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На основание Заповед № КЖ-01-1368/12г. на Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС бе извършена проверка по образуването, 

движението и приключването на прокурорските преписки, образувани във 

ВКП въз основа на писмата, посочени в сигнал Вх. рег. №КЖ-01-1368/12г.  

по описа на Инспектората към ВСС. 

В рамките на проверката беше посетена ВКП и беше изискана 

информация от различни отдели в нея. 

 Проверката бе извършена от Инспектор АЛБЕНА КОСТОВА и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 І. ПО ОБРАЗУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ, ОБРАЗУВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ЖАЛБИ ОТ 

ГРАЖДАНИ-СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ.9 ОТ ЗСВ: 

  

 Образуването, движението и приключването на преписките, 

образувани по сигнали на граждани е уредено в НПК, ЗСВ, Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България, Инструкцията за деловодната дейност и 

документооборота в Прокуратура на Република България и заповедите на 

Главния прокурор на Република България. Според чл.16 от Инструкцията 

за деловодната дейност и документооборота в Прокуратура на Република 

България  сигналите, подадени от граждани се приемат и регистрират в 

служба „Регистратура” на ВКП. Те се завеждат с пореден номер във 

входящия дневник на хартиен носител и на носител в УИС. Пликът с 

марката  и пощенското клеймо на книжата, постъпили по пощата също се 

запазва. Номерацията във входящите дневници се води по години. Отдел 

„Административен” извършва разпределение на постъпващия доклад за 

съответните отдели във ВКП с оглед определената  им компетентност. 

 І.1.Приложението на чл.9 от ЗСВ във ВКП в периода 2010г.- 

първото полугодие на 2012г.: 

 През проверявания периода приложението на чл.9 от ЗСВ е 

организирано със заповед ЛС№6185/12.09.2007г. на главния прокурор на 

Република България г-н Борис Велчев. С тази заповед е разпоредено 

разпределението на преписките и делата във ВКП, ВАП, апелативните 

прокуратури, окръжните прокуратури, военноокръжните прокуратури и 

районните прокуратури да се извършва на принципа на случайния подбор 
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чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването 

им. Според т. 2 от горепосочената заповед във ВКП, ВАП и прокуратурите, 

в които има обособени отдели, разпределението на принципа на случайния 

подбор следва да се извършва в рамките на отделите. Главният прокурор 

възложил на г-н Валери Първанов, заместник на главния прокурор при 

ВКП да утвърди програмен продукт за случайното разпределение на 

преписките, да създаде организация за ползването му и да контролира 

изпълнението на заповедта. 

 В изпълнение на заповед ЛС№6185/12.09.2007г. на главния прокурор 

на Република България г-н Борис Велчев, заместникът на  главния 

прокурор при ВКП г-н Валери Първанов, издал заповед №ЛС-6310 от 2. 

10. 2007г. С нея той разпоредил, считано от 15. 10. 2007г., преписките и 

делата във ВКП, ВАП, апелативните прокуратури, окръжните 

прокуратури, военноокръжните прокуратури и районните прокуратури да 

се разпределят чрез предоставения от ВСС програмен продукт за случайно 

разпределение на преписки и дела Law Choice. Преписките и делата следва 

да се разпределят с програмата Law Choice само при първоначалното им 

постъпване в прокуратурата, съобразно поредността на постъпването им. 

Повторно разпределяне на същите да се извършва само в случаите, когато 

се налага замяна на наблюдаващия прокурор. 

 Със заповед №3049/1.09.2008г. и заповед №3202/25.09.2008г. на 

главния прокурор на Република  България е създадена нова структура на 

ВКП, определени са отделите, секторите и техните функции, посочени са 

завеждащ отделите и ръководител секторите. Прокурорите от ВКП са 

разпределени по така определените отдели и сектори. В заповед 

№3202/25.09.2008г. е посочено, че прокурорите в отдел Пети 

„Административен” осъществяват дейност по прием на граждани, жалби, 

сигнали и разпределение на постъпващия доклад. Отделно от това е 

разпоредено новопостъпващите преписки във ВКП да се разпределят към 

съответните отдели, с оглед определената им компетентност. При наличие 

на неяснота за изпращане на преписките на компетентния отдел, същите да 

се докладват на г-н Георги Кювлиев- ръководител сектор в отдел 

„Административен”. 

Според посочената по- горе заповед при преценка, че постъпилите 

преписки и дела не са от компетентността на отдела, в който са заведени, 

завеждащият отдела ги изпраща с писмо на съответния завеждащ отдел. В 

случай, че получилият преписките и делата завеждащ отдел счита, че не е 

компетентен, той повдига спор за компетентност пред ресорния заместник 
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на главния прокурор, а при отдели от различни ресори- пред главния 

прокурор. 

 Този ред е действал до издаването на Заповед №36/2012г. от 9. 01. 

2012г. на Главния прокурор на Република България. С нея се разпорежда 

разпределението на преписките и делата да продължи да се извършва на 

принципа на случайния подбор, посредством предоставения от ВСС 

програмен продукт за случайно разпределение на преписки и дела Law 

Choice. Редът за разпределение на преписките и делата е адаптиран към 

измененията в структурата на прокуратурата, настъпили с обособяването 

на следствени отдели към окръжните прокуратури и СГП и създаването на 

Апелативната специализирана и Специализираната прокуратури. 

Контролът и изпълнението на горепосочената заповед са възложени на 

заместника на главния прокурор при ВКП г-н В.Първанов. Заповед 

№36/2012г. от 9. 01. 2012г. на Главния прокурор на Република България 

отменя заповеди №6185/12.09.2007г. на главния прокурор и заповед № ЛС-

6310/2.10.2007г. на заместника на главния прокурор при ВКП г-н 

В.Първанов.  

 Със Заповед №ЛС-323 от 10. 02. 2012г. главния прокурор утвърдил 

нова структура на ВКП, определил завеждащ отделите и ръководител 

сектори и разпределил прокурорите във ВКП по отдели.В нея е посочено, 

че разпределението на новообразуваните преписки във ВКП следва да се 

извършва с оглед определената компетентност на отделите. Според 

посочената по- горе заповед дейността по прием на граждани, жалби и 

сигнали се осъществява от сектор ІІ „Прием на граждани, жалби и 

сигнали” към отдел V ”Административен”. Той изпраща по компетентност 

на съответните прокуратури постъпилите жалби и сигнали и извършва 

разпределение на постъпващия доклад за съответните отдели във ВКП с 

оглед определената им компетентност. Ръководителят на сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” при отдел „Административен” във ВКП 

извършва разпределение на постъпващите преписки и дела, извън кръга на 

тези, обхванати от специалните отдели между всички прокурори във ВКП, 

с изключение на заместниците на главния прокурор и завеждащ отделите, 

при спазване на принципа на случайния подбор и при коефициент, 

съобразен с броя на прокурорите в отделите. Със Заповед №ЛС-323 от 10. 

02. 2012г. главния прокурор е разпоредено ръководителите на отдели 

първи, втори, трети, четвърти, шести, осми, девети и единадесети да 

извършват разпределение на преписките на прокурорите в съответния 

отдел при спазване на принципа на случайния подбор, а ръководителите на 
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отдели пети, седми и десети да извършват разпределение на преписките на 

прокурорите в съответния отдел с резолюция. Горепосочената заповед 

отменя заповед №3049/1.09.2008г. и заповед №3202/25.09.2008г. на 

главния прокурор на Република  България. 

 При проверка в УИС беше установено, че в периода от 1. 01. 2010г. 

до 31. 12. 2011г. във ВКП са постъпили общо 43бр. сигнали от граждани,  

фирми и неправителствени организации относно престъпления по раздел 

ІV”Измама” на глава V”Престъпления против собствеността” на НК, 

предмет на които са недвижими имоти, намиращи се на територията на 

Варненска област, включително 18бр. сигнали през 2010г. и 25бр. сигнали- 

през 2011г. По някои от тях се съдържат и твърдения, че имотните измами 

са извършени с помощта на корупционни практики. В началото на 

настоящата проверка бяха проверявани пр. №2792/11г., пр. №1549/11г., пр. 

№71/2010г., пр. №1766/10г.,пр. №20403/07г., пр.№17888/09г., пр. 

№187/09г., пр. №2046/09г., пр. №407/10г., пр. №16686/09г., пр. 

№608/07г.Установи се, че те излизат извън предмета на проверката, 

определен със заповед № КЖ-01-1368/12г. на Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС и поради това резултатите от проверката по тези 

преписки няма да бъдат отразени в настоящия Акт.  

Всички сигнали от граждани, фирми и неправителствени 

организации са заведени във входящия регистър за 2010г. и съответно за 

2011г. на служба „Регистратура” на ВКП. Новопостъпилите сигнали са 

заведени с пореден номер. Сигналите на граждани, които се отнасят за 

проблем, по който има образувана преписка се прилагат към нея, като се 

отбелязва номерът на преписката към която са приложени и датата, на 

която са постъпили. Преписките са разпределени между отделите на ВКП 

и насочени към тях своевременно. Разпределението и насочването е 

станало в деня на постъпването или най- късно на следващия ден. 

Предаването на преписките от служба „Регистратура” на ВКП на 

съответния отдел е отразено в разносните книги. Преписките са 

разпределени между прокурорите на принципа на случайния подбор чрез 

електронно разпределение по реда на тяхното постъпване след 

пристигането им в съответните отдели. 

 

 І.2.Изпращане на копие от заключителния прокурорски акт на 

жалбоподателя: 

 От преписките, образувани във ВКП по сигнал на граждани, фирми и 

неправителствени организации относно незаконни действия с недвижими 
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имоти, намиращи се на територията на Варненска област, включително 

сигналите, в които се твърди, че имотните измами са извършени с помощта 

на корупционни практики, към: 

а/ Втори отдел „Противодействие на престъпленията против 

човешките права и общоопасните престъпления” е насочена пр. 

№3393/10г. по описа на ВКП. Преписката е образувана по жалба на В. В. 

К. и А. В. К.  до заместник- главния прокурор г-н Камен Ситнилски. 

Предмет на жалбата са действия на вещи лица(изготвяне на съдебно- 

техническа експертиза), извършени по адм. д. №2075/2008г. по описа на 

АС- Варна. Въз основа на жалба с аналогично съдържание, подадена от 

същите жалбоподатели е образувана пр. №13466/10г. на РП Варна, която 

приключила с отказ от образуване на досъдебно производство.  

Постановлението  било потвърдено  с постановление по преписка 

№380/11г. на ОП- Варна и пр. №240/11г. на АП Варна.  

Жалбата на К. до ВКП е насочена в деня на постъпването към Втори 

отдел. На 15.04.2011г. преписката е разпределена на прокурор Матей 

Матев. Преписка №3393/10г. е присъединена към преписка №9933/11г. 

Преписка №9933/11г. по описа на ВКП е възложена на прокурор 

Трендафил Трайков с резолюция на заместник- главния прокурор Камен 

Ситнилски от 30.09.2011г. По нея наблюдаващият прокурор е извършил 

проверки за обоснованост и законосъобразност на прокурорските актове, 

постановени по пр. №13466/10г. на РП Варна, преписка №380/11г. на ОП- 

Варна и пр. №240/11г. на АП Варна и установил, че същите са 

законосъобразни, обосновани и мотивирани. Видно от писмо от 31. 01. 

2012г. прокурор Трайков е уведомил жалбоподателите за резултата от 

проверката на ВКП. 

б/пети отдел „Административен” при ВКП са насочени преписки: пр. 

№105/10г., пр. №151/10г., пр. №160/10г., пр. №1075/10г., пр. №2758/10г., 

пр. №2919/10г., пр. №3045/10г., пр. №3805/10г., пр. №3893/10г., пр. 

№4685/10г., пр. №4789/10г., пр. №79/11г., пр. №153/11г., пр. №843/11г., пр. 

№889/11г., пр. №1137/11г., пр. №1178/11г., пр. №1308/11г., пр. №1651/11г., 

пр. №1901/11г., пр. №2032/11г., пр. №2165811г., пр. №2416/11г., пр. 

№2672/11г. по описа на ВКП 

Жалбите и сигналите, въз основа на които са образувани 

горепосочените преписки са разпределени с резолюция на ръководителя на 

отдел V”Административен” при ВКП в деня на тяхното постъпване. 

Поради това, че ВКП не действа като първоинстанционна прокуратура 

жалбите и сигналите са изпращани по компетентност на съответната 
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прокуратура. Жалбоподателите са уведомени с писмо. Това се установява 

от: 

1/писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №105/10г. Vж от 11. 01. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до О. А. Ф., представляван от адвокатска 

кантора „Данев” със служебен адрес в гр. Варна; 

2/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №151/10г. Vж от 12. 01. 2010г. до Районна 

прокуратура Варна с копие до Д. и Р. Б. от гр. Варна; 

3/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №160/10г. Vж от 12. 01. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до Х. О. Т., живущ в Република Франция; 

4/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №1075/10г. Vж от 26. 01. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до Н. Р. от гр. Търговище; 

5/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №1075/10г. Vж от 2. 03. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до Н. Р. от гр. Търговище; 

6/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №1075/10г. Vж от 22. 03. 2010г. до 

Апелативна прокуратура- Варна с копие до Администрацията на 

Президента и Н. Р. от гр. Търговище; 

7/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №2758/10г. Vж от 22. 02. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до Е. Л. от с. Горица; 

8/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №2919/10г. Vж от 24. 02. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до З. С. от гр. Варна; 

9/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №2919/10г. Vж от 17. 03. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до З.С. от гр. Варна; 

10/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №2919/10г. Vж от 26. 05. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до З. С. от гр. Варна; 

11/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №3045/10г. Vж от 25. 02. 2010г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до М. М. от гр. Провадия; 
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12/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №3805/10г. Vж от 10. 03. 2010г. до Районна 

прокуратура Варна с копие до С. К.; 

13/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №3893/10г. Vж от 12. 03. 2010г. до 

Апелативна прокуратура- Варна с копие до адв. Диана Даскалова от гр. 

Варна; 

14/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №4685/10г. Vж от 26. 03. 2010г. до 

Апелативна прокуратура- Варна с копие до Р. А. от с. Златовръх, обл. 

Пловдив; 

15/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №4789/10г. Vж от 26. 03. 2010г. до Районна 

прокуратура Варна с копие до Ц. И., гр. Варна; 

16/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №79/11г. Vж от 10. 01. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до Й. Й. от гр. Варна; 

17/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №153/11г. Vж от 11. 01. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до А. Д., представител на „Сдружение за дива 

природа- Балкани”, София; 

18/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №843/11г. Vж от 25. 01. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до З. К. от гр. Варна; 

19/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №843/11г. Vж от 28. 06. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до З. К. от гр. Варна; 

20/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №889/11г. Vж от 25. 01. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до Б. Б. от гр. Варна; 

21/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” №889/11г. Vж от 03. 02. 2011г. до Окръжна  

прокуратура- Варна с копие до инж. Б. Б. от гр. Варна; 

22/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 1137/11г. Vж от 31. 01. 2011г. до 

Апелативна прокуратура- Варна с копие до Х. В. от гр. Варна; 
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23/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 1178/11г. Vж от 31. 01. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до З. Г. от гр. Варна; 

24/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 1308/11г. Vж от 02. 02. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до В. Н., председател на КБККИПЕ от гр. 

София; 

25/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 1651/4. 02. 11г. Vж от 10. 02. 2011г. до 

Окръжна прокуратура- Варна с копие до г-н Д. Ш. от гр. Варна и до адв. 

Маркова от гр. София; 

26/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 1901/10. 02. 11г. Vж от 16. 02. 2011г. до 

Окръжна прокуратура- Варна с копие до адв. Васил Митов от гр. Варна; 

27/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 2032/11г. Vж от 22. 03. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до С. Д. от гр. Варна; 

28/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 2032/11г. Vж от 18. 02. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до С. Д. от гр. Варна; 

29/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 2165/11г. Vж от 22. 02. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до Х. К. от гр. Варна; 

 30/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 2672/11г. Vж от 07. 03. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна с копие до П. Ч. от гр. Варна; 

31/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 8578/10г. Vж от 22. 02. 2011г. до прокурор, 

завеждащ отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията” при ВКП с копие 

до Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 

петициите на гражданите”при 41-во Народно събрание и до К. К. от гр. 

Варна; 

32/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 8578/10г. Vж от 11. 03. 2011г. до Окръжна 

прокуратура- Варна, отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията” при 

ВКП с копие до Комисията по правата на човека, вероизповеданията, 

жалбите и петициите на гражданите” при 41-во Народно събрание и до К. 

К. от гр. Варна; 
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33/ писмо на „Административен” отдел при ВКП, сектор „Прием на 

граждани, жалби и сигнали” № 2480/11г. Vж от 10. 03. 2011г. до отдел 

„Административен” при ВКП с копие до Комисията по правата на човека, 

вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите” при 41-во 

Народно събрание и до К. К. от гр. Варна; 

 

Пр. № 2416/2011г. по описа на ВКП е образувана въз основа на 

жалба, получена по електронна поща от Д. Н. Ш.- руски гражданин. 

Според УИС, в жалбата си Ш. сочи, че закупил апартамент в гр. Бяла, но с 

измамни действия бил въвлечен в процедури, които представляват 

опасност за неговата собственост. С писмо от 28. 02. 2011г. ръководителят 

на сектор „Прием на граждани, жалби и сигнали” към отдел 

„Административен” при ВКП е изпратил преписката на РП- Варна по 

компетентност. С писмо Изх. №Ж- 01-1368/10/12г. до г- жа Славка 

Славова- завеждащ отдел „Административен” на ВКП, ИВСС изиска копие 

от писмото, с което жалбоподателят е уведомен за окончателния акт на 

ВКП по пр. №2416/11г. С писмо  Вх.№7801/12г. от 27.09.2012г. на г-н 

Валери Първанов- заместник на главния прокурор при ВКП е отговорено, 

че жалбата е изпратена по компетентност на съответната прокуратура и е 

уведомен жалбоподателя. 

 

в/към отдел Шести „Инспекторат” при ВКП са насочени следните 

преписки: 

1/пр. №4220/11г. на отдел „Инспекторат” на ВКП.Видно от протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор от 14. 04. 2011г. преписката е 

разпределена на прокурор Лилия Терзийска при спазване на принципа на 

чл. 9 от ЗСВ. На 15. 04. 2011г. прокурор Терзийска е изпратила на 

жалбоподателя П. С. от гр. Варна писмо, с което го поканила да 

конкретизира магистратите и извършените от тях незаконосъобразни 

действия във връзка с посочения в сигнала имот и водените в тази насока 

дела.Според известие за доставяне с пощенско клеймо от 10. 05. 2011г. 

адресът не съществува. Жалбоподателят не е уточнил въпросите, 

поставени в писмото на прокурор Терзийска. Преписката е приключена с 

резолюция „към дело”, поставена от наблюдаващия прокурор на 16.05. 

2011г.  

2/пр. №2516/10г. на отдел „Инспекторат” на ВКП . Видно от 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 28. 04. 2010г. преписката е 

разпределена на прокурор Виктория Владимирова. 
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Преписката е образувана на 11. 02. 2010г. въз основа на молба от „П. 

Б. м. ф.” АД Варна по пр. №3068/08г. по описа на ОП- Варна. Молителят 

изразява съмнения в законосъобразността на начина, по който община 

Варна чрез наблюдаващия прокурор Радослав Лазаров при Окръжна 

прокуратура- Варна, се опитват да лишат БМФ от възможността 

необезпокоявано да упражнява правата си на собственост върху подробно 

описани недвижими имоти. На 17.02. 2010г. сигналът е изпратен на отдел 

Първи „Противодействие на корупцията, прането на пари и други 

престъпления от значим обществен интерес”, където е разпределен на 

прокурор Христо Граматиков при спазване на  принципа на случайния 

подбор. Прокурор Граматиков изпратил сигнала за проверка в АП- Варна. 

Проверката приключила и на 26.04.2010г. материалите по пр. №2615/10г. 

са изпратени на отдел „Инспекторат”. Според от протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от 28. 04. 2010г. преписката е разпределена на 

прокурор Виктория Владимирова. При проверката отдел „Инспекторат” на 

ВКП е установил, че с постановление от 7.06. 2010г. Радослав Лазаров- 

заместник- окръжен прокурор при ОП- Варна е образувал досъдебно 

производство срещу ”виновното лице за това, че през 2009г. в гр. Варна” е 

осъществило престъпление по чл. 282, ал.1 от НК. 

С оглед характера на жалбата по пр. №2516/2010г. на Върховна 

касационна прокуратура и компетентностите към 2010г. на отдел 

„Инспекторат” за осъществяване надзор върху делата срещу нотариуси и 

съдия изпълнители(ведно с делата срещу магистрати), по преписката е 

взето на специален надзор  ДП№2204/2010г. относимо към действията на 

длъжностните лица и нотариуса, участвали в сочените в молбата на „П. 

б.м. ф.”АД сделки с недвижими имоти, какъвто е осъществяван до януари 

2012г., с оглед структурните промени във Върховна касационна 

прокуратура. Не са установени нарушени служебни задължения от страна 

на магистрати.  

Преписката е приключила в отдел „Инспекторат” на ВКП с 

резолюция „към дело- архив”, поставена на 20. 03. 2012г. Указание И-

89/10.03.2011г. на Главния прокурор на Република България не вменява  

задължение за изпращане на жалбоподателя на копие от резолюцията, с 

която преписката е приключила. Преписка Вх. №2204/10г. по описа на ОП- 

Варна, върху която ВКП е упражнявала специален надзор, не е 

приключила. Понастоящем срокът на разследване е удължен до 7. 02. 

2013г. 
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Тези обстоятелства се установяват от писмо на ВКП 

Вх.№11428/2012г. от 27. 12. 2012г., подписано от завеждащ отдел 

„Инспекторат” прокурор Малена Филипова и писмо на ВКП Вх. 

№11428/12г., VІ от 28. 09. 2012г., подписано от прокурор Катя Антонова, 

отдел „Инспекторат” на ВКП, както и от справка в системата УИС. 

г/ към отдел Девети”Противодействие на тежката и организирана 

престъпност” е насочена преписка №178/11г. по описа на ВКП, образувана 

въз основа на уведомление до Главния прокурор от Я. Я., управител на 

„Б”ЕООД, Варна и Е. М., изпълнителен директор на „М. В.”АД, с. 

Ястребична, обл. Варна. Видно от протокол от 10. 01. 2011г. преписката е 

разпределена на прокурор Наташа Бърнева. С писмо на ВКП Вх. 

№178/2011г., ІХ от 19. 01. 2011г. уведомлението с материалите към него са 

изпратени на СГП за прилагане към пр. №5467/10г. по описа на СГП. 

Копие от писмото е изпратено на жалбоподателите.   

  

ІІ. ПО СИГНАЛ ВХ.РЕГ.№ КЖ-01-1368/10Г., ПОДАДЕН ПРЕЗ 

2012Г. ОТ СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА- СОПА, ВАРНА ЧРЕЗ 

ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ   : 

В горепосочения сигнал се твърди, че ВКП не е извършила проверка 

и не е отговорила на жалбоподателя по Сигнал до Главния прокурор на 

Република България г-н Борис Велчев във връзка с пр. №11754/09г. І 

от 28.09.2009г. на ВКП, подаден от С. о. п. а., чрез Ю. Ч.;Сдружение с 

нестопанска цел „О. г. с.” чрез К. Б.; О. ц. чрез И.И; Г „ЗВ” чрез К. К. и 

партия „З” чрез М.Х. и А. А., доставен във ВКП на 7. 12. 2009г. и 

 По сигнал до ВКП и до председателя на МС на Република 

България относно данни за нарушения на закона, корупция и 

конфликт на интереси при : 

1.Разпоредителната сделка за продажба на „Х. В.”АД на 122 дка 

от крайбрежната ивица и морската градина на Варна, одобрена със 

заповед № РИ- 09- 8500-18/8.06.2009г. и извършена с договор 

№3910/15.06.2009г. от Областния управител на Област Варна. 

2.Изготвянето на проекта за нов ОУП на община Варна от „ТПО- 

Варна- ЦППБО”ЕООД, 100% собственост на „Х. В.”АД, част от 

групировката ТИМ. 

3.Промяната в проекта за ОУП на предназначението на 

територията на бившия Варненски стадион „Юрий Гагарин” от „зона 
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за спорт” на „смесена многофункционална зона”(вж. стр.1 от сигнала, 

заглавна част). 

Сигналът е подаден от С.о.п.а. чрез Ю. Ч.; Б чрез И. И.; О чрез И. 

И; Г„ЗВ” чрез К. К. и партия „З” чрез М. Х. и А. А., доставен във ВКП 

на 22.02.2010г. 

Видно от писмо на г-н Валери Първанов заместник- главен прокурор 

при ВКП, по повод на критична публикация ”Държавата продала 118 дка 

на ТИМ в Морската градина на Варна”, на 23.07. 2009г. във ВКП е 

образувана пр. №11754/09г.  Преписката е насочена към отдел Първи 

„Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления 

от значим обществен интерес”. Видно от протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор от 23. 07. 2009г. преписката е разпределена на прокурор Валя 

Начева. На 24. 07. 2009г. прокурор Начева изпратила статията на АП, 

Варна, съответно- ОП, Варна с указания за проверка. През м. септември 

2009г. времето за което прокурор Начева била командирована във ВКП 

изтекло. Видно от протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 18. 09. 

2009г.,преписката била разпределена на прокурор Мила Георгиева. По 

преписката са изпращани и изисквани различни материали и сигнали. 

Сигнал до Главния прокурор на Република България г-н Борис 

Велчев във връзка с пр. №11754/09. І от 28.09.2009г. на ВКП подаден от С., 

чрез Ю.Ч.; С. чрез К. Б.; О. чрез И. И.; Г. „З В” чрез К. К. и партия „З” чрез 

М.Х. и А. А. е получен във ВКП на 7. 12. 2009г.  Същият ден е заведен във 

входящия дневник на служба „Регистратура” на ВКП и насочен към  отдел 

Първи „Противодействие на корупцията, прането на пари и други 

престъпления от значим обществен интерес”, където е приложен към пр. 

Вх. №11754/09г. по описа на ВКП. 

На 20. 12. 2010г. прокурор Мила Георгиева е изпратила отговор до С. 

Отговорът е изпратен с писмо. Поради това, че в случая не текат 

преклузивни срокове писмото с отговор е изпратено с обикновена поща. 

Сигнал до ВКП и до председателя на МС на Република България 

относно данни за нарушения на закона, корупция и конфликт на интереси, 

подаден от С. чрез Ю. Ч.; Б. чрез И. И; О. чрез И. И.; Г. „ЗВ” чрез К.К и 

партия „З” чрез М.Х. и А. А. е получен във ВКП на 22.02.2010г. Същият 

ден той е заведен във входящия дневник на служба „Регистратура” на ВКП 

и насочен към  отдел Първи „Противодействие на корупцията, прането на 

пари и други престъпления от значим обществен интерес”, където е 

приложен към пр. Вх. №11754/09г. по описа на ВКП. 
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С. чрез Ю. Ч. и С. чрез К. Б. са подавали и други жалби, които са 

приложени към материалите на пр. Вх. №11754/09г. по описа на ВКП. 

Някои от тях са срещу постановления на  АП, гр. Варна и по тях се е 

произнесъл отдел Втори(стар) „Инстанционен контрол” на ВКП. Копие от 

прокурорския акт е изпращан на жалбоподателя. Друга част от жалбите са 

изпратени за проверка. 

Прокурорска преписка №11754/09г. се състои от три тома, от които 

Том І съдържа 208л., Том ІІ- 197л.,  а Том ІІІ съдържа материалите, 

постъпили по преписката и обработени след 2. 05. 2011г. 

По повод на жалба, подадена от С. чрез К. Б. срещу мълчалив отказ 

на главния прокурор, на 18. 04. 2011г. ВАС поискал пр.№11754/09г. по 

описа на ВКП да му бъде изпратена . С писмо от 2. 05. 2011г. исканата 

преписка е изпратена на ВАС на №4238/11г. Впоследствие ВАС е 

препратил материалите по компетентност на Административен съд- 

София- град по адм. дело №8703/2011г. по описа на същия съд. Делото не е 

приключило и поради това преписката все още не се е върнала във ВКП и 

не е приключила.След приключване на преписката жалбоподателят ще 

бъде уведомен за резултата. 

 

    

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

 Всички сигнали относно измами с недвижими имоти, намиращи се 

на територията на област Варна, включително сигналите, в които се 

твърди, че имотните измами се извършват с помощта на корупционни 

практики, подадени във ВКП от граждани, фирми и юридически лица с 

нестопанска цел през 2010 и 2011г. са заведени в служба „Регистратура” на 

ВКП. Образуването, движението и приключването на преписките е 

извършено в съответствие с НПК, ЗСВ, Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България, 

Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в Прокуратура 

на Република България и заповедите на Главния прокурор на Република 

България. Жалбите и сигналите относно измами с недвижими имоти, 
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намиращи се на територията на област Варна, включително сигналите, в 

които се твърди, че имотните измами се извършват с помощта на 

корупционни практики, насочени към отделите на ВКП са разпределени 

при спазване на чл.9 от ЗСВ, според който разпределението на преписките 

се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение съобразно поредността на постъпването им. Жалбите и 

сигналите относно измами с недвижими имоти, намиращи се на 

територията на област Варна, включително сигналите, в които се твърди, 

че имотните измами се извършват с помощта на корупционни практики, 

подадени през 2010г. и 2011г., които не са от компетентност на ВКП се 

разпределяни с резолюция на началник отдел V ”Административен” и са 

изпращани на съответните прокуратури от сектор „Прием на граждани” 

съгласно Заповед №ЛС-323, гр. София, 10.02.2012г. на Главния прокурор. 

Гражданите, фирмите и юридическите лица с нестопанска цел са 

уведомявани за резултата от проверката на тяхната жалба или за 

изпращането й на компетентната прокуратура. 

 Съгласно чл. 59, ал.7 от Инструкция за деловодната дейност и 

документооборота в Прокуратура на Република България документите, 

отнасящи се до вече образувана преписка, се прилагат към нея. Те не са 

завеждат и с нов входящ номер, а се прави отбелязване в предвидената 

графа. Понеже по тях не се образуват нови преписки, отговор и 

произнасяне по тях представлява заключителния акт на прокурора, с който 

приключва преписката, към която те се отнасят и към която са 

приложени.Следователно прокурори от ВКП не са допуснали нарушение 

във връзка с движението на жалбите, предмет на сигнал Вх. Рег. № КЖ-01- 

1368/10г., подаден до ИВСС през 2012г. от С. чрез Ю. Ч. 

 

 Не е налице необходимост от даване на препоръки по смисъла на чл. 

58, ал.2 от ЗСВ.  

 

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

на г-н Валери Първанов- заместник на главния прокурор при ВКП, на г- н 

Асен Арсов завеждащ отдел „Противодействие на корупцията и 

престъпленията, извършени от длъжностни лица”, на г-н Явор Бояджиев- 

завеждащ отдел Втори „Противодействие на престъпленията против 

човешките права и общоопасните престъпления”, на г- жа Славка Славова, 

завеждащ отдел „Административен на ВКП, на г- жа Малена Филипова, 

завеждащ отдел Шести „Инспекторат” на ВКП, на г-н Марио Стоянов- 
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завеждащ отдел Девети „Противодействие на тежката и организирана 

престъпност”.  

    

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

изпрати копие от настоящия Акт с резултати. 

 

      

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

 

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

                             /АЛБЕНА КОСТОВА/ 
 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Г-Н 

ВАЛЕРИ ПЪРВАНОВ- ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПРИ 

ВКП. 

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 Г-Н АСЕН 

АРСОВ- завеждащ отдел „Противодействие на корупцията и 

престъпленията, извършени от длъжностни лица” при ВКП. 

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 Г-Н ЯВОР 

БОЯДЖИЕВ- завеждащ отдел „Противодействие на престъпленията, 

против човешките права и общоопасните престъпления” при ВКП. 

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 Г-ЖА 

СЛАВКА СЛАВОВА- завеждащ отдел „Административен” при ВКП. 
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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 Г-ЖА 

МАЛЕНА ФИЛИПОВА- завеждащ отдел „Инспекторат” при ВКП. 

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 Г-Н 

МАРИО СТОЯНОВ- завеждащ отдел „Противодействие на тежката и 

организирана престъпност” при ВКП. 

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:………………………………. 

 

     

ММ 

 


