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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. ХАСКОВО 

 

 

 

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

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

Заповеди  №№ ТП -01-19/12.05.2011г. и ТП-01-20/12.05.2011г. 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 с незаконни строежи около язовир Ивайловград, 

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 

16.05.2011г. – 20.05.2011г. 

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 - Хасково и от районните прокуратури от 

съдебния район, съдържаща информация, свързана с предмета на проверката 

/Справка № 573/2011г. от 02.05.2011г на ОП – Хасково/, 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 Хасково.  

 На подготвителния 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. Същото е заведено в ОП – Хасково на 

31.05.2010г., като веднага е разпределено на прокурор Антон Попов. 

Преписката е докладвана на прокурор Попов на 14.06.2010г. 

В изпълнение на писмо И -20/2010г. – ІІ от 27.05.2010г. на ВАП, ОП – 

Хасково на 15.06.2010г.,  е разпоредила извършване на проверки за законност 

относно спазване на съответните разпоредби на ЗОС. Резултатът от 

проверките е обобщен в справка от 30.06.2010г. по преписка № НДП -

94/2010г. по описа на ОП – Хасково, изготвена от прокурор А. Попов. 

Справката е изпратена на ВАП.  

На 04.08.2010г. до районните прокуратури са препратени за изпълнение 

допълнителните указания на ВАП от 20.07.2010г., като е указан срок за 

попълване на таблиците и изпращането им в ОП – Хасково най –късно до 

17.00ч. на 27.09.2010г. 

Резултатите са обобщени в табличен вид, като копие от таблиците е 

изпратено в ИВСС и представлява приложение към настоящия акт. 

Към настоящия момент преписката все още не е приключена. 

 

От извършената проверка в РП – Ивайловград се установи 

следното: 

В изпълнение на указание И -20/2010г. на ВАП в РП – Ивайловград е 

образувана преписка № 285/2010г. На 22.06.2010г. районният прокурор на РП 

– Ивайловград Д. Чорбаджиев, е изискал от кмета на  Община Ивайловград 

да му бъде предоставена за проверка наличната в общинската администрация 

документация, както и всички други административни преписки, заповедни 

книги, входящи и изходящи дневници, нормативни актове и др. във връзка с 

извършваната проверка. Проверката на цялата документация е извършена 

лично и непосредствено от районния прокурор Д.Чорбаджиев. От 

изготвената и изпратена в ОП – Хасково справка е видно, че не са 

констатирани закононарушения, както и не са установени данни за 

извършени престъпления от общ характер. Допускани са били единствено 

формални пропуски при окомплектоване на документите по преписките, 

както и технически грешки при описа на приложените документи към 

договорите за покупко – продажби. На 29.09.2010г. е изпратено ново писмо 
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до кмета на Община Ивайловград  в изпълнение на допълнителните указания 

на ВАП.  На 27.09.2010г. до ОП – Хасково е изпратена справка, в която 

резултатите от извършената проверка са актуализирани и са приложени 

попълнени два броя таблици. На 16.05.2011г. районният прокурор Д. 

Чорбаджиев, е изпратил ново писмо до кмета на Община – Ивайловград, 

относно предоставяне за проверка на наличната в общинската администрация 

документация, която да обхваща периода 27.09.2010г. до 31.03.2011г. 

Проверката 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 с незаконни строежи около язовир Ивайловград 

 

Във връзка с изнесените данни в средствата за масова информация и 

електронните медии за извършено масово незаконно строителство около 

язовир Ивайловград, Окръжна прокуратура – Хасково се е самосезирала, като 

е образувала преписка № 2073/2010г. на 12.10.2010г., за извършване на 

проверка с оглед установяване и отстраняване на допуснатите нарушения. 

Преписката е възложена на зам. окръжен прокурор Елена Катранджиева, 

която с постановление от 12.10.2010г., е възложила на отдел „Общинска 

собственост” към Община Любимец да извърши проверка, при която да 

установи следното : 

1. Колко и кои постройки са изградени на терени – общинска 

собственост; 

2. Кой е изградил същите и имат ли нужните строителни книжа и 

документи. Ако имат кой и на какво основание ги е издал; 

3. Кой и при какви условия е захранил незаконните обекти с ток и 

вода; 

4. Какви мерки се вземат от отдел „Общинска собственост” за 

отстраняване на нарушенията и запазване на общинската 

собственост. 

         Определен е едномесечен срок за извършване на проверката. 

  На 14.10.2010г. в ОП – Хасково е входирано писмо на зав. отдел 

„НЗЗОИПГ” при Върховна административна прокуратура /ВАП/ М. Марков, 

в което се сочи, че във ВАП е образувана преписка по  надзора за законност 

във връзка с публикациите в средствата за масова информация за 

„митничарското селище” на брега на язовир Ивайловград. С писмото е 

предложено на ОП – Хасково, да се започне проверка, при която да се 

установи допуснати ли са нарушения в дейността на различните регионални 

контролни органи, които да са във връзка с осъщественото строителство на 

брега на язовира и има ли нарушения на законовата уредба, кои са 
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нарушителите, санкционирани ли са по съответния ред и ако не са, кои  

длъжностни лица са виновни за това. 

 Определен е срок за приключване на проверката до 15.11.2010г.  

 Във връзка с възложената от ОП – Хасково проверка е сформирана 

междуведомствена комисия, назначена от областния управител на 

административен център – гр. Хасково, която е извършила проверка и е 

обобщила резултатите в справка, постъпила в ОП – Хасково на 16.11.2010г. В 

справката е отразено, че от комисията са дадени предписания до различни 

контролни органи за действията, които следва да бъдат предприети.  

 На 22.11.2010г. зам. окръжният прокурор Елена Катранджиева, е 

изготвила справка за резултатите от проверката по надзора за законност, 

свързана с незаконното строителство край язовир Ивайловград. На същата 

дата справката е изпратена на ВАП. 

В нея се сочи, че въпросът с незаконното строителство в чашката на 

язовир Ивайловград не е нов и периодично е бил поставян пред контролните 

органи, но не е бил решен, от една страна защото липсват средства и 

обективна възможност за цялостното решаване на проблема с незаконното 

строителство и от друга страна защото с него са свързани различни лица през 

годините, които трудно могат да бъдат привлечени към евентуална 

наказателна отговорност. Към общините са работили различни главни 

архитекти, сменяли са се областни управители и началниците на отдела, 

занимаващ се с устройството на територията и държавната собственост към 

областната администрация. Работили са различни началници на РДНСК – 

Хасково. Извършвани са редица проверки, изготвяни са констативни 

протоколи, разменяни са много книжа между различните институции, но 

никоя не е изпълнила докрай и точно задълженията си в това число и най- 

горестоящата – Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството.  

Още през 1999г. от РДНСК – Хасково е изготвен констативен 

протокол за извършено незаконно строителство край язовир 

Ивайловград. Същата година с Решение № 253, прието с Протокол № 

36/26.03.1999г., Общински съвет - Любимец е възложил на кмета на Община 

- Любимец да извърши процедура по създаване на селищно образувание на 

територията на бившето село „Ставри Димитрово”. 

 С оглед на липсата на възможност за санкциониране на нарушителите, 

поради неустановена дата на извършване на нарушението и неговия 

извършител, на този етап контролните органи следва да предприемат мерки 

за забрана на достъпа и ползването на незаконните постройки, по реда на 

чл.178 от ЗУТ и тяхното премахване, по реда на чл.225 от ЗУТ. 

В отговорите на общините Маджарово, Ивайловград и Любимец е 

посочено, че не са издавали разрешение за строеж върху терени – публична 

държавна собственост, не са издавали актове за въвеждане в експлоатация, 
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актове за узаконяване, удостоверения за търпимост и разрешение за 

поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ. 

Изпълнението на заповедите за събаряне по чл.225 от ЗУТ ще се 

проточи във времето, тъй като по тях са постъпили възражения, образувани 

са производства пред Административен съд – Хасково и Върховен 

административен съд – София. 

В АС – Хасково вече има постановени съдебни решения, с които са 

потвърдени като законосъобразни заповедите на началника на РДНСК за 

премахване на незаконните строежи.     

 Следва да се отбележи, че констативните актове, по реда на чл.178 от 

ЗУТ за забрана ползване на строежи и по реда на чл. 225 от ЗУТ за 

премахване на незаконни строежи  са съставени след възложената от ОП – 

Хасково проверка, относно установяване на извършено масово 

незаконно строителство около язовир Ивайловград. 

 От писмо изх. № 06-02-711/ 29.10.2010г. на кмета на Община 

Ивайловград до Областната администрация, относно извършено незаконно 

строителство в зоната на язовир Ивайловград, е видно, че при неколкократни 

проверки от страна на Община Ивайловград и съвместни с РДНСК – 

Хасково, е констатирано, че строителството на постройките в зоната на 

язовир Ивайловград е извършено през период 1983г. -2010г. Няма издадени 

разрешения за строеж в зоната на язовир Ивайловград. Няма издадени 

удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи върху държавна 

собственост на територията на Община – Ивайловград за периода 1992г. 

2010г. Няма издадени удостоверения за търпимост и др. 

 В писмото се посочва, че „ поради кратките срокове точни данни за 

броя на съществуващите постройки в зоната на язовир Ивайловград не могат 

за бъдат посочени.” 

 В контекста  на извършваната от ИВСС проверка в РП – Ивайловград, 

бе проверена пр.пр. № 331/2009г. по описа на РП – Ивайловград, с 

наблюдаващ прокурор Невена Моралиева. Преписката е образувана по молба 

на частно лице, в която се твърди, че негов имот е застроен незаконно. В хода 

на проверката е установено, че ОСЗГ – гр. Ивайловград е възстановила на 

лицето имот по реда на ЗСПЗЗ, който е бил застроен без разрешение за 

строителство от трети лица. Преписката е приключила с постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство, като прокурор Моралиева е 

разпоредила копие от постановлението да се изпрати на РДНСК – Хасково. В 

преписката е приложен отговор на РДНСК – Хасково, от който е видно, че 

след сигнала на прокуратурата са съставени констативни актове и 

издадени заповеди за премахване на незаконните строежи. 

 Не  бяха установени други преписки в РП – Ивайловград, образувани 

във връзка, при или по повод извършеното незаконно строителство около 

язовир Ивайловград.  
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 Административният отдел в Окръжна прокуратура – Хасково е 

създаден със Заповед № 22/12.11.2007г. и в него към настоящия момент 

работят двама прокурори – зам. окръжен прокурор Елена Катранджиева – 

ръководител на отдела и прокурор Антон Попов. Същите участват при 

разглеждането на административните дела и работят по всички преписки и 

дела по надзора за законност. Работата в отдела е организирана, като 

прокурор Катранджиева отговаря за съдебно – административния надзор и 

предимно тя участва при разглеждането на административните дела в АС и 

ОС – Хасково. Вторият прокурор отговаря за надзора за законност, като 

основно извършва проверките по този надзор. Не се спазва и при наличния 

състав в ОП – Хасково е невъзможно да се спазва стриктно Заповед № ЛС – 

797/11.03.2007г. на Главния прокурор. Към момента в ОП – Хасково има две 

незаети щатни бройки за прокурори. 

  

3.Образувани  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.   

В ОП-Хасково и в районните прокуратури от съдебния район няма  

образувани такива. 

 

         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 –Хасково 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  – Хасково 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.  

Към настоящият момент разпоредената от Върховна административна 

прокуратура проверка все още продължава, като се очаква постъпване на 

допълнителна информация във връзка с изпълнение на направените от 

прокурорите предложения за отстраняване на допуснатите нарушения на 

ЗОС. 
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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.  

Налице е обективна невъзможност за прилагане на Заповед № 

797/2007г. на Главния прокурор на Република България в Окръжна 

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

същата причина не е възможно да се постигне специализация на 

прокурорите, работещи в административния отдел на Окръжна прокуратура – 

Хасково, на които 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 - Хасково е установено 

извършване на незаконно строителство върху имоти – публична държавна 

собственост, предвид обстоятелството, че са извършени строежи в 

заливаемата зона -  „ чашката” на язовир Ивайловград.   

В резултат на извършената от Окръжна прокуратура – гр. Хасково 

проверка, е установено, че констатираните закононарушения, съставляват 

административни нарушения и не могат да се квалифицират като 

престъпления, поради което не са образувани досъдебни производства. В 

преписката се съдържат данни, че първите констативни протоколи за 

незаконно строителство датират от 1999г. От друга страна, по него са 

работили различни лица през годините, които трудно могат да бъдат 

привлечени към евентуална наказателна отговорност, най –малкото  поради 

изтекла давност.  

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, които са застроени незаконно, 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. При проверката е установено, че някои от лицата, 

ползващи незаконните строежи, са плащали на общините данък сгради, а  

обектите са били захранени с ток и вода. 
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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.  

 

 

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

съвет отправя  следните 

  

ПРЕПОРЪКИ ДО АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО : 

  

1.Окръжна прокуратура – Хасково да определи основните насоки и 

изработи стратегия за осъществяване на превантивна дейност, с оглед 

предотвратяване на закононарушения и престъпления, свързани с 

незаконното строителство, които са характерни за региона.   

 

2. Да се подобри взаимодействието на Окръжна прокуратура – Хасково  

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 надзорът 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. 

 

         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- Хасково 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 - Хасково, Районна прокуратура – Ивайловград и Районна 

прокуратура – Свиленград. 

         Административните ръководители да запознаят прокурорите от 

Окръжна прокуратура - Хасково,  Районна прокуратура – Ивайловград и 
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Районна прокуратура - Свиленград 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. 

 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 -01-19/12.05.2011г. и ТП-01-20/12.05.2011г. на 

Главния инспектор; 

          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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