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ПРОВЕРКА 
НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

А    К    Т

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ
ПО ЗАПОВЕД № Ж-15-611 / 16.07.2015 г. НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС



На  основание  Заповед  № Ж-15-611/16.07.2015г.  на  главния
инспектор  на  Инспектората  към  Висшия  съдебен  съвет  (ИВСС)  бе
извършена проверка в Окръжна прокуратура Бургас (БОП). 

Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в сигнал
от В. К. от гр. Несебър, препратен  по компетентност от ВСС, заведен в
Инспектората  към  Висшия  съдебен  съвет  под  №  Ж-15-611/2015г.  В
сигнала се изразяват съмнения относно законосъобразността на действията
на  наблюдаващите  прокурори  и  на  разследващия  орган  по  пр.пр.№
731/2011г. по описа на ОП Бургас /Сл.д. № 130/2011г. по описа на ОСлО
към ОП Бургас/.

На основание чл. 58 от ЗСВ проверката е възложена на инспектор
Любомир Георгиев и експерти Ана Рачева и Тихомир Троянов.

Обхватът  на  проверката  включва   образуването  и  движението  на
прокурорска преписка 731/2011г. по описа на БОП, сл.д. № 130/2011г. по
описа на ОСлО към ОП Бургас

Проверката  беше извършена  за  времето  от  27.07.2015г.  до
31.07.2015г.  на място в БОП, като препис от Заповедта беше връчен на
административния ръководител – и.д.  окръжен прокурор на БОП – г-жа
Красимира Кателиева.

Преди  проверката  в  БОП,  непосредствено  след  получаване  на
сигнала, беше изискана и предоставена подробна писмена справка относно
образуването и движението на цитираното досъдебно производство, както
и копия от постановените по преписката прокурорски актове.

От  анализа  на  предоставената  информация  и  извършената
проверка на място в ОП Бургас и в Окръжен следствен отдел Бургас
се установи следното: 

 По  образуването  и  движението  на  прокурорска  преписка  №
731/2011 г. по описа на БОП, Сл.д. № 130/2011г. по описа на ОСлО към
БОП

Преписката  е  заведена  в  ОП  Бургас  на  09.02.2011г. по  получени
материали от ВКП София с изх.№ 1354/04.02.2011г., а именно - сигнал от
В. К. срещу ЧСИ Д.Н. номер 804 (район на действие ОС Бургас) и вещо
лице Д. Х.

С  протокол  за  избор  на  наблюдаващ  прокурор  от  10.02.2011г.
преписката е разпределена на прокурор Е. Чалъмова.

На  11.02.2011г.  преписката  е  изпратена  до  ОДМВР  Бургас,  за
проверка.

На 22.03.2011 г. до ОДМВР Бургас е изпратено напомнително писмо,
за незабавно приключване на проверката.
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На 31.03.2011г. преписката е постъпила в ОП Бургас, след извършена
проверка.

На  05.04.2011г.  преписката  е  върната  на  ОДМВР  Бургас,  ведно  с
постановление на ОП Бургас от 04.04.2011г., за допълнителна проверка.

На  21.04.2011г.  в  БОП  е  постъпила  преписката,  след  извършена
допълнителна проверка.

На 27.04.2011г. в БОП е постъпила жалба от В.К.
На  09.05.2011г.  преписката  е  изпратена  на  ОДМВР  Бургас  за

допълнителна проверка, ведно с новопостъпилата жалба, като е определен
срок от 10 дни.

На  17.06.2011г.  преписката  е  постъпила  в  БОП,  след  извършена
проверка.

С  постановление  от  05.07.2011г.  БОП  е  постановила  отказ  от
образуване на досъдебно производство, който е потвърден с постановление
от 21.07.2011г. на АП Бургас по пр.пр. № 1853/2011г.

На 10.10.2011 г. в ОП Бургас е постъпило постановление на ВКП от
06.10.2011г., с което се отменят постановленията на АП Бургас и БОП.

С  постановление  на  ОП  Бургас  от  21.11.2011г.  е  образувано
досъдебно  производство  срещу  виновното  длъжностно  лице  за
престъпление по чл. 282, ал.1 от НК.

С постановление от 22.11.2011 г. на административния ръководител
на БОП разследването е възложено на следовател.

С писмо на ОП Бургас от 26.01.2012г. срокът е удължен с 4м., до
22.05.2012г.

На  14.05.2012  г.  от  В.К.,  чрез  адв.Д.  Т.  постъпва  молба  за
предоставяне копие от експертиза по делото, изготвена от вещо лице Л. П.,
касаеща оценка на хотелски комплекс „Полюси“.

С резолюция на наблюдаващия прокурор Е. Чалъмова от 14.05.2012г.
е разрешено предоставянето на исканата експертиза /получена е на ръка от
адв.Д.Т. на 14.05.2012г./

С писмо на АП Бургас от 22.05.2012 г. с изх.№ 1563/2012г., срокът е
удължен с 4м., до 23.09.2012г.

Съгласно  Заповед  РД-04-78/2012г.  на  административния
ръководител на ОП Бургас, с протокол за избор на наблюдаващ прокурор
от 04.07.2012г., делото е преразпределено на прокурор Д. Христов.

С писмо на АП Бургас от 03.10.2012г. с изх.№ 2971/2012г., срокът е
удължен с 3м., до 25.12.2012г.

На 14.12.2012 г. от ОСлО при ОП Бургас постъпва молба от адвокат
Д. Т., повереник на В.К., за предоставяне на копия от документи по делото.

С  постановление  на  ОП  Бургас  от  15.12.2012г.  не  са  уважени
направените искания от адвокат Д. Т.

На 19.12.2012г. от В.К., чрез адвокат Д. Т. постъпва жалба против
постановлението на ОП Бургас от 15.12.2012 г.
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На 20.12.2012г. жалбата е изпратена по компетентност на АП Бургас.
С постановление на АП Бургас от 16.01.2013г. постановлението на

БОП от 15.12.2012г. е потвърдено и делото е върнато в БОП.
На  21.02.2013г.  делото  е  постъпило  в  прокуратурата  с  мнение  за

прекратяване.
С постановление на БОП от 11.03.2013 г. досъдебното производство

е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, ар. с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК.
Екземпляр от постановлението е изпратен на 13.03.2013г. до В. К. и АП
Бургас. 

На  12.11.2013  г.  от  В.  К.,  чрез  Д.  Т.  е  постъпила  жалба  против
постановлението за прекратяване, която заедно с делото е внесена същия
ден в ОС Бургас. 

С определение № 3 от 14.01.2014г. по ЧНД № 1044/2013г. на  ОС
Бургас,  постановлението  на  БОП  е  отменено  и  делото  е  върнато  за
изпълнение  на  дадените  указания  по  приложението  на  материалния  и
процесуалния закон.  В мотивите на определението си съдът е приел, че
действията на ЧСИ Д. Н.  с район на действие-ОС Бургас при водене на
изпълнителното дело са в нарушение на закона. 

Делото е върнато в БОП на 13.02.2014г. 
На 14.02.2014 г. делото е изпратено на ОСлО при БОП за изпълнение

указанията на съда.
На 26.05.2014г. във ВКП е постъпил сигнал от В. К., с който се иска

отвод  по  делото  на  разследващия  следовател  Ан.  Доспейски  и
наблюдаващия  прокурор  от  БОП  Д.  Христов,  с  аргументи,  че  те  не  са
безпристрастни по делото,  допускат процесуални нарушения,  нарушават
правата му, разследването не се провежда обективно, всестранно и пълно,
както  и  не  се  изпълняват  указанията  на  съда.  Със  сигнала  е  поискано
делото да се разследва в друг съдебен район.

Сигналът  е  препратен  от  ВКП  в  АП  Бургас  на  03.06.2014г.,  за
преценка основателността на искането за отвод.

В  изпълнение  на  указанията  на  ВКП,  АП  Бургас  е  изискала
становище  от  прокурор  Христов,  както  и  материалите  по  делото,  за
запознаване. На 10.06.2014г. е постъпил мотивиран писмен самоотвод от
наблюдаващия прокурор Христов.

С  постановление  от  20.06.2014г.  АП  Бургас  е  приела  отвода  и
самоотвода на прокурор Христов. Срокът за провеждане на разследването
е удължен с 4м., до 28.04.2014г.

Делото е  върнато в  БОП и с  протокол от 24.06.2014г.  на случаен
принцип е преразпределено на прокурор Д. Петров.

На 09.07.2014 г. БОП е изискала копие от сигнала на В. К., депозиран
на  26.05.2014г.  във  ВКП  и  съдържащ  искане  за  отвод  на  водещия
разследването.
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На 14.07.2014г.  АП Бургас  е  изпратила  исканите  копия,  които  на
16.07.2014г.  са  препратени  на  водещия  разследването,  за  становище  по
сигнала на В.К.

На  21.07.2014г.  постъпва  становището  и  с  постановление  на
наблюдаващия прокурор Д. Петров от 05.08.2014г. е оставено без уважение
искането за отвод на водещия разследването.

С  писмо  на  АП  Бургас  от  13.08.2014  г.  с  изх.№  2940/2014г.,  за
последен път срокът е удължен с 3м., до 29.10.2014 г.

На  12.09.2014г.  делото  е  било  докладвано  на  наблюдаващия
прокурор  по реда на чл.226 ал.1 от НПК.

 На  24.10.2014г.,  по  реда  на  чл.227  от  НПК  са  предоставени   на
пострадалия  за  проучване  всички  събрани  материали.  Пострадалият   е
поискал предявяването на разследването да се отложи за друга дата, след
като  в  делото  встъпи  адвокат  М.,  като  му  се  осигури  възможност
предявяването да се извърши в негово присъствие.

На  същата  дата  В.К. е  депозирал   в    ОСлО при БОП сигнал  до
Главния  прокурор  на  Република  България,  с  искане  за  отвод  на
наблюдаващия  прокурор  Д. Христов  и  разследващия  следовател  Ан.
Доспейски и прехвърляне на досъдебното производство за разследване в
друг  съдебен район.

На  27.10.2014г.,  по  реда  на  чл.227  от  НПК   е  предявено
разследването  на пострадалия  В.К., в присъствието на упълномощените
му  повереници  –  адвокат  Р. К. и  адвокат  Ев. М. След  запознаване  с
материалите по делото,  адвокат Р.К. е заявил, че пострадалия не е получил
произнасяне от главния прокурор по искания за отвод на наблюдаващия
прокурор и на водещия разследването, което препятства предявяването на
разследването.
          С постановление на БОП от 25.11.2014г. наблюдаващият прокурор е
предоставил на пострадалия, чрез неговия повереник, заверени копия от
постановления и писма от горестоящите прокуратури. 

На 19.12.2014г. е извършено ново предявяване на разследването на
пострадалия   В.К.,  в  присъствието  на  упълномощения  му   повереник
адвокат  Ев.  М.  Повереникът   е  посочил,  че  в  постановлението  на  ОП-
Бургас  от  25.11.2014г.  липсва  произнасяне  по  искането  на  В.К.,
производството  да  се  изпрати  на  друг  съдебен  район,  където  да  се
разследва  делото,  което  предполага  отвод  на  целия  състав  на  БОП  и
Следствения отдел към БОП. Същият счита, че  делото следва отново да се
изпрати на наблюдаващия прокурор, поради липса на предпоставките за
изпълнение на процедурата по чл.227 от НПК.
           С постановление на АП Бургас от 20.01.2015 г. с изх.№ 131/2015 г.
от 21.01.2015г. не е уважено искането за отвод на всички прокурори в БОП
и следователите от ОСлО при БОП и делото е върнато за продължаване на
разследването.
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На 22.01.2015 г. делото е изпратено на ОСлО при ОП Бургас за ново
предявяване на разследването, в изпълнение на указанията на АП Бургас и
изготвяне на заключително мнение.

На  25.02.2015г.  отново  е  предявено  разследването  на  пострадалия
В.К.,  в  присъствието  на  упълномощения  му  повереник  адвокат  Р.К.
Пострадалият е  заявил, че желае да се запознае с материалите по делото,
но иска те да му бъдат предявени след като главния прокурор се произнесе
по негова жалба против  постановлението на АП-Бургас от 21.01.2015г.

На 10.03.2015 г. БОП е уведомена от ВКП с писмо изх.№ 1354/2011г.
от  05.03.2015  г.,  че  оставят  без  разглеждане  жалбата  на  В.К.  срещу
постановление на АП Бургас от 20.01.2015г. 

На 18.05.2015г.  водещият разследването,  по реда на чл.227 от НПК,
отново е  предоставил възможност на пострадалия  В.К., в присъствието на
упълномощения му повереник адвокат Р.К., да се запознае с материалите
по  делото.  Въпреки,  че  писмото  на  ВКП  е  било  адресирано  и  до
пострадалия, на същата дата – 18.05.2015г., разследващият орган е връчил
на  В.К.  копие  от  посоченото  писмо.  Пострадалият  е  заявил,  че  до
18.05.2015г. не е получавал  писмото на ВКП и изрично е посочил, че не е
съгласен  предявяването на делото да се извършва от магистрати, на които
е поискал отвод. Адвокат Р.К. е заявил, че желае да им бъдат предявени
материалите   от  досъдебното  производство  и  е  посочил,  че  писмото на
ВКП  няма  характер  на  прокурорски  акт  по  смисъла  на  НПК,  което  и
преклудира  възможността  същото  да  бъде  обжалвано  пред  по-
горестоящите прокурори. Освен това, в  жалбата на В.К.  били изложени
конкретни мотиви за необективността и пристрастността на разследването,
а основанията за отвод могли да се изведат и от определението на БОС от
14.01.2014г, поради което не са били налице процесуалните основания за
извършване на предявяване на разследването.

Делото е постъпило в БОП на 30.06.2015г. с мнение за прекратяване
и  на  13.07.2015г.  е  разпределено  на  наблюдаващия  прокурор  „след
отпуск”.

От  така  извършената  проверка  ,  екипът  от  ИВСС  прави
следните констатации: 

Преписката  е  заведена  в  ОП  Бургас  на  09.02.2011г.  и  след
извършване  на  предварителна  проверка,  девет  месеца  по-късно,  с
постановление  на  БОП  от  21.11.2011г.  е  образувано  досъдебно
производство  срещу виновното  лице  за  извършено  от  него  длъжностно
престъпление  по  повод  обявена  публична  продан.  Със  същото
постановление  са  дадени  конкретни  указания  към  разследващия  орган
както и такива :  „ По преценка на разследващия орган при необходимост
за  изясняване  фактическата  обстановка,  да  се  проведат  разпити  в
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същото качество и на други лица..“. В хода на досъдебното производство,
от  образуване  на  делото  на  21.11.2011г.  до  приключването  му  с
постановление за прекратяване от 11.03.2013г.,  са били проведени общо
осем разпита на свидетели, последният от които на 16.05.2012г. Изискани
са  и  са  приложени  множество  документи.  С  постановление  от
23.03.2012г.  е  била  назначена   съдебно  -  икономическа  оценъчна
експертиза, изготвена на 08.05.2012г.
         С отмяната на постановлението за прекратяване на наказателното
производство с определение от 03/14.01.2014г., БОС е дал задължителни
указания за назначаване на нова експертиза, с конкретно посочени задачи,
както и да се е проведат разпити на свидетели.  В Определението на БОС е
посочено,  че  цит.:  „..извършените  от  страна  на  длъжностни  лица
нарушения  на  служебните  задължения,  изразяващи  се  в  неспазване  на
законови  изисквания  за  провеждане  на  публична  продан,  съставяне  на
опис и оценяване на имоти по новата продан, представляват нарушение
на  закона.  При  наличието  на  установени  и  допуснати  от  страна  на
длъжностното лице нарушения е необходимо да се изследва наличието на
причинна връзка между тях и настъпилите вредни последици,  както и
субективната страна на деянието, като по всички въпроси е необходим
отговор...”. 

Проверката установи,че в хода на допълнителното разследване,  до
приключването  му   с  мнение  на  разследващия  от  26.06.2015г.,  са
проведени  два разпита на  свидетели. На 08.04.2014г. е била назначена
допълнителна съдебно  -  икономическа  оценъчна  експертиза  /а  не
нова,каквито  са  указанията  на  съда/,  изготвена  на  12.06.2014г.   Други
действия  по  разследването  в  изпълнение  указанията  на  съда  не  са
провеждани,  въпреки  констатациите  в  обстоятелствената  част  на
постановлението от  20.06.2014г. на АП Бургас,    че е необходимо да се
ускори  разследването,  тъй  като  след  отменителното  определение  на
съда  са  проведени  само  два  разпита  на  свидетели  и  е  назначена  и
извършена допълнителна съдебно-икономическа експертиза.

Наблюдаващият  делото  прокурор  не   е  счел  за  нужно  да  даде
указания  на  разследващия  орган  след  отмяна  на  постановлението  за
прекратяване на наказателното производство. Без да е провел по собствена
инициатива, нито едно действие за събиране на доказателства  в хода на
допълнителното  разследването,  в  изготвеното  писмено  мнение  от
26.06.2015г.,  следовател  Доспейски,  след  като  посочва,  че  е  изпълнил
дадените  от  ОС  Бургас  указания  /  двата  разпита  на  свидетели  и
назначаване на допълнителна експертиза /, е решил да направи подробен
анализ на фактическите и правни изводи на съда. Водещият разследването
категорично  е  изразил  вътрешното  си  убеждение  че  :  „..  ако  е  имало
нарушен  регламент,  то  в  определението  са  щели  да  бъдат  посочени
конкретни  разпоредби,  които  не  са  били  спазени...”. Разсъжденията  му
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продължават,  че  в  хода  на  проведеното  разследване   не  е  установен
нормативен акт, който да е бил нарушен и следователно няма нарушено
правило, а оттам и извършено престъпление.

От проверката на досъдебното производство се установява,че то  не
се отличава с фактическа и правна сложност, съобразно критериите, които
се  извеждат  от  ТР  №  35  от  6.XI.1990г.  по  н.  д.  №  26/90г.,  ОСНК.
Независимо  от  това,  срокът  на  разследване  по  делото  е  продължаван
неколкократно, последно с 3 месеца,  считано до 29.10.2014г. След тази
дата не е искано ново удължаване на срок и не са провеждани действия
по  разследването. Проверяващият  екип  от  ИВСС  отчита  и  факта,че  в
периода от 24.10.2014г. до 18.05.2015г. жалбоподателят В.К. е упражнил
правата си на пострадал в наказателното производство,  изразяващи се в
искания на отводи, както на конкретен прокурор и разследващ орган, така
и на всички прокурори и следователи от БОП, което е довело до известно
забавяне  на  производството.  Независимо  от  това  обаче  ,  следва  да  се
отбележи,  че  от  образуването  на  делото  /21.11.2011  г./ до  настоящия
момент  са  изминали  3  години и  9  месеца /в  този  срок  не  се  включва
провеждането  на  предварителната  проверка/,  като  прекомерното
удължаване  на  разследването  би  могло  да  наруши  критерият  за
разумността  при  продължителността  на  наказателното  производство,
съгласно чл.6 от ЕКПЧОС. 

Неоснователното прекратяване на наказателното производство ,
отмяната  от  съда   и  връщането  му  за  извършване  на  допълнителни
действия по разследването също е допринесло за неговото забавяне. 

Всичко  това  дава  основание  на  ИВСС  да   обърне  внимание  на
наблюдаващия  прокурор,  че  нарушаването  на  разумния  срок  за
разглеждане  и  решаване  на  делото  може  да  бъде  предпоставка  за
търсене на обезщетение по реда на глава трета „а” от ЗСВ.

Въз основа на направените констатации и на основание чл.58, ал.2
от  ЗСВ,  Инспекторатът  към  Висшия  съдебен  съвет  отправя
препоръка  към  наблюдаващия  прокурор  да  осъществява  ефективно
ръководство и надзор върху разследването съобразно чл.196 от НПК,
като следи за неговото  срочно приключване след задълбочено и пълно
изясняване на фактическата обстановка по делото.

Административният  ръководител  на  Апелативна
прокуратура  Бургас  да  създаде  организация  за  извършване  на
служебна проверка на пр.пр.№ 731/2011г. по описа на ОП Бургас /Сл.д.
№ 130/2011г. по описа на ОСлО към ОП Бургас/, за резултатите от
която да уведоми ИВСС.  
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Екземпляр от   настоящия акт  да  се  изпрати на  административния
ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас, който
има право за  направи възражения в  7-дневен срок от връчването му на
основание чл.58, ал.3 от ЗСВ пред главния инспектор на Инспектората към
ВСС.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура Бургас да
връчи екземпляр от настоящия акт на Д.  Петров -  прокурор в Окръжна
прокуратура Бургас,  който има право за направи възражения в 7-дневен
срок  от  връчването  му  на  основание  чл.58,  ал.3  от  ЗСВ  пред  главния
инспектор на Инспектората към ВСС.

Екземпляр от   настоящия акт  да  се  изпрати на  административния
ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Бургас за
сведение и изпълнение на препоръката.

Административният ръководител на ОП Бургас да уведоми ИВСС в
двумесечен срок за изпълнение на дадената препоръка.

Екземпляр  от  Акта  да  се  изпрати  на  Председателя  на  Комисия
„Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС на изх. № 94-
00-378/2015г., за сведение.

            
        ИНСПЕКТОР:

/Любомир Георгиев/
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