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за извършена проверка по сигнал №1351/2008г. 
 
 
        Александър Мумджиев –  инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, след запознаване с материалите по сигнал № 1351/08 г. по описа 
на Инспектората и във връзка със Заповед № 186/05.11.08г. на Главния 
инспектор за проверка, на  основание чл.132а от Конституцията, както и  чл.чл. 
56,57 и 58, вр. чл.54, ал.1 от Закона за съдебната власт, 

 
У  С  Т  А  Н  О  В  И  Х : 

 
        Сигналът  е подаден от  г-жа Р. К. С. и г-жа М. К. У. – и двете от гр. Варна 

по повод досъдебно производство (сл.дело №3080/2000г.)  по описа на ОСС-гр. 
Варна, пр. преписка № 11913/99г. по описа на  РП- гр. Варна, образувано на 
23.10.2000г., като до момента нямат информация дали производството е 
приключило и с какъв акт.  Касае се за възстановен по реда на ЗВСОНИ част от 
имот , с площ от 5200 кв.м в м/т „Акчелар” на гр. Варна. Към момента на 
възстановяване на собствеността е имало наематели на „Жилфонд” във 
възстановения имот по силата на сключен наемен договор като крайно 
нуждаещи се. В изпълнение на изискванията на закона, по реда на който е била 
възстановена собствеността на жалбоподателките, Кметът на Община Варна е 
издал Заповед №1406/09.08.93г., с която е разпоредил в срок до 22.08.1993г. 
лицето П. Й. Ц. – син на наемателката И.Й., намиращ се в имота, да напусне 
същия и да събори изградените в имота незаконни постройки и извози 
строителните отпадъци. Същите са уведомени по предвидения в закона ред, 
считано от 10.09.1992г., че договорът за наем с „Жилфонд” за описания имот е 
прекратен, поради реституция. И. Й. е освободила имота, но в него, в незаконно 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



построена жилищна сграда, без правно основание остава да живее синът й П. Ц., 
който отказва да освободи имота.  

        За реализиране на правата си на собственици жалбоподателките са 
предявили искове с правно основание чл.108 и чл.109 от ЗС срещу П. Ц. с искане 
последният да предаде владението върху реституирания им имот  и да премахне 
незаконно построената от него сграда в процесния имот. Исковете са били 
уважени от ВОС, като решението на въззивния съд е било оставено в сила от 
Върховния касационен съд. На основание издаден изпълнителен лист по гр. дело 
№36/2000г. на ВОС е било образувано изпълнително дело № 4258/2002г. при 
съдебен изпълнител при РС-Варна, V район, за принудително изпълнение на 
съдебното решение. До датата на подаване на жалбата съдебното решение не е 
приведено в изпълнение по различни причини и на различно основание. 

 По същото време П. Ц. е предприел опити да узакони обитаваната от 
него незаконна постройка на името на майка си – И. Ц. (Т.), представяйки 
незаверени копия от несъществуващи разрешения за строеж, придружени с 
договор за отстъпено право на строеж в полза на посоченото лице. Въз основа на 
тези документи с невярно съдържание лицето се снабдява с нотариален акт № 
..... на Варненски нотариус за незаконно построената постройка.   

 В защита на правата си жалбоподателките са сезирали РДНСК- Варна. 
Въпреки издадената заповед, потвърдена по-късно и от ВАС, съгласно която 
ползването на незаконния строеж в ПИ 2265 (процесният имот) е забранено, 
като същият е следвало да бъде запечатан, а захранването с ел. енергия и В и К 
да се преустанови, до момента тази заповед не е изпълнена.  
  Във връзка с ползването на цитираните по-горе разрешения за строеж, 
договор за отстъпено право на строеж и издаден на тяхно основание 
констативен нотариален акт за собственост върху незаконно изградената 
жилищна сграда в имота  е сезирана РП-гр.Варна, където е била образувана пр. 
пр. № 11913/99г., приключила с Постановление за отказ за образуване на 
предварително производство за проверка на изложените данни в жалбата за 
документни престъпления. Този отказ е бил обжалван и с Постановление от 
04.01.2000г. на ОП-Варна, Постановлението на РП-Варна е било отменено и 
постановено преписката да се комплектова и реши по същество. РП- Варна е 
била сезирана и за това, че съдебното решение, по силата на което 
жалбоподателките е трябвало да бъдат въведени във владение на имота си, не е 
било изпълнено до момента. По тази жалба е била образувана преписка № 
16378/06г. на ВРП, която е приключила преписката с отказ за образуване на 
предварително производство. Отказът е бил обжалван и с Постановление на 
ОП-Варна постановлението на ВРП е било отменено със дадени задължителни 
указания. Независимо от това, действия по изпълнение на постановлението на 
ВОП не са били предприети, за което е била уведомена ВКП, която от своя 



страна е разпоредила да бъдат предприети необходимите законови мерки срещу 
лицата (вкл. Георги Манасиев – бивш районен прокурор на РП-Варна) 
наблюдаващи и разследващи образуваното сл. дело № 3080/2000г. и поемането 
на същото на специален отчет. На 25.05.06г. жалбоподателките са били 
уведомени от ОП-Варна, че делото се води на специален отчет и по информация 
на следователя трябвало да приключи до края на м.юни 2006г. До момента те 
обаче не са уведомени дали са предприети някакви следствени действия в 
изпълнение на разпореждането на ВКП, както и дали същото е приключило и с 
какъв акт. 

Беше изискана справка от РП- гр. Варна, ОП – гр.Варна и справка от 
деловодството на следствената служба за образуването и движението на 
следственото дело. Въз основа на данните, съдържащи се в справките бе 
издадена Заповед № 186/05.11.08г. на Главния инспектор за проверка. На 
основание чл.56, ал.2 ЗСВ проверката е възложена на Инспектор Александър 
Мумджиев и експерти  Тамара Кочева и Миглена Желева. 

Проверката бе извършена в периода 12.11. – 14.11.08г. в РП – Варна, ОП-
Варна и ОСС-Варна.  

В хода на проверката се установи,че наказателното производство е било 
образувано и водено срещу ВИНОВНОТО ЛИЦЕ, затова че за периода 1997-
1998г., като длъжностно лице – служител в Община Варна, район „Приморски”, 
не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави за другиго облага – И. 
Т., като от това са произтекли немаловажни вредни последици – престъпление 
по чл.282 ал.1 от НК. 
  Постановлението за образуване на предварително производство е от 
23.10.2000г.  
  На 22.12.2000г. е направено искане за продължаване срока на 
разследване по сл.д. 3080/2000г. ОП – Варна на 01.02.2001г. продължава срока с 
4 месеца до 23.04.2001г. Следва ново удължаване на срока с 6 месеца до 
23.10.2001г. 
  В периода 08.11.2000г. до 09.04.2001г. са извършени множество 
следствени действия, като разпити на свидетели, изискване на справки от отдел 
„Кадастър и регулация” при община Варна, от кмета на район Приморски и др. 
На 23.04.2001г. ОСС – Варна постановява Заключително постановление с 
мнение за прекратяване на предварителното производство. 
 РП- Варна на 06.06.2001г. с Постановление връща наказателното 
производство по сл. д. 3080/2000г. за допълнително разследване и 
разпореждане да бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част 
на Постановлението. 
 От 06.08.2001г. до 19.09.2005г. не са били извършвани действия по 
разследването и не са били спазвани процесуални срокове!!! 



 На 03.10.2005г. е изготвен план за разследване по сл.д. 3080/2000г., който 
е изпратен до ОП – Варна.  
 На 24.10.2005г. ОП – Варна с Постановление връща сл.д. за 
допълнително разследване.  
 От 24.12.2005г. до 27.04.2006г. не са били извършвани действия по 
разследването и не са били спазвани процесуални срокове!!! 
 На 27.04.2006г. ОП-Варна с Постановление връща наказателното 
производство за допълнително разследване. 
 В периода 03.05.2006г. до 13.06.2006г. са извършени редица действия по 
разследването: изисквани са справки, и са разпитвани свидетели.  
 На 13.06.2006г. е поискано продължаване на срока. На 13.07.2006г. с 
писмо изх. № 30445/2006г. Главният прокурор е продължил срока, считано от 
27.06.2006г. 
 В продължения срок е извършена съдебно-почеркова експертиза и разпит 
на свидетел. На 28.09.2006г. ОСС-Варна излиза със Заключително 
постановление за прекратяване на досъдебното производство. 
 На 14.11.2006г. ОП-Варна с Постановление разделя материалите от сл.д. 
№3080/20000г. по описа на ОСС-Варна, като изпраща разделените материали 
по компетентност в РП – Варна. 
 С Постановление от 14.11.2006г., Окръжна прокуратура-Варна 
прекратява наказателното производство по сл.д. 3080/2000г.  по описа на ОСС-
Варна, образувано срещу Виновното лице за престъпление по чл. 282, ал.1 от 
НК. По делото не са привличани лица в качеството на обвиняеми и не са взети 
мерки за неотклонение. 
 На 11.07.2007г. Районна прокуратура-Варна, след запознаване с 
материалите по пр. вх. № 16378/06, образувана с Постановление на Окръжна 
прокуратура-Варна, относно разделяне на материали по сл.д.3080/2000г. на 
ОСС-Варна, постановява отказ за образуване на досъдебно производство и 
прекратява преписката. 
 С оглед изложените факти се налага извода, че по време на разследването 

е имало период от четири години и пет месеца, през които по делото изобщо не е 
работено. Не е било изисквано от наблюдаващия прокурор С. Генадиева от РП-
Варна, която  се е изявила като дистанционно наблюдаващ прокурор, като в по-
голямата  част от разследването изобщо не е следяла и не изисквала делото  

         Във връзка с настоящото досъдебно производство  на прокурор Генадиева 
е било наложено „обръщане на внимание” по Закона за съдебната власт от 
административния ръководител, съгласно Заповед № 232/27.12.2005г. на 
районен прокурор Диан Долапчиев. 

В справката по сл.дело №3080/00г. по описа на ОСС – гр.Варна до 
Инспектората следовател Георгиев  потвърждава, че в периода 06.06.2001г. – 



28.06.2006г. не са извършвани следствени действия и е нямало движение по 
делото, като причина за това сочи обстоятелството, че е бил натоварен с много 
дела на производство, „както и че му е бил указан натиск” .   

Гореизложеното налага извода, че основна причина за забавянето на 
разследването по делото се явява бездействието в период от 5 години на 
следователя – Константин Георгиев.      

Беше изискана подробна информация от административния ръководител 
за работата на следовател Георгиев по други следствени дела. За целта 
административният ръководител извърши проверка на дейността на следовател 
Георгиев и изпрати резултатите от нея в Инспектората.  

Междувременно Висшият съдебен съвет  през м.май 2009 г. на основание 
чл. 308 от ЗСВ наложи дисциплинарно наказание - освобождаване от длъжност 
на следовател Георгиев.  
 

Копие от настоящия акт от проверката да се изпрати на : 
 

1. Администрация на Министерски съвет – отдел „Приемна”   
2. Жалбоподателите - г-жа Р. К. С. и г-жа М. К. У. 

 
 
         
              

ИНСПЕКТОР: 
                                                                                    Ал. МУМДЖИЕВ  
 


