл.310, ал.1, вр.чл.308, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител за съставяне 

на неистински документ. По първите три досъдебни производства 

разследването все още не е приключило, а досъдебното производство 

образувано от РП – Велико Търново е изпратено по компетентност в РП- гр. 

Русе. Трите дела на производство в ОП – гр. Велико Търново бяха проверени, 

като се констатира, че сроковете за разследване се удължават по установения 

в НПК ред. 

 

От извършената проверка в РП – гр. Елена се установи следното: 

В изпълнение на Указание И -20/27.05.2010г. на ВАП в РП – гр. Елена 

е образувана преписка № 242/2010г.  

Съгласно Заповед № 61/16.06.2009г. на районния прокурор на РП – гр. 

Елена  Христова относно разпределението на преписките и делата, чрез 

програмния продукт „Law Choice”, с която са изменени Заповеди №№ 

47/20.05.2009г. и 100/09.12.2008г., е определено прокурор Никола Пашов да 

отговаря за съдебния и извънсъдебния надзор за законност в 

административното правораздаване.  

С писмо от 08.06.2010г. прокурор Никола Пашов е изискал от 

кметовете на Община Елена и Община Златарица да възложат на 

длъжностни лица при общинската администрация в срок до 21.06.2010г. да 

бъде изготвен писмен анализ на поставените в писмото въпроси, които по 

съдържание изцяло се припокриват с дадените от ВАП указания. Указано е 

също така материалите въз основа на които са изготвени отговорите, да 

бъдат предоставени на проверяващия прокурор за извършване на проверка в 

периода 22-24.06.2010г. На 24.06.2010г. в РП – гр. Елена е заведен отговор 

от кмета на община Златарица, а на 28.06.2010г. в РП – гр. Елена е входиран 

отговор от кмета на община Елена. 

На 28.06.2010г. прокурор Никола Пашов е изготвил обобщена справка 

за резултатите от извършената проверка, при която не са установени 

основания за изготвяне на предложения по чл. 145, ал.1, т.6 от ЗСВ и 

протести по чл.145, ал.5 от ЗСВ, както и данни за извършени престъпления 

от общ характер и е прекратил преписка № 242/2010г. по описа на Районна 

прокуратура – гр. Елена.   

В хода на проверката бе изискана справка от административния 

ръководител на РП – гр. Елена относно срочността при решаване на 

преписки и дела от прокурорите в РП – гр. Елена за първото деветмесечие на 

2011г. От представените справки по тримесечия е видно, че прокурорите са 

се произнасяли в установените срокове. 
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Видно от представения Доклад за дейността на РП – гр. Елена за 

2010г., дейността по НЗЗПОИПГ през 2010г. е извършена в съответствие с 

плановете на ВАП, ВТАП и ВТОП, както и даваните допълнителни 

указания. Освен извършването на указаните от горестоящите прокуратури 

тематични проверки, в РП – гр. Елена са извършени и други проверки. По 

материалите от решените преписки по линия на надзора за законност през 

2010г. в  РП – Гр. Елена не са установени данни за извършени престъпления 

и не са изготвяни предложения за образуване на досъдебни наказателни 

производства. През същият период при осъществяване на НЗЗПОИПГ са 

изготвени 10бр. предложения по чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ до местните органи 

на власт и управление. Установени са 6 бр. закононарушения, свързани с 

издаването на незаконосъобразни актове. Всички направени предложения са 

приети и уважени от адресатите им – общинските съвети на гр. Елена и гр. 

Златарица, като са изменени или отменени и 6бр. незаконосъобразно приети 

актове. По метода на възлагане на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ, е 

осъществено взаимодействие със специализираните териториални контроли 

органи, на които са възлагани различни проверки. На практика е постигнато 

добро взаимодействие между тези органи и прокуратурата, което допринася 

за успешно осъществяване на надзорната дейност. 

   

 

         II.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните 

ИЗВОДИ: 

           

Във връзка с изпълнение на указанието на Върховна административна 

прокуратура, Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново 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  – Велико Търново и са 

изпращани във Върховна административна прокуратура.  

Прокурорите са предприели действия, в рамките на правомощията си, 

като е направено едно предложение по чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ до кмета на 

община Сухиндол за отстраняване на допуснатото нарушение.  

Осъществена е значителна по обем дейност от прокурорите в Окръжна 

прокуратура – гр.Велико Търново във връзка с извършваните проверки. 

Резултатът от тези проверки не е довел до образуване на досъдебни 

производства поради факта, че не са установени данни за извършени 
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престъпления, а по-скоро наличие на закононарушения, които подлежат на 

санкциониране по административен ред. 

 

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

съвет отправя  следните 

  

ПРЕПОРЪКИ:  

 

1. Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново да определи основните 

насоки  за осъществяване на превантивна дейност, с оглед предотвратяване 

на закононарушения и престъпления, свързани с незаконното строителство.   

 

2. Да се намерят подходящи форми на взаимодействието между 

Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново със специализираните контролни 

органи в региона – РДНСК, Общинска служба „Земеделие”, Областна служба 

„Земеделие и гори” и главните архитекти в общините с цел засилване на 

превантивния и текущия контрол, осъществяван от тези органи в процеса на 

строителство.  

 

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. Да се подобри взаимодействието между прокуратурата и органите, 

извършващи проверки по преписки, с оглед спазване на установените 

срокове за извършването им. 

 

         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-гр.Велико 

Търново 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 административния ръководител на Окръжна прокуратура – 

гр. Велико Търново. 

         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 административния ръководител на Районна прокуратура – 

гр. Елена. 
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         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 Апелативна прокуратура- 

гр. Велико Търново, за сведение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 
           

          1.Заповеди №№ТП -01-39/27.09.2011г., ТП -01-40/27.09.2011г. 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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