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АКФ 
Фондация 
„Антикорупционен фонд“

ВКП
Върховна касационна 
прокуратура

ВКС
Върховен касационен съд

ВСС
Висш съдебен съвет
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Държавна агенция 
„Национална сигурност“
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Европейска комисия
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и основните свободи

ЗДСл
Закон за държавния 
служител

ЗОП
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поръчки 
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Закон за отнемане в полза 
на държавата на незаконно 
придобитото имущество

ЗПУКИ 
Закон за предотвратяване 
и установяване на 
конфликт на интереси

ЗПКОНПИ
Закон за противодействие 
на корупцията и отнемане 
на незаконно придобитото 
имущество

ЗСВ
Закон за съдебната власт

КОНПИ
Комисия за отнемане на 
незаконно придобито 
имущество

КПКОНПИ
Комисия за 
противодействие на 
корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото 
имущество

КПУКИ
Комисия за 
предотвратяване и 
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МСП
Механизъм за 
сътрудничество и проверка

НБКСРС
Национално бюро за 
контрол на специалните 
разузнавателни средства

НК
Наказателен кодекс

НПК
Наказателно-процесуален 
кодекс

ПРБ
Прокуратура на Република 
България

СГС
Софийски градски съд

СпНС
Специализиран 
наказателен съд

СРС
Специални разузнавателни 
средства
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Резюме

Антикорупционни институции: активност без видими резултати



С настоящото изследване се поставя нача-
лото на ежегодно независимо гражданско 
наблюдение на случаи на (твърдения за) 
корупционни престъпления по високите 

етажи на властта. Наблюдението се състои от две части: 
(1) анализ на наказателни дела в досъдебна и съдебна 
фаза и (2) оценка на решения по сигнали за конфликт 
на интереси на КПКОНПИ. Състоянието на борба-
та с политическата корупция, видяна през конкретни 
факти по конкретни случаи, оценяваме не само като 
незадоволително, но и притеснително. Настоящото 
изследване няма амбицията да анализира в дълбочина 
нормативните, институционалните или политически 
фактори и причини, които подпомагат или възпрепят-
стват противодействието на корупцията. Вместо това, 
докладът цели да допринесе за повече прозрачност и 
яснота за работата на компетентните органи по кон-
кретни казуси, които са от особено значение за българ-
ското общество. 

С
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Наказателно преследване на корупция по 
високите етажи на властта

6/

П
Първата част на изследването се базира на 
анализ на случаи, които могат да бъдат опре-
делени като „дела от висока обществена зна-
чимост“ (oбщо 40), спрямо лица заемащи 
висши държавни длъжности, и обхващащи 

периода 2014-2019 г. 

Критериите, по които са подбрани разгледаните каз-
уси, са следните (като основен е първият, а другите два 
са спомагателни):

1. (лицето, за което се твърди, че е) извършител е 
длъжностно лице, което заема отговорно слу-
жебно положение в значими органи на законо-
дателната, изпълнителната или съдебната власт, а 
деянието е извършено при или по повод изпълне-
нието на служебните му задължения, независимо 
от причинените вреди; или

2. от (твърдяното) престъпление са възникнали не-
обичайно тежки последици за важни публични 
интереси или са сериозно засегнати публични 
фондове с важно обществено предназначение, 
дори ако длъжностното лице не заема отговорно 
служебно положение; или
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ванията.

Факторите, които определят по-горе описаните резул-
тати от работата по делата от висок обществен инте-
рес, са много и в повечето случаи липсва достатъчно 
публична информация, която позволява те да бъдат 
анализирани подробно. Въпреки това е уместно да се 
направят няколко наблюдения:

• По някои от детайлно изследваните случаи лицата 
са привличани в качеството на обвиняеми много 
години след извършване на деянията, за които 
са обвинени – някъде около четири или пет, дру-
гаде девет или дори над десет. Това забавяне няма 
логично наказателнопроцесуално обяснение. По 
други личи избирателност при реализирането на 
наказателната репресия.

• При обвиненията срещу бивши министри през 
разглеждания период прави впечатление, че от 
Министерския съвет, избран от 43-тото Народ-
но събрание (2014-2016 г.), са предадени на съд 
по седем случая трима министри и двама замест-
ник-министри, всички излъчени в правителство-
то от една и съща политическа сила. Трима от 
петимата са привлечени като обвиняеми дни след 
оставката на кабинета, а другите двама - в период 
до шест месеца. Към момента от седемте случая 
по три има влязла в сила оправдателна присъда, 
по два – невлязла в сила оправдателна присъда, а 
по два наказателното производство е на първа ин-
станция.

• Актуалните и добили сериозна обществена из-
вестност през изминалата 2019 г. корупционни 
случаи (например популярните като „Апарта-
ментгейт“, „Къщи за тъщи“, „Война за трупове“ 
и пр.) са разкрити от неправителствения сектор 
и медии, а не от държавните антикорупционни 
органи, въпреки много по-големите им ресурс и 
административен капацитет.

Подробна информация и анализ на всеки един от че-
тиридесетте казуса е представен в приложение към настоящ-
ия доклад. 

3. (твърдяното) престъпно поведение, свързано със 
службата, е особено морално укоримо предвид 
начина на извършване, въвлечените лица, пряко 
или косвено засегнати уязвими групи от населе-
нието, престъпните цели и др., поради което е 
привлякло сериозен интерес у нас или в чужби-
на.

4. Времевият критерий е наказателните производ-
ства/предварителни проверки да са започнали, 
да са се развили или завършили в петгодишния 
период между 2014 г. и  2019 г. 

Основният извод от така направения анализ е, че бор-
бата с корупцията по високите етажи през последните пет 
години не е довела до ефективни наказания. Окончателно 
приключилите с осъдителни присъди производства 
са едва три от четиридесет. Този дял е много по-нисък от 
обичайния такъв на успешните обвинения за българската 
прокуратура. Нито един краен осъдителен съдебен акт 
от разгледаните не е постигнат през последните 2018-та и 
2019-та години. Няма нито едно наказание лишаване 
от свобода, подлежащо на ефективно изпълнение. Влезли-
те в сила осъдителни присъди са постановени по случаи, 
които не се отличават сред другите от същата категория с 
особена степен на засягане на защитените от правото блага. 

Окончателните оправдателни съдебни актове са 
седем. Постановени са преимуществено по несъставомер-
ни обвинения – т.е. било е повдигнато обвинение за нещо, 
което според съда не съставлява престъпление. Приключи-
лите дела принципно са решени и на двете фази (досъдебна 
и съдебна) на наказателното производство в разумен срок.

Приблизително една четвърт от общия брой (едина-
десет от четиридесет) от разгледаните случаи се намират 
все още на досъдебната фаза на процеса или съдбата им 
е напълно неизвестна. Неясни са критериите, по които 
от прокуратурата се решава да се предостави или да не се 
предостави информация на обществеността по движение-
то на дела от висок публичен интерес. Особено необясни-
ма е липсата на публична информация по казуси, по които 
първоначално са давани шумни пресконференции или са 
публикувани подробни прессъобщения.

Седем от цитираните единадесет казуса се отнасят до 
злоупотреби в енергетиката, като пет от тях касаят проек-
та АЕЦ „Белене“. Обвиняеми на досъдебна фаза по тях са 
трима бивши министри (от различни политически сили). 
Твърдените в обвиненията щети за държавата са общо за 
внушителната сума от над половин милиард лева, с което 
въпросните случаи се отличават драстично от стандартни-
те в изследваната съвкупност. По всеки един от седемте 
казуса от привличането на лицата в качеството на обвиня-
еми на досъдебната фаза на процеса до настоящия момент 
е изминал период от около три години, през който няма 
никаква публична информация какво се случва с разслед-
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Във втората част на доклада са анализирани 
проблемите на превенцията и установяването 
на конфликт на интереси, като се фокусира 
върху институционалния аспект – дейността 
на КПКОНПИ и Главния инспекторат към 

МС. В този доклад акцентът е поставен върху проследя-
ването на дейността на институциите и настъпили изме-
нения в нормативната уредба през 2019 г., като за основа 
се ползват направените изводи от първия доклад на АКФ 
„Антикорупционни институции: тенденции и практики1“. 
Представените отделни казуси за конфликт на интереси 
отговарят на няколко критерия: 1) обществена значимост 
и публичност на случая; 2) засягат най-висшите ръководни 
публични длъжности на централно ниво; 3) разгледани и 
решени от КПКОНПИ през 2019 г.  

 Въпреки констатираните в първия доклад на АКФ 
несъвършенства в законовата уредба и в дейността на КП-
КОНПИ, през 2019 г. не са предприети действия, които да 
преодоляват слабостите в няколко области:

• Отсъстват гаранции относно независимостта на 
органа, включително с възприемане на различен 
модел на избор на членовете, включващ наред с 
Народното събрание и други институции (пре-
зидент, съдебна власт) или организации (НПО), 
като се дават по-високи гаранции за публичност 
на процедурата, политическа неутралност и про-
фесионализъм.

• Не е преосмислена възможността за използване 
от Комисията на специални разузнавателни сред-
ства (СРС) извън целите на наказателното произ-
водство, тъй като липсват разследващи функции.

• Не е извършена преоценка на възприетия де-
централизиран подход при установяването на 
конфликт на интереси по отношение на лицата, 

заемащи длъжности в администрациите на орга-
ните на власт, попадащи извън кръга на висшите 
публични длъжности.

• Не са адресирани критичните констатации към 
статута на органа, направени от Европейската ко-
мисия в доклада по Механизма за сътрудничество 
и оценка, публикуван през октомври 2019 г.

Промени в ръководството на КПКОНПИ
През 2019 г. публичният имидж на КПКОНПИ 

беше допълнително уронен в резултат на имотния казус на 
нейния председател Пламен Георгиев, свързан с недекла-
риране в пълнота на данни за имущественото състояние. В 
резултат на обществената и политическа реакция г-н Геор-
гиев се оттегли от поста в Комисията, но няколко месеца 
по-късно през октомври 2019 г. той е назначен за генерален 
консул във Валенсия (Испания). Намесата на премиера по 
конкретния казус допълнително осветли политическото 
влияние при вземане на решения от институции, които по 
закон трябва да са независими. 

През 2019 г. беше проведен и избор на нов предсе-
дател на КПКОНПИ. Резултатът беше предизвестен – на 
поста беше избран досегашния главен прокурор Сотир 
Цацаров, въпреки ниското обществено доверие в прокура-
турата през целия му мандат (2013-2019) и ниската ефек-
тивност при разследване и доказване на корупцията по 
високите етажи на властта. Тази ротация в ръководството 
на КПКОНПИ разкрива цялостния механизъм на изграж-
дане на една институционална привидност на противодей-
ствие на корупцията при запазване на контролния ресурс 
от политическите актьори, които всъщност трябва да са 
обект на независимите проверки за конфликт на интереси, 
корупционно поведение и за съответствие на  декларирано-
то имущество с реално притежаваното.     

8/

02/
Превенция и 
установяване на конфликт 
на интереси

В

1 /  И. Пушкарова, А. Славов, Антикорупционни институции: тенденции и практики, София: АКФ, 2019, с. 39-40: https://acf.bg/wp-content/uploads/2019/05/doklad_BG_web.pdf 
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Проверки за конфликт на интереси
През 2019 г. КПКОНПИ извърши проверки за кон-

фликт на интереси и имущественото състояние на полити-
ци от управляващото мнозинство по придобилите извест-
ност казуси „Апартаментгейт“ (покупка на апартаменти в 
луксозни жилищни комплекси на преференциални цени 
няколко пъти под пазарните) и „Къщи за гости“ (неправо-
мерно използване на европейски фондове). По казусите 
„Апартаментгейт“ Комисията не установи конфликт на 
интереси по отношение на проверяваните лица, но в по-
вечето казуси остана впечатлението за незадълбоченост и 
формализъм на извършените проверки. Въпреки липсата 
на конфликт на интереси, беше частично реализирана по-
литическа отговорност въз основа на публично огласените 
съмнения за нередност и конфликт на интереси - бяха по-
дадени оставки от министъра на правосъдието, от предсе-
дателя на парламентарната група на управляващата партия, 
от заместник-министри.   

Анализът на практиката по установяване на конфликт 
на интереси през 2019 г. показва повишаване на ефектив-
ността на разглеждане на тези дела (162 през 2019 г. при 
140 през 2018 г.), но в същото време решенията за устано-
вен конфликт на интереси са по-малко, сравнено с 2018 г. 
(14 решения за 2019 г. сравнено с 28 решения през 2018 г.).  

Като цяло в практиката на КПКОНПИ за 2019 г. по 
установяване на конфликт на интереси продължава да доми-
нира формалистичния подход – често липсва цялостно из-
следване на възможни свързаности, които водят до влияние 
и зависимости при осъществяване на правомощия по служба. 
Цялостният механизъм на изграждане на клиентелни отно-
шения, водещи до конфликт на интереси и пораждащи ко-
рупционно поведение, не може да бъде разкрит с формални 
проверки. 

От значение за повишаването на доверието в институ-
циите е не само провеждането на цялостни и задълбочени 
проверки в случаите на съмнение за конфликт на интереси и 
корупционно поведение, но и създаването на публично впе-
чатление, че законът се прилага равно и еднакво към всички, 
независимо от техния материален, социален или институ-
ционален статус. Решенията на контролни институции като 
КПКОНПИ, които оставят впечатление за даване на индул-
генция на избрани лица, наред със селективното прилагане 
на законовите норми, включително избирателната репресив-
ност по определени дела, не създават убедително възприятие 
в обществото за независимост, професионализъм и безпри-
страстност при прилагането на закона. Без да се отричат кон-
кретни постижения на институцията, поставените проблеми 
трябва да бъдат адекватно адресирани.   

Изводи
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03/
Препоръки

Настоящият доклад няма за цел да навлиза 
и изследва в дълбочина множеството при-
чини и фактори, които водят до липсата на 
ефективна борба с корупцията по високите 
етажи на властта. Затова и препоръките, 

които са отправени по-долу, не са свързани с тези необхо-
дими системни реформи. 

Прозрачност в борбата с корупцията 
по високите етажи
• Изработване на критерии за случаи на ко-

рупционни престъпления от висок общест-
вен интерес: Необходимо е бъдещите критерии 
да отчитат както обществената позиция на обви-
няемото лице, така и материалния интерес или 
другите щети от особена значимост, нанесени 
от престъпното деяние. Прилагането на такива 
критерии ще създаде обективни предпоставки за 
проследяване на развитието и крайните резул-
тати от делата за най-сериозни проявления на 
предполагаемо корупционно поведение, които 
иначе се губят в статистическите данни на борба-
та с общата корупция.

• Прозрачност за хода на наказателните про-
изводства за корупционни престъпления от 
висок обществен интерес: необходимо е ПРБ 
чувствително да повиши прозрачността на свои-
те действия по отношение на случаите от висок 
обществен интерес при съблюдаване на баланса 
с презумпцията за невиновност и следствената 
тайна на досъдебната фаза на процеса. След като 
вече е направена преценка, че информирането на 
обществото за факта на дадено разследване няма 
да затрудни последното или засегне несъразмер-
но правната сфера на разследваното лице, то 
следва и занапред редовно да се предоставят све-
дения за развитието на производството във всеки 
един случай, а не избирателно. 

Производството по установяване на конфликт 
на интереси може да бъде подобрено като:
• Се създадат гаранции относно независимостта 

на КПКОНПИ, включително с възприемане на 
различен модел на избор на членовете, включ-

Н
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ващ наред с Народното събрание и други инсти-
туции (напр. президентът; върховните и апела-
тивните съдилища) с възможност да номинират 
и избират членове, като целта е да не се допусне 
управляващото мнозинство да има доминиращо 
влияние в колегиалния орган. Наред с това може 
да се предвиди и обществена квота (номинации 
за членове да правят НПО в обществена полза, 
осъществяващи дейност в сферата на противо-
действие на корупцията и утвърждаване върхо-
венството на правото). В рамките на процедура-
та трябва да се осигурят по-високи гаранции за 
публичност, политическа неутралност и профе-
сионализъм.

• се предвиди цялостно и задълбочено изследване и 
проверка на хипотезите на свързани лица – като 
се използват не само формални средства (про-
верка в регистри и бази данни), но и да се прави 
преценка на реално съществуващи връзки, отно-
шения и / или зависимости, както и да се разши-
ри понятието за свързани лица. 

• се предвиди отделна забранителна разпоредба в 
закона в следния смисъл: лице, заемащо висша 

публична длъжност, няма право да получава в 
частен интерес привилегия, предимство, префе-
ренциално третиране, имущество или услуги на 
цени по-ниски от пазарните, дар или друга об-
лага във връзка или по повод заеманата от него 
длъжност. 

• се създадат достатъчно законови гаранции сре-
щу случаи на неправомерно използване на СРС 
извън целите на наказателното производство, 
както и да се прецизират законовите разпоредби 
въвеждащи забрани за публикуване на информа-
ция, добита чрез СРС. 

• се преосмисли модела на проверка за конфликт 
на интереси по отношение на лицата, заемащи 
публични длъжности в администрациите на ор-
ганите (осъществяването на тези проверки на 
инспекторатите по чл. 46 и чл. 46а от Закона за 
администрацията или на специални комисии). 
Прилаганият до сега децентрализиран модел по 
отношение на тези лица води до противоречива 
практика и крие риск от злоупотреба с власт.

Антикорупционни институции: активност без видими резултати
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Противодействието на корупцията по 
високите етажи на властта в България от 
няколко десетилетия лавира между утвър-
ждаването на върховенството на закона и 
политическите борби за овладяване или 

запазване на властови ресурси. Целенасочена и всестранна 
политика за противодействие на корупцията по високите 
етажи не е била разработвана. Меките инструменти за про-
тиводействие на корупцията, като декларации за имуще-
ство или за конфликт на интереси, така и не бяха ефективно 
приложени.

Наказателната политика по отношение на коруп-
ционните престъпления е плод на два властови центъра 
– този на политическата и този на съдебната власт (в част-
ност на прокуратурата). В много случаи разследванията по 
високите етажи на властта през годините са били резултат 
от договорки между различните центрове или просто ин-
струмент за политическо противодействие или прокарва-
не на икономически интереси. В други случаи, когато по-
литически залог е липсвал, и дадено лице не се е ползвало 
от покровителството на някой от двата властови центъра, 
е бил правен опит да бъде наложено върховенството на за-
кона. Там обаче добрата воля за налагане на правосъдие се 
е сблъсквала с нереформираните съдебна система и нака-
зателна политика или липсата на компетентност и нужна 
експертиза, за да се постигнат желаните резултати. 

Настоящото изследване няма амбицията да анализи-
ра в дълбочина нормативните, процесуалните, институцио-
налните или политически и икономически интереси, които 
възпрепятстват противодействието на корупцията. Много 
от разследванията на Антикорупционния фонд се стре-
мят да покажат именно тези проблеми или зависимости. 
Вместо това докладът цели да допринесе за постигането на 
повече прозрачност и яснота относно работата на компе-
тентните органи по конкретни казуси, които са от особено 
значение за българското общество.

Настоящият доклад поставя началото на ежегодно 
независимо гражданско наблюдение на случаи на (твър-
дения за) корупционни престъпления по високите етажи на 
властта. Наблюдението се състои от две части: (1) анализ на 

Увод П



наказателни дела в досъдебна и съдебна фаза и (2) оценка на 
решения по сигнали за конфликт на интереси на КПКОН-
ПИ. 

 Целта на ежегодното наблюдение е да системати-
зира и обогати с аналитична част, където е възможно (ос-
новно по приключилите казуси), вече публично известната 
информация за тях. Амбицията е да се очертае обективна 
картина на борбата с корупцията по високите етажи на 
властта на база не само на статистически показатели, харак-
терни за годишните отчети на държавните институции, а на 
развитието и крайните или междинни резултати от разгле-
дани конкретни наказателни производства или предвари-
телни проверки, както и решения на КПКОНПИ.

Подобен мониторинг цели да компенсира и липса-
та на достатъчно прозрачност на компетентните институ-
ции. Последното изследване „Евробарометър Корупция“ 
показва, че българската общественост се нуждае от повече 
прозрачност и доверие в институциите2. България остава 
на „челни позиции“ по някои от негативните показатели: 

• Усещането за безнаказаност в България остава на
значително по-високи нива от средните за ЕС3--
като 39 % от гражданите смятат, че докладването
на корупционни престъпления е безсмислено,
тъй като виновниците ще останат ненаказани4.

• В България едва 9 % от гражданите имат доверие,
че докладването на корупционно престъпление
на прокуратура ще донесе резултати – това е
тройно по-ниско от средното за ЕС (27 %)5. За
разлика от повечето европейски страни, в Бъл-
гария двойно повече граждани (20 %) вярват, че
има повече смисъл да се докладват корупционни
престъпления на медиите.

• България е страната, където най-малък дял от
гражданите смятат (17 %), че има достатъчно ус-
пешни наказателни преследвания, които предо-
твратяват извършването на корупционни деяния
от гражданите6.

Методология и структура на доклада
Двата аспекта на мониторинга се различават в из-

вестна степен като методологичен подход. Докато монито-
рингът на наказателните дела обхваща период от 5 години 
(2014-2019), то мониторингът на КПКОНПИ е фокусиран 
на делата от предходната година, 2019 г. Това се налага, тъй 
като продължителността по двата типа казуси е много раз-
лична. Решенията и проверките на КПКОНПИ обикнове-
но приключват в рамките на година, докато наказателния 
процес продължава средно около 5 години за дела свързани 
с корупция. 

Казусите, анализирани и в двете части на доклада, 
са селектирани според сходни критерии: (1) обществената 
значимост и публичност на случая; (2) и дали той засяга 
най-висшите ръководни публични длъжности на централ-
но ниво. В мониторинга на този етап не са попаднали слу-
чаи, засягащи местната власт. Съществена разлика между 
двете части на доклада е и критерият, че наказателно-прав-
ните казуси засягат деяния, извършени от публични фигу-
ри в качеството им на висши държавни служители. При 
конфликта на интереси често обект на проверките е имен-
но връзката между конкретни деяния (например покупка 
на имот на занижени цени) и упражняването на служебни 
правомощия от даден висш държавен служител. Затова не 
винаги случаите отговарят на този критерий. 

Настоящото изследване се базира на публич-
но-достъпна информация: съдебни решения, норматив-
ни и стратегически документи, отчетни доклади за дей-
ността, последваща оценка на въздействието на закони, 
сравнителен преглед на институционални модели и прак-
тики, решения на КПКОНПИ. Проведени бяха и ограни-
чен брой интервюта с различни категории респонденти, за 
да бъдат изясни обстоятелства и факти. 

Докладът е разделен на две части. В първата част са 
представени основните наблюдения и изводи от анализ 
на 40 наказателно-правни казуса. По-подробен преглед и 
оценка на всеки един от случаите е представен в Приложе-
нието. Резултати от наказателното преследване на корупция 
по високите етажи на властта. Във втората част на доклада 
са представени основни изводи за дейността на КПКОН-
ПИ, както и преглед и оценка на 8 казуса за конфликт на 
интереси. 

2 / Eurobarometer (2020) Special Eurobarometer 502,  https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2247
3 / Средното за ЕС, е 30 %, като само в пет страни е по-високо от България (Кипър (53 %), Гърция (43 %), 
Латвия (43 %), Словения (41 %), Хърватия (40 %). 
4 / Пак там, стр. 122, Само в две други държави доверието е по-ниско – Словения (7 %), и Латвия (8 %). 

5 / Пак там, стр. 129
6 / Пак там, стр. 74
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М
Мониторингът в настоящия доклад се 
базира на четиридесет случая на наказа-
телноправна реакция от призваните за 
това държавни органи на извършени по 
високите етажи на властта корупционни 

престъпления или само твърдения за такива. По-нататък в 
текста, когато се говори за „корупционни престъпления“, 
трябва да се има предвид, че с това понятие ще се обознача-
ват не само доказаните с влязла в сила присъда извършени 
деяния, а и твърденията, че такива са били извършени, но 
наказателно производство въобще не е било образувано, 
било е прекратено, още не е завършило или лицето е било 
признато за невиновно с окончателен съдебен акт.

Настоящият анализ ползва за своя основа публикува-
ния през миналата година анализ на АКФ „Корупцията по 
високите етажи на властта: Анализ на наказателни произ-
водства по дела с висок обществен интерес, 2016-2018 г.“7. 
Както е посочено в него, „корупционните престъпления не 
са кодифицирани в един раздел или глава на Общата част на 
Наказателния кодекс (НК). В тесен смисъл те се свеждат до 
подкупа8, а в по-широк – обхващат още същинските длъж-
ностни престъпления9, специалните длъжностни престъпле-
ния (най-вече користните), както и някои отделни престъ-
пления против стопанството, собствеността, правосъдието 
и др., намиращи се в други части на Особената част10.“

Настоящото изследване също изхожда от широкото 
понятие за корупционни престъпления, като се ръководи 
най-вече от очертаната от т. 4 на чл. 411а от Наказателно-про-
цесуалния кодекс (НПК) подсъдност на Специализирания 
наказателен съд (СНС) относно вида на престъплението, 
когато е извършено от лице на важна публична длъжност - 
същински корупционни престъпления, присвояване, изма-
ма, безстопанственост, кредитни престъпления, изпиране 
на пари, данъчна измама, престъпления по служба, против 
реда на управлението, против правосъдието, документни 
престъпления (за съставите по 40-те случая - вижте графи-
ката вдясно).

Материалноправните критерии, по които са под-
брани разгледаните детайлно в Приложението коруп-
ционни престъпления, са следните (като основен е пър-
вият, а другите два са спомагателни): 

1. (лицето, за което се твърди, че е) извършител е 
длъжностно лице, което заема отговорно слу-
жебно положение в значими органи на законо-
дателната, изпълнителната или съдебната власт, а 
деянието е извършено при или по повод изпълне-
нието на служебните му задължения, независимо 

7 / И. Пушкарова, А. Славов, Антикорупционни институции: тенденции и практики, София: АКФ, 2019, с. 8-23: https://acf.bg/wp-content/uploads/2019/05/doklad_BG_web.pdf
8 / Раздел IV, Глава Осма, вкл. стопанския подкуп по чл. 224, чл. 225б и чл. 225в
9 / Раздел II, Глава Осма
10 / И. Пушкарова, А. Славов, Антикорупционни институции…, с. 9
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от причинените вреди;

или

2. от (твърдяното) престъпление са възникнали не-
обичайно тежки последици за важни публични 
интереси или са сериозно засегнати публични 
фондове с важно обществено предназначение, 
дори ако длъжностното лице не заема отговорно 
служебно положение;

или

3. (твърдяното) престъпно поведение, свързано със 
службата, е особено морално укоримо предвид 
начина на извършване, въвлечените лица, пряко 
или косвено засегнати уязвими групи от населе-
нието, престъпните цели и др., поради което е 
привлякло сериозен интерес у нас или в чужбина.

Времевият критерий е наказателните производства/
предварителни проверки да са започнали, да са се развили 
или завършили в петгодишния период между 
2014 г. и  2019 г. 

При така зададените критерии извадката от разгле-
дани случаи е представителна за разследванията на коруп-
ционни престъпления по високите етажи на властта от го-
ляма обществена значимост.

40-те казуса са представени в списъка на следваща-
та страница:

Антикорупционни институции: активност без видими резултати
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При първото наблюдение на изследваните 
случаи веднага прави впечатление, че окон-
чателно приключилите към момента 
с осъдителни присъди са само три11 от 
всички четиридесет. Завършилите с вля-

зъл в сила съдебен акт казуси са общо десет, като оправда-
телните присъди от тях са седем12. Според официалните 
данни от годишния доклад на Прокуратурата на Република 
България (ПРБ) за 2018 г.13 осъдените лица за корупцион-
ни престъпления са 375, а оправданите – 57, докато про-
центното съотношение на осъдителни към оправдателни 
присъди за всички дела е 96,5 % към 3,5 % (през предход-
ните години разликата с цитираното съотношение е мини-
мална). 

Следователно може да се направи несъмненият извод, 
че постигнатият дял на осъдителни присъди за корупцион-
ни престъпления по високите етажи на властта, предмет на 
настоящия анализ, е много по-нисък не само от общия та-
къв на успешните обвинения за българската прокуратура, 
но дори и от този за корупционните престъпления в част-
ност. Процентът на осъдителни присъди в България е из-
ключително висок, съпоставен с държави, които проявяват 
привързаност към принципа на върховенство на правото. 
Тук обаче трябва да се направи необходимото уточнение, че 
наложеният от българския наказателен процес и практика-
та доказателствен стандарт за прокурора, за да внесе обви-
нителен акт, по същество не се различава от този за наказа-
телния съд, за да осъди предадения на съд (отделен въпрос 
е дали това е удачно). 

Разгледаните три казуса с финализирани осъдителни 
присъди, макар и несъмнено такива от висок обществен ин-
терес и срещу лица, заемащи отговорно служебно положе-
ние в значими органи на съдебната и изпълнителната власт, 
все пак в нито един случай не са постигнали като престъпен 
резултат причиняването на значителна материална вреда 
или вредни последици от друго естество, които биха мог-
ли да се окачествят като изпъкващи с особена обществена 
опасност. Два касаят неправомерно използване на специал-
ни разузнавателни средства спрямо информационна систе-
ма, а третият – неправомерни действия по две преписки за 
конфликт на интереси. Поради това и наложените за тях 
санкции не се отличават с тежест – две условни наказания 
и една глоба по административен ред, нито едно ефективно 
наказание лишаване от свобода. Нито един краен осъдите-
лен съдебен акт от разгледаните не е постигнат през послед-
ните две - 2018-та и 2019-та - години.

Обобщеният анализ на седемте окончателни оправда-
телни присъди показва, че в големия им дял се касае за слу-
чаи, при които установената по делото фактическа обста-
новка е безспорна, но съдът ѝ е дал различна правна оценка 
от обвинителя. Това издава погрешно прилагане на ма-
териалния закон от прокурора – повдигнато е обвинение 
за нещо, което не съставлява престъпление, т.е. обичайно 
не става дума за непредвидена промяна в съотношението на 
обвинителни и оправдателни доказателства или различен 

01. Приключили 
казуси П
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субективен прочит на събраните доказателства. В пет14 от 
седемте случая всяка една от съдебните инстанции, разглеж-
дали спора, се е произнасяла по един и същи начин, а само в 
два15 от тях някои от съдебните състави са приемали, че има 
осъществен състав на престъпление, макар и окончателният 
акт да е оправдателен.

Тоест и при най-добронамерен за държавното обвине-
ние прочит на данните за окончателно приключилите каз-
уси не може да се избяга от крайните изводи, че:

• делът на осъдителни присъди е твърде нисък;
• постигнати са по случаи, които не се отлича-

ват сред другите от същата категория с особе-
на степен на засягане на защитените от пра-
вото блага;

• оправдателните присъди са преимуществено 
по несъставомерни обвинения.

 Може да се направи още заключението, че тези дела 
принципно са разгледани и на двете фази на наказателното 
производство в разумен срок (особено като се вземе пред-
вид традиционният формализъм на българския наказателен 
процес) – средно близо три години и половина от извърш-
ване на престъплението до влизане в сила на присъдата, от 
които средно малко над година и половина на съдебна фаза.

11 /  Казуси с номера 23., 30., 35. от Приложението. 
12 / 2., 5., 6., 11., 13., 15., 24.
13 / Достъпен тук: https://www.prb.bg/media/filer_public/77/40/7740438f-08a8-4970-abd8-0ad7a98a7b26/GD%202018%20PRB.pdf)
14 / 2., 5., 11., 13., 24.
15 / 6., 15.
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03. Неприключили 
казуси, намиращи се 
на съдебна фаза

При неприключилите окончателно изслед-
вани случаи, по които обаче все пак към мо-
мента има постановена, макар и невлязла в 
сила присъда (общо осем), съотношението 

между осъдителни и оправдателни съдебни актове е пет17 
към три18. По четири от петте невлезли към момента в сила 
осъдителни присъди има наложени и ефективни наказания 
лишаване от свобода (три с висока продължителност от 
над десет години за сериозни размери на присвоявания и 
подкуп), но те все още не са преминали през контрола на 
върховната съдебна инстанция.

Що се отнася до невлезлите в сила оправдателни при-
съди, и за мнозинството от тях е валидно казаното по-горе 
за влезлите в сила - най-често причината за оправдаване на 
подсъдимите е, че съдът е констатирал несъставомерност 
на твърдяното от прокурора в обвинителния акт (по две от 
трите; по последната мотивите към присъдата още не са из-
вестни).

Средната продължителност на съдебната фаза по не-
завършените наказателни производства, намиращи се на 
нея, отчетено към края на 2019 г. (общо осемнадесет), е две 
години и половина и може да се определи като непрекомер-
на предвид естеството на делата. Над три19 години продъл-
жават три разгледани казуса по общо две дела (едно от кои-
то спряно срещу подсъдим в напреднала възраст и в тежко 
здравословно състояние).

П

02. Преминали 
касационен контрол 
осъдителни присъди 
за корупционни 
престъпления, влезли 
в сила през 2019 г.

Тук е мястото да се отвори малка скоба и да 
се обърне внимание на постановените през 
2019 г. решения на Върховния касационен 
съд (ВКС) по дела, свързани с корупционни 
престъпления, които са систематизирано 

представени на неговата интернет страница16.  Никой от 
тези случаи не фигурира сред четиридесетте разгледани в 
настоящия анализ, тъй като по зададените критерии според 
нас не би могъл да измести нито един от тях. Прави впечат-
ление, че най-често срещаните дела за корупционни прес-
тъпления, разгледани през миналата година от върховната 
съдебна инстанция, се отнасят до даване/предлагане или 
опит за даване на подкуп на полицаи (десет от общо дваде-
сет и осем) – т.е. голяма част от престъпленията, включени 
в списъка на ВКС, не са извършени от длъжностни лица. 
С предмет искане/получаване на подкуп от длъжностно 
лице в това му качество са три решения, като в два от слу-
чаите наказателно са преследвани данъчни инспектори, а в 
третия – полицай. Постигнатите от прокуратурата влезли 
в сила осъдителни присъди след проверка от касационната 
инстанция за корупционни престъпления от длъжностни 
лица на публична длъжност през 2019 г. са седем: срещу по-
лицай за искане/получаване на подкуп (с наложено условно 
наказание лишаване от свобода), срещу съдия в Районен съд 
Раднево за документно престъпление (пробация), срещу 
надзирател в Затвора Бобов дол за престъпление по служба 
(условно лишаване от свобода), срещу кмета на село Узун-
джово за престъпления против избирателните права (услов-
но лишаване от свобода), срещу кмета на община Дулово 
за престъпление по служба (5 години ефективно лишаване 
от свобода), срещу полицай от Отдел „Пътна полиция“ за 
документно престъпление (условно лишаване от свобода), 
срещу данъчен инспектор за искане/получаване на подкуп 
(условно лишаване от свобода).

T

16 /  http://www.vks.bg/dela-za-korupcionni-prestaplenia-reshenia/2019.pdf
17 / 21., 28., 29., 38., 40.
18 / 12., 14., 22.
19 /  21., 22., 28.
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Значителен дял от разгледаните случаи – едина-
десет20, се намират все още на досъдебната фаза 
на процеса или съдбата им е напълно неизвест-
на.

Седем от въпросните единадесет казуса 
се отнасят до твърдени злоупотреби в енергетиката от седем 
различни лица. Пет са били ангажирани по проекта АЕЦ 
„Белене“, като обвиняеми на досъдебна фаза са трима бивши 
министри (от различни политически сили)21 и двама бивши 
изпълнителни директори на Националната електрическа ком-
пания22 в това им качество. Твърдените в обвиненията щети за 
държавата са за внушителната сума от общо над половин ми-
лиард лева, с което въпросните случаи се отличават драстично 
от стандартните в изследваната съвкупност. 

По всеки един от седемте казуса от привличането на ли-
цата в качеството на обвиняеми на досъдебната фаза на проце-
са до настоящия момент е изминал период от около три годи-
ни (някъде малко повече, някъде малко по-малко), през който 
няма никаква публична информация какво се случва с 
въпросното разследване. Фактът на привличане на лицата в 
качеството на обвиняеми обаче е огласяван от прокуратурата 
във всеки един от случаите, като е последван от тригодишно 
мълчание въпреки безспорния обществен интерес поради ка-
чеството на обвиняемите и размера на твърдените щети. Този 
тригодишен период на липса на известно движение по делото 
е нехарактерно дълъг, дори и при съобразяване, че несъмнено 
се касае за казуси, отличаващи се с фактическа и правна слож-
ност. След като се е стигнало до етапа на привличане на лицата 
в качеството на обвиняеми на досъдебна фаза, значи все пак 
според наблюдаващите прокурори вече са били събрани дос-
татъчно доказателства за вината им и вземането на решение по 
същество относно изхода от досъдебната фаза (с прекратяване 
на разследването или внасяне на обвинителен акт) би трябвало 
отдавна да се е случило. Още повече че около три години е сред-
ната продължителност на времето от извършване (а не както 
тук – от привличането като обвиняем, което обикновено се 
случва в много по-късен момент) на корупционното престъ-
пление до внасяне на обвинителния акт в съда по изследваните 
случаи, по които има внесен обвинителен акт в съда.

Един от другите казуси пък касае предварителна (преди 
формално да бъде започнато разследване) проверка с цел съ-
биране на достатъчно данни за евентуално осъществен състав 
на корупционно престъпление от настоящия министър на 
финансите Горанов23, като публично известната информация 
е, че проверката е започнала през ноември 2018 г. и оттогава 
досега няма никакви официални сведения какво се е случило 
с нея.

Тоест може да се направи безспорният извод, че по част 
от изследваните производства, и то за корупционни престъ-
пления от бивши и настоящ министри, съществува необясни-
мо дълъг период на липса на каквато и да е официална инфор-
мация от страна на прокуратурата за развитието им. Подобно 
поведение на държавното обвинение не може да бъде обясне-
но със следствената тайна, доколкото обстойна информация 
за повдигнатите на досъдебна фаза обвинения в случаите от-
носно АЕЦ „Белене“ например е била публично оповестява-
на. Не могат да се открият и други правни аргументи за това 
информационно затъмнение.

04. Неприключили казуси, намиращи се на 
досъдебна фаза или с неизвестно развитие

За целта на настоящото изследване на два пъти 
отправихме запитвания до главния прокурор с мол-
ба да ни бъде предоставена информация за хода на 
производствата и по съществото им, тъй като липс-
ва яснота в публичната среда какво точно се случва 
с тях. Получихме два стандартни отговора от за-
местник-главен прокурор, че исканата информация 
не била предмет на Закона за достъп до обществена 
информация, а достъп до нея се реализирал с раз-
решение на конкретния наблюдаващ разследването 
прокурор по реда на НПК. Във второто си писмо 
подробно мотивирахме защо отправяне на персона-
лизирано питане до наблюдаващ прокурор по реда 
на НПК за нас е невъзможно, тъй като не знаем и 
обективно няма откъде да научим коя прокуратура 
наблюдава разследването по всеки един случай, а още 
по-малко - коя е преписката ѝ. Отправихме и нечут 
апел към ръководството на прокуратурата данните за 
развитието на тези случаи да се публикуват на офи-
циалния сайт на институцията (след предварително 
разрешение от наблюдаващите прокурори по НПК), 
както това се е правило неведнъж в други подобни 
ситуации при разследвания от висок обществен инте-
рес особено напоследък. Иначе остава убеждението, 
че сме свидетели на двоен стандарт – напълно неясно 
по какви критерии веднъж се преценява, че на обще-
ството ще се предоставя периодично обилна инфор-
мация по някое разследване, друг път – абсолютно 
никаква, а трети път – обилна в началото, последвана 
от пълно информационно затъмнение.

З

20 / 8., 9., 10., 20., 25., 26., 31., 32., 36., 37., 39.
21 / 8., 9., 10.
22 / 31., 32.
23 / 20.
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По някои от казусите лицата са привличани 
в качеството на обвиняеми много години 
след извършване на деянията – някъде 
около четири или пет24, другаде девет25 или 
дори над десет26. Тези случаи засягат основ-

но, но не изключително, бивши министри (подробностите 
се съдържат в детайлното описание на случаите в Приложе-
нието), които по правило са привлечени като обвиняеми, 
след като вече не са министри. Предмет на обвиненията 
често са твърдени нарушения, довели до ощетяване на дър-
жавата при извършване на сделки с публични активи, кои-
то са добили известност още със самото им сключване или 
скоро след това (например делото срещу бившите минист-
ри Дянков и Трайков)27.

 В други случаи се касае за изпълнение на проекти 
(например делото срещу бившите председатели на Воен-
но-апелативния съд)28 или твърдени други нарушения в 
кръга на службата (например част от делата срещу бив-
шия министър Цветанов)29, естеството на които също не 
предполага обективна възможност да останат в тайна и да 
бъдат разкрити едва много по-късно след оперативна разра-
ботка на някоя антикорупционна служба, звено и пр., или 
пък по сигнал до прокуратурата, в който за първи път да се 
разкриват неизвестни досега обстоятелства.

Подобно забавяне е напълно непонятно от наказател-
нопроцесуална гледна точка. Фактическата и правна слож-
ност на производството (когато я има) може да бъде разу-
мен аргумент, с който да се обясни известно забавяне, но 
не и такова с дълги години, особено като се вземе предвид, 
че делата с обществен интерес в прокуратурата се работят 
приоритетно и от прокурори в специализирани отдели. 
Липсата на логично правно обяснение налага причините да 
се търсят другаде.

Когато се говори за обвиненията срещу бивши мини-
стри, следва да се спомене и обстоятелството, че от Минис-
терския съвет, избран от 43-тото Народно събрание, като 
обвиняеми са привлечени и впоследствие предадени на съд 
трима министри (Ненчев – по две отделни производства30, 
Митов31 и Москов32) и двама заместник-министри (Ан-
геличин – по две отделни производства33, и Персенски34), 
всички излъчени в правителството от една и съща полити-
ческа сила. Трима от петимата са привлечени като обвиня-
еми дни след оставката на кабинета, а другите двама - в пе-
риод до шест месеца. Към момента от седемте случая по три 
има влязла в сила оправдателна присъда, по два – невлязла 
в сила оправдателна присъда, а по два наказателното произ-
водство е на първа инстанция.

05. Случаи с необяснимо забавяне на 
предприетите действия за наказателно 
преследване

24 / 3., 4., 6.
25 / 10., 19.
26 / 9., 18.
27 / 3. и 4.

28 / 21. и 22.
29 / 6.
30 / 11. и 12.
31 / 13.

32 / 16
33 / 14. и 15.
34 / 17.

П
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06. Ниска 
ефективност 
на наказателното 
преследване на 
корупцията по 
високите етажи - 
обобщение

По седем от двадесет и осем случаи, внася-
ни в съда с обвинителен акт, съдът е връщал 
поне веднъж делото на досъдебна фаза за от-
страняване на съществени процесуални нару-
шения, касаещи правото на защита. Общият 

процент на върнати прокурорски актове от съдилищата за 
2018 г. е доста по-нисък – 3,3 %, но все пак трябва да се на-
прави уточнението, че сред разглежданите в настоящото из-
ложение са преимуществено казуси, отличаващи се с по-го-
ляма фактическа и правна сложност от обичайните, затова 
и по-високият процент е обясним.

Тук следва да се припомни и становището на европей-
ските прокурори, изготвили структурния и функционален 
анализ на ПРБ35, според което “настоящите разпоредби 
на НПК относно обвинителните актове не само създават 
проблеми за ефективността на прокурорите, но и създават 
проблеми за ефективността на цялата система за наказа-
телно правосъдие поради своята дължина и формализъм. 
В сравнение с други държави разпоредбите относно обви-
нителните актове в България изискват голямо количество 
ненужни детайли”. От промяна на правната уредба или 
практиката по изготвяне на обвинителни актове, за да се 
постигне по-голяма краткост, стандартизация и яснота на 
обвиненията, биха спечелили както прокурорите и съдили-
щата, така и добросъвестните обвиняеми, които при сегаш-
ната дължина на обвинителните актове биха могли да бъдат 
затруднени да организират защитата си. 

В заключение следва да се посочи и обстоятелството, 
че добилите сериозна обществена известност през из-
миналата година корупционни случаи (например по-
пулярните като „Апартаментгейт“, „Къщи за тъщи“, 
„Война за трупове“ и пр.) не бяха разкрити и първона-
чалните разследвания (не в наказателнопроцесуалния сми-
съл на понятието) за тях не бяха проведени от държавните 
антикорупционни органи. Макар и последните да прите-
жават по-голям ресурс и административен капацитет от 
неправителствения сектор да боравят с публично достъпни 
данни, имат властнически правомощия, а освен това полз-
ват и оперативни методи за събиране на информация.

В обобщение на изложеното може да се заключи, 
че състоянието на борбата с корупцията по високите 
етажи на властта, видяно чрез изследване на конкрет-
ни факти по конкретни наказателни производства, е 
не само незадоволително, но и притеснително. Прави 
впечатление не само ниският дял на осъдителни присъди, 
по който показател държавните антикорупционни инсти-
туции биха могли да вървят само нагоре занапред. Недо-
умение будят и други обстоятелства, като стартиране на 
наказателното преследване срещу определени лица го-
дини след извършване на твърдените престъпления и 
без логично правно обяснение за забавянето, респективно 
стопиране за дълъг период на наказателното преслед-
ване, отново напълно неизвестно как мотивирано. Особе-
но смущаващи са случаите на видима избирателност при 
реализирането на наказателната репресия36, които са 

П
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посочени при детайлното изследване на казусите в Прило-
жението. Нежеланието за равно прилагане на наказателния 
закон излага на сериозен риск правовата държава.

Реално в България отсъстват достатъчно форми на 
контрол върху това как прокуратурата упражнява основ-
ното си конституционно правомощие – осъществяване на 
наказателно преследване. Такъв контрол се реализира от 
съда, който се съгласява с или отхвърля повдигнатото об-
винение. Но решенията да се започне или да не се започне 
разследване, кой да бъде разследван и обвинен и за какво 
точно, колко време да се разследва, каква информация (или 
дали изобщо) и на какъв етап да се разкрие пред обществе-
ността, си остават затворени в рамките на прокуратурата. 
Как се вземат тези решения фактически не подлежи на ни-
какъв външен контрол, което безспорно дава възможности 
за злоупотреби. А в действителност се оказва, че и резулта-
тите вследствие на тези решения нямат значение. Тук след-
ва да се припомни, че европейските прокурори, изготвили 
структурния и функционален анализ на ПРБ, съвсем ясно 
са посочили, че „нуждата от по-ефективни процедури за от-
четност пред съда е реална“, акцентирано е и върху нуждата 
от гарантиране на повече възможности за демократична от-
четност пред обществото.

Както е посочено и в миналогодишния анализ на 
АКФ37, в публичната среда отдавна се е наложило като 
разбиращо се от само себе си, че стартът на наказателното 
преследване при случаите от висок обществен интерес ще е 
шумен – на етап повдигане обвинение на досъдебната фаза, 
особено когато е съпроводено с арест. Макар и това да е 
само началото за наказателния процес срещу обвиняемия, 
на практика обвинението/арестът се превръщат в централ-
ното публично събитие за целия случай, а не неговият край. 
Постепенно медийният интерес затихва, докато почти се 
изгуби.

И ако за широката публика тази реакция е в общи ли-
нии обяснима, то липсата на каквато и да е критичност 
към неуспешно приключените или напълно неиз-
вестно как развиващи се наказателни преследвания от 
висок обществен интерес в самата прокуратура не е, още 
повече като се вземе предвид, че картината при тези доста 
малко случаи на фона на целия брой е по принцип по-раз-
лична от общата по „обикновените“ наказателни дела. Не 
е обяснима и липсата на реакция от органи като Висшия 
съдебен съвет и Народното събрание, което все пак изби-
ра значителна част от членовете на последния, чрез което 
влияе върху управлението на съдебната власт. Това води до 
мултиплициране във времето на едни и същи незадоволи-
телни резултати.

35 / Достъпен на този адрес: https://www.prb.bg/media/filer_public/cf/64/cf64a9f1-b44b-49ca-9e98-77999c57adea/executive_summary_final_report_bg_20122016_in_bg.pdf
36 / 2., 3., 6., 11.
37 / И. Пушкарова, А. Славов, Антикорупционни институции: тенденции и практики, София: АКФ, 2019 https://acf.bg/wp-content/uploads/2019/05/doklad_BG_web.pdf
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Въпреки констатираните в първия доклад на 
АКФ несъвършенства в законовата уредба и в 
дейността на КПКОНПИ, през 2019 г. не са 
предприети действия, които да преодоляват 

слабостите в няколко области:
• Отсъстват гаранции относно независимостта на 

органа, включително с възприемане на различен 
модел на избор на членовете, включващ наред с 
Народното събрание и други институции (прези-
дент, съдебна власт) или неправителствени органи-
зации (НПО), като се дават по-високи гаранции за 
публичност на процедурата, политическа неутрал-
ност и професионализъм.

• Не е преосмислена възможността за използване от 
Комисията на СРС извън целите на наказателното 
производство, тъй като липсват разследващи функ-
ции.

• Не е извършена преоценка на възприетия децен-
трализиран подход при установяването на кон-
фликт на интереси по отношение на лицата, заема-
щи длъжности в администрациите на органите на 
власт, попадащи извън кръга на висшите публични 
длъжности.

• Не са адресирани критичните констатации към 
статута на органа, направени от Европейската ко-
мисия в доклада по Механизма за сътрудничество 
и оценка, публикуван през октомври 2019 г.

• През 2019 г. не е настъпила позитивна промяна 
от гледна точка на правната рамка. Направените 
препоръки относно необходимостта от гаранции 
за политическата независимост на органа и ефек-
тивността на осъществяваните функции остават в 
сила.

01. Оценка на 
състоянието: 
предизвикателствата 
и рисковете остават

38 /  И. Пушкарова, А. Славов, Антикорупционни институции: тенденции и практики, София: АКФ, 2019, с. 39-40: https://acf.bg/wp-content/uploads/2019/05/doklad_BG_web.pdf 
39 / Годишен доклад за дейността на КПКОНПИ за 2019 г.:  http://www.ciaf.government.bg/web/attachments/Page/56/3515/5e82f20046878.pdf. В годишния доклад за дейността на КПКОНПИ се съдържа информация за 
разгледаните сигнали и установени случаи на конфликт на интереси. Компетентната структура от Комисията, която извършва проверките за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси по отношение на 
лица, заемащи висша публична длъжност, е специализираната дирекция „Конфликт на интереси“. При проверките се събират, обработват и анализират документи и доказателства, събрани в хода на извършване на провер-
ката, изготвят се проектите на решения, които се приемат от членовете на Комисията. 
40 / Антикорупционни институции: тенденции и практики, с. 33.

Докладът анализира проблемите на превенцията и 
установяването на конфликт на интереси като се фоку-
сира върху институционалния аспект – дейността на 
КПКОНПИ и Главния инспекторат към МС. В този 
доклад акцентът е поставен върху проследяването на 

дейността на институциите и настъпилите изменения в нормативна-
та уредба през 2019 г., като за основа се ползват направените изводи 
от първия доклад на АКФ „Антикорупционни институции: тенден-
ции и практики38“.

Д
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Въпреки липсата на позитивна промяна в законодател-
ството и в условия на сериозно накърнен публичен имидж, 
КПКОНПИ отчита повишена ефективност в Годишния до-
клад за дейността през 2019 г.39

Според отчетените в доклада данни, за цялата 2019 г. 
в специализираната дирекция, работеща по конфликта на 
интереси, са постъпили общо 166 сигнала, по които са обра-
зувани производства за извършване на проверка за установя-
ване на конфликт на интереси. В сравнителен план, от влиза-
нето в сила на ЗПКОНПИ на 23.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
са образувани общо 119 такива производства, или през 2019 
г. образуваните производства са с 47 повече от предходната 
година. 

Видно от публикуваните данни през 2019 г., Комисия-
та е приела с 22 решения повече. През 2019 г. с окончателен 
акт на ВАС са потвърдени 6 решения на Комисията, с които 
е установен конфликт на интереси, и са отменени 2 решения. 
За сравнение през 2018 г. с окончателен акт на съда са потвър-
дени 3 решения на Комисията, с които е установен конфликт 
на интереси, и няма отменени.

При осъществяването на правомощията за установява-
не на конфликт на интереси няма съществена промяна в срав-
нение с 2018 г. Подобрение обаче може да бъде отчетено, ако 
се сравнят постигнатите резултати с дейността на КПУКИ, 
която през по-голяма част от своя мандат беше блокирана и с 
подронен публичен имидж – първо, поради отстраняването 
и привличането към наказателна отговорност на своя пред-
седател; второ, поради липсата на изискуемото мнозинство 
за вземането на решения. Така през 2017 г. КПУКИ е приела 
само 69 решения по същество, като само в 4 случая установя-
ва конфликт на интереси, и то при положение, че кръгът на 
проверяваните лица е многократно по-широк (включително 
и държавните служители)40. 
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02. КПКОНПИ: ново 
ръководство, 
стари проблеми

В първия доклад на АКФ бяха анализирани 
проблемите относно липсата на достатъчни 
гаранции за независимост на КПКОНПИ, 
предвид избора на всички членове с обик-
новено мнозинство от парламента. В два по-

следователни доклада по Механизма за сътрудничество и 
оценка Европейската комисия също отбелязва проблемни-
те аспекти на възприетия модел.  От една страна, е подчер-
тана необходимостта антикорупционните институции да 
спечелят общественото доверие, като изградят репутация 
на независимост от външни влияния и професионализъм 
в осъществяването на своите функции. Ключов момент в 
този процес на консолидиране на общественото доверие 
е процедурите по назначаване/избор на ръководство да не 
пораждат съмнения за външни влияния и зависимости. От 
друга страна, се обръща внимание, че приключилата в на-
чалото на 2018 г. процедурата по избор на ръководство на 
КПКОНПИ беше спорна, тъй като се разчиташе на обик-
новено мнозинство в Народното събрание, което е пред-
поставка за политическо влияние41.

През 2019 г. имаше промени в ръководството на Ко-
мисията, предизвикани от публични разкрития относно 
непълно декларирано имуществено състояние на председа-
теля Пламен Георгиев. В резултат на започналата проверка 
на неговото имущество Георгиев първоначално се оттегля 
в отпуск, изпълнявайки публично дадени указания на пре-
миера42. Причината за това са установени разминавания 
между официално декларираните данни и обстоятелства 
(в имуществената декларация по реда на ЗПКОНПИ) и 
вписаните обстоятелства по нотариални актове в Имотния 
регистър, за които се появява информация в независими 
медии, а сигнали са подадени от АКФ и други граждански 
организации. Във връзка с изнесените факти главният про-
курор разпорежда извършването на прокурорска проверка, 
за която няма официална информация как е приключила43.  
Създалата се ситуация обаче не попречи на кариерното 
развитие на Георгиев – вече като част от дипломатическия 
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корпус. 
В края на м. юли 2019 г. Георгиев подава оставка от 

поста, която е приета от Народното събрание на 31 юли 
2019 г.44 След краткотрайно възстановяване на длъжност 
като прокурор вече бившият председател Георгиев получи 
ново назначение - през октомври 2019 г. той бе назначен за 
генерален консул във Валенсия (Испания)45.

Във връзка с установяването на фактите в пълен обем 
и търсене на отговорност от председателя на КПКОНПИ 
през април 2019 г. АКФ изпрати становище до Народното 
събрание (до Комисията за борба с корупцията, конфликт 
на интереси и парламентарна етика и Комисията по взаи-
модействие с неправителствените организации и жалбите 
на гражданите). АКФ предложи да се упражни парламента-
рен контрол по реда на чл. 17 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, като в случай на установени нарушения да бъде 
задействана процедурата за отстраняване от длъжност46.  

Основният констатиран проблем от експертите 
на АКФ е същественото разминаване между обявените в 
имуществената декларация обстоятелства (площ и цена на 
сделката за покупка на апартамент и гараж) и данните от 
нотариалния акт (относно площта и данъчната оценка на 
имота), както и между платената цена и реалната пазарна 
цена на имота. АКФ поддържа, че има основания за из-
вършване на независима цялостна проверка относно иму-
щественото състояние на г-н Георгиев.

Председателят на Комисията, предвид възложени-
те законови функции, трябва да отговаря на най-високите 
стандарти за етика и професионализъм. В антикорупцион-
ния закон са определени високи изисквания към заемащите 
длъжността председател на КПКОНПИ: „За председател 

на Комисията се избира български гражданин с високи про-
фесионални и нравствени качества, който има висше юри-
дическо образование и най-малко 10 години юридически 
стаж“ (чл. 8, ал. 2 от ЗПКОНПИ). В конкретния случай, с 
декларирането на непълна информация относно осъщест-
вените имуществени сделки, от което са възникнали вреди 
за бюджета (неплатен пълен размер на данъци и такси), как-
то и неизпълнение на законовото изискване за коректност 
и пълнота на подадената имуществена декларация по чл. 35 
от ЗПКОНПИ, е нарушено именно изискването за високи 
професионални и нравствени качества. 

Според предвиденото в закона, Народното събрание 
осъществява контрол върху дейността на Комисията, като 
членовете на Комисията са длъжни при покана да се явят в 
Народното събрание и да предоставят исканата информа-
ция (чл. 17 от ЗПКОНПИ). Това е механизъм за публична 
отчетност и контрол, който досега не е използван. Също 
така, в Правилника за организация и дейност на Народно-
то събрание е изрично предвидено, че парламентът може да 
изисква внасянето на доклад от орган, чийто състав се изби-
ра от него, и по отделни въпроси от дейността му по пред-
ложение на съответната постоянна комисия или на една 
пета от народните представители (чл. 92, ал. 1 от ПОДНС).

В своето становище АКФ поиска парламентът да уп-
ражни правомощията си по Конституция и закон, като осъ-
ществи контрол върху дейността на Комисията и нейният 
председател, включително и по отношение на това дали са 
спазени изискванията за независимост, обективност и неу-
тралност при извършването на проверката на имуществено-
то състояние на самия председател г-н Пламен Георгиев. В 
закона е предвидена възможност, ако парламентът устано-
ви случай на тежко нарушение или системно неизпълнение 

41 / Доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (COM(2019) 498 final), 22.10.2019, с. 11: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-bulgaria-2019-com-2019-498_bg.pdf 
42 / https://www.mediapool.bg/apartamentgeit-borisov-ottegli-shefa-na-kpkonpi-i-sprya-zlaten-vek-news291784.html
43 / Прокуратура на Р. България: „Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди извършване на проверки по публикации в медиите за придобити недвижими имоти от Пл. Георгиев – Председател на КПКОНПИ“ 
(04.04.2019 г.): https://www.prb.bg/bg/news/aktualno/glavnijat-prokuror-sotir-cacarov-razporedi-na--249, П. Паунова, „Без съществени сътресения“. Как проверките по „Апартаментгейт“ ще приключат безславно“ (5.12.2019): 
https://www.svobodnaevropa.bg/a/30307830.html 
44 / https://parliament.bg/bg/desision/ID/157123
45 / https://www.mfa.bg/embassies/spaingk/1042 
46 / https://acf.bg/bg/komisiyata-za-borba-s-koruptsiyata-konfl/
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на служебните задължения от страна на председателя или 
друг член на Комисията, да се пристъпи към процедурата 
за неговото освобождаване (чл. 11, ал. 4 от ЗПКОНПИ).

В резултат на подадените сигнали и извършени про-
верки от институции, както и публично поставено усло-
вие от премиера за заемане на поста генерален консул във 
Валенсия, Пламен Георгиев предприема действия за пре-
махване на незаконно построените обекти върху терасата, 
която е усвоена като част от жилището (а трябва да бъде 
достъпна като общи части на сградата)47.    

С освобождаването на г-н Георгиев от длъжността се 
откри процедура по номиниране и избор на нов председа-
тел. Потвърдени бяха очакванията, че кандидат за длъж-
ността ще бъде главният прокурор Сотир Цацаров, чийто 
изтичащ в началото на 2020 г. мандат дава възможност за 
заемане на освободения от Георгиев пост. Кандидатурата 
на г-н Цацаров е представена в Народното събрание от де-
путати от управляващото мнозинство, като едновременно 
с това той се среща с парламентарните групи на подкрепя-
щите го политически сили. Този процес на предварителни 
срещи и консултации, по време на който се представя из-
готвената управленска концепция и се поемат определени 
ангажименти, е открито политически. Към момента на про-
веждането на срещите обаче г-н Цацаров е все още действащ 
главен прокурор, който би трябвало да е деполитизиран и 
политически неутрален. Проблемът с политизацията на из-
бора на председателя и членовете на КПКОНПИ е поста-
вен и анализиран от АКФ както в първия годишен доклад, 
така и в становища, изпратени в рамките на законодателния 
процес по приемането на новия антикорупционен закон. 

За да се осигури формална конкуренция, в процеду-
рата за избор на председател на КПКОНПИ участва още 
един кандидат – Симеон Найденов, номиниран от ПГ на 
„Воля“. Изявленията на основните парламентарно пред-
ставени политически сили обаче (без опозиционната БСП) 
не оставят съмнение, че фаворитът за поста е именно Ца-
царов. 

Кандидатите са изслушани от Комисията за борба с 
корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 
на 3 декември 2019 г. Въпреки че по закон представители 
на граждански  организации имат право да задават въпроси 
и да предоставят становища, група активни организации, 
сред които и АКФ, в публично огласено становище отказват 
да формулират въпроси поради предизвестения избор48. В 
позицията се акцентира върху липсата на реална състеза-
телност, на прозрачност и публичност при провеждането 
на процедурата за избор на нов председател на Комисията, 

съмненията за политическо влияние и предварително дого-
варяне на избора на председател. Констатира се отсъствие 
на професионален и обществен дебат за състоянието на ор-
гана, въпреки ясно формулираните препоръки за необходи-
ми реформи (в т.ч. процедурата за избор на ръководството, 
процедурите за установяване на конфликт на интереси и по 
отнемане на имущество. 

Въпреки критичните гласове от страна на граждан-
ското общество, на 11 декември 2019 г. Сотир Цацаров е 
избран за председател на КПКОНПИ с квалифицирано 
мнозинство от 165 гласа49. Подкрепят го следните парла-
ментарни групи - ГЕРБ, „Обединени патриоти“, ДПС, 
„Воля“, част от БСП (27 депутати, въпреки партийното ре-
шение да не се гласува) и петима независими депутати. 

47 / https://btvnovinite.bg/bulgaria/kraj-plamen-georgiev-sabarja-terasata.html
48 / Съвместна позиция на пет неправителствени организации относно процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОН-
ПИ), 2.12.2019: https://acf.bg/bg/1561-2/
49 / Решение за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: https://parliament.bg/bg/desision/ID/157268
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„Апартаментгейт“ e разследването, публи-
кувано през март 2019 г. от АКФ съвмест-
но с Радио Свободна Европа, в което се 
установиха данни за покупки на луксозни 
недвижими имоти от лица, заемащи висши 

публични длъжности, на цени значително под пазарните 
и по начини, които се различават от обичайните търгов-
ски практики50.

Разследването предизвика значителен обществен 
отзвук и доведе до оставки на високо политическо ниво – 
на министъра на правосъдието Цецка Цачева, на предсе-
дателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цвета-
нов, на заместник-министъра на спорта Ваня Колева, на 
заместник-министъра на енергетиката Красимир Първа-
нов, на председателя на КПКОНПИ  Пламен Георгиев. 

След това разследване значителен брой медии из-
ползваха Имотния регистър (основния източник в раз-
следването на АКФ и Свободна Европа), за да проверят 
имотния статус на редица други висши публични служи-
тели. Последва нова поредица оставки (напр. Алексан-
дър Манолев – заместник-министър на икономиката и 
член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земе-
делие“), а редицата етични и законови въпроси, които 
„Апартаментгейт“ повдигна, бяха предмет на дебатите от 
предизборната кампания за Европейски парламент през 
май 2019 г.

Още в началото на разкритията Прокуратурата 
възложи на КПКОНПИ да провери изнесените факти. 
АКФ подаде сигнали до КПКОНПИ, Национална аген-
ция за приходите (НАП) и две парламентарни комисии. 
На 19-ти юни 2019 г., приемайки поредица от решения, 
КПКОНПИ приключи служебно образуваните провер-
ки за конфликт на интереси без да открие нарушения на 
правилата за превенция и установяване на конфликти на 
интереси. 

Повечето решения потвърждават извода (направен 
в доклада на АКФ за 2018 г.) за „устойчива” практика на 
формални и незадълбочени проверки. След анализ на 
решенията на КПКОНПИ правният екип на АКФ уста-
нови редица пропуски, а именно:

• При извършената проверка изцяло липсва 
проверка на хипотезата за облагодетелстване, 

т.е. няма експертиза на пазарните цени на за-
менените или придобити имоти. В различните 
казуси бяха установени разминавания между 
цените на придобиване и пазарните цени (ци-
тирани от самия търговски отдел на фирма-
та-продавач) в рамките на 300-350 %.

• Подходът на КПКОНПИ към публикуваните 
факти е фрагментарен – Комисията не ги раз-
глежда в тяхната цялост и взаимовръзка, а по-
отделно, така че да обоснове липсата на свърза-
ност и липсата на частен интерес. Казусите са 
разгледани през призмата на строителството 
на небостъргача „Златен век“ като единстве-
ната хипотеза, която би могла да обоснове 
свързаност, зависимост и частен интерес на 
заемащите публична длъжност лица. В дейст-
вителност законовата подкрепа за строител-
ството51 е само една от възможните причини 
лицата, заемащи висши публични длъжности, 
да са получили толкова преференциални цени. 
Комисията е трябвало да изследва условията 
по сделките, които предпоставят обвързаности 
и обслужване на частни интереси, които биха 
могли да се реализират по различни начини и 
да се развиват напред във времето (включител-
но като даване на политическа подкрепа пред 
институции, облекчаване на административни 
и контролни режими, изграждане на клиентел-
ни отношения). 

• Във всички решения, взети на 19 юни 2019 г., 
Комисията е установила „липса на частен инте-
рес“ следователно липса на конфликт на инте-
реси.

• Във всичките решения не е коментиран произ-
ходът на средствата на лицата, като за да уста-
нови този произход, Комисията се е позовала 
единствено на обяснения на самите лица, зае-
мащи висши публични длъжности. От решени-
ята не се установява КПКОНПИ да е верифи-
цирала източниците на доходи за покупка на 
имотите.

03. „Апартаментгейт“: имотите на властта и 
конфликтът на интереси 

50 / АКФ: „Как политиците придобиват евтини имоти“ (19.03.2019): https://acf.bg/bg/kak-politicite-pridobivat-evtini-imoti/
51 / На 25.01.2017 г. е прието изменение на чл. 153, ал. 2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), с което се удължава срока за завършване на строителството на обектите от първа и втора категория от 5 г. на 10 г. 
Съгласно § 58 ПЗР ЗУТ, новият закон не се прилага за вече започналите производства по издаване на разрешения за строеж, какъвто е случая с недовършеното в срок строителство на небостъргача „Златен век“ на „Артекс“. 
Въпреки това „Артекс“ се позовават на новото изменение и искат удължаване въз основа на него, а не по дотогавашния ред, който включва нова проверка за съответствие със законови изисквания и заплащане и на значителна 
по размер държавна такса. 
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Правните проблеми, които възникват 
при тази сделка, са свързани с деклари-
раните пред нотариуса обстоятелства 
и заплащането на дължимите данъци 
и такси в намален размер. Всички да-

нъци и такси по сделката са изчислени въз основа на 
данъчната оценка на по-скъпия имот – 386 654,40 
лв. 

Според оценка на екипа на АКФ реалната 
пазарна цена на придобития имот многократно 
надвишава сбора от доплатената сума и цената на 
заменените апартаменти.53 Цената на закупения 
апартамент, договорена с г-н Цветанов, е три-чети-
ри пъти под пазарната цена на апартаментите в сгра-
дата (около 2640 евро с ДДС според неофициална 
информация от отдел „Продажби“ на Артекс, а дос-
тига и до 3000 евро за луксозните жилища, според 
директора на Артекс). Освен, че сделката е изклю-
чително изгодна за г-н Цветанов, настъпват същест-
вени вреди за публичните финанси (неплащане на 
ДДС и на местен данък в размер над двеста хиляди 
лева, според оценките на АКФ)54.  

Въпреки възможността за установяване на 
тези факти, включително чрез назначаване на офи-
циални експертизи за цените на имотите, изводите, 
които е направила КПКОНПИ, не се основават на 
цялостно изследване на фактите, в т.ч. възможни об-
вързаности и упражняване на влияние с оглед дого-
варянето на непазарна цена. Легалната дефиниция 
на една от хипотезите на свързаност – физически и 
юридически лица, с които лицето, заемащо публич-
на длъжност, се намира в икономически или поли-
тически зависимости, които пораждат основателни 
съмнения в неговата безпристрастност и обектив-
ност (§ 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ) – предполага 
доста по-широко изследване на възможните начини 
за влияние и свързаност. 

Първо, заплащането на цени на недвижи-
ми имоти в размер няколко пъти под пазарните е 
обстоятелство, поставящо купувача по такава сделка 
в икономическа зависимост от продавача, поражда-
ща основателни съмнения в неговата безпристраст-
ност и обективност. Изграждането на клиентелни 

Решение на КПКОНПИ за 
неустановяване на конфликт на 
интереси на Цветан Цветанов52

Комисията анализира подробно участието на г-н Цве-
танов в гласуването на законодателна промяна на ЗУТ на 
25.01.2017 г. и стига до извода, че той е гласувал „за“ така на-
правеното предложение (като се позовава на публикувания 
списък за регистрации и гласувания в пленарното заседание 
на парламента).

Осъществената е прехвърлителна сделка - замяна на 
два собствени (на г-н Цветанов и съпругата му) апартамен-
та с обща площ 192,76 кв. м. и две паркоместа за луксозен 
апартамент с площ 239,90 кв. м. заедно с частен асансьор и 
прилежащо преддверие, както и гараж с площ 42 кв. м. (при-
надлежали на собствениците на „Артекс Инженеринг“). 

При сключване на сделката г-н Цветанов доплаща 
само 100 хил. лв., което формално отговаря на разликата в 
данъчните оценки на имотите (данъчната оценка на имотите 
на „Артекс“ е 386 654,40 лв., а тази на имотите на Цветанови 
е 287 438 лв.).  В тази връзка Комисията анализира наличи-
ето на свързаност между г-н Цветанов и собствениците на 
„Артекс“ като евентуална индикация за конфликт на инте-
реси. КПКОНПИ стига до извода, че не е налице свърза-
ност по смисъла на закона между г-н Цветанов и „Артекс 
Инженеринг“, както и между Цветанов и физическите лица 
– съдружници в „Артекс“. 

Според КПКОНПИ липсата на свързаност означава 
и липса на частен интерес, който следва да е налице, за да 
съществува конфликт на интереси. Комисията не установява 
и влияние на Цветанов върху други органи и лица, защото 
няма установени отношения на субординация и йерархична 
подчиненост.

П

52 / Решение № РС-8639-19-031 от 19.06.2019 г.
53 / https://acf.bg/bg/kazusat-apartamentgeyt/
54 / https://acf.bg/bg/bg-akf-izprashta-proverka-za-zamenki-na-imoti/
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отношения не винаги е свързано с формално поста-
вяне в отношение на субординация и йерархична 
подчиненост, както приема Комисията.

Второ, КПКОНПИ проверява Цветан Цве-
танов единствено в качеството му на народен пред-
ставител, но не и на председател на парламентарна 
група, председател на парламентарна комисия и за-
местник-председател на политическа партия с упра-
вленски мандат. В ролята на заместник-председател 
на ПП ГЕРБ, той е имал значителни възможности 
за формално и неформално влияние върху всички 
длъжностни лица, които са политически избрани 
или назначени по предложение и с парламентарната 
подкрепа на ПП ГЕРБ. Това включва и редица лица, 
които имат пряко отношение към дейността на 
строителните фирми, които са в пряка политическа 
йерархична зависимост от зам.-председател на ПП 
ГЕРБ (от кмета на София, до районни кметове, до 
министри и зам.-министри в МРРБ, които са пряко 
отговорни за органите, които упражняват контрол 
върху дейността на Артекс. 

Този подход на Комисията е твърде формалис-
тичен и неадекватен за превенция и санкциониране 
на политико-икономически зависимости. 

За качеството на извършената проверка 
в случая с г-жа Цачева и направените 
заключения може да се съди от факта, 
че Комисията не е проверила коректно 
данните от системата за гласуване на 

парламента, от която е видно, че тя не е гласувала 
за предложения законов текст (§ 33 ЗИД на ЗУТ), 
а само за преходната разпоредба (§ 58), която няма 
обратна сила57.

В представените случаи е налице преференци-
ално третиране и даване на предимство на лицата, 
заемащи висши публични длъжности, водещо до по-
лучаване на пряка материална облага в големи раз-
мери. Придобиването на апартаментите на цени, 
които са доказано занижени спрямо пазарните за 
сравними обекти със същата или близка площ и ло-
кация, може да се окачестви и като получаване на 
привилегия или дар (разликата между пазарната и 

Решение на КПКОНПИ за 
неустановяване на конфликт на 
интереси на Цецка Цечева55

В решението е цитиран представен пред КПКОНПИ 
предварителен договор, според който продажбата била „на 
зелено“ и до завършването на обекта до етап „груб строеж“, 
което според КПКОНПИ обосновавало по-ниската цена. 
От цитираните извадки от този договор обаче става ясно, 
че посочената в нотариалния акт цена от 600 евро/кв.м. не е 
до „груб строеж“ – Акт 14, а е до Акт 15, т.е. до завършване 
на строителството, като допълнителна цена е предвидена за 
довършителни работи след съставяне на Акт 15. Въпреки че 
окончателната цена по сделката се формира като се съберат 
двете суми (като към цената от 138 000 EUR по нотариален 
акт се добави и цената за довършителните СМР в размер на 
110 400 EUR), то общата цена по придобиването на недвижи-
мите имоти става 248 400 EUR при обща застроена площ на 
закупените имоти от 233 кв. м., което прави средна цена едва 
от 1066 EUR/ кв. м. застроена площ56. 

Комисията установява, че има поправка в ЗУТ, от която 
фирмата-строител (т. нар. поправка „Артекс”), не може да се 
ползва, тъй като законовото изменение няма обратна сила.  
Фактически обаче от фирмата се позовават именно на тази 
поправка, за да обосноват удължаването на строителното раз-
решително. КПКОНПИ не установява наличие на „частен 
интерес” към момента на упражняване на правомощията. В 
мотивите към решението липсата на частен интерес се обос-
новава с липсата на свързаност между проверените лица, от 
една страна, и собствеността и управлението на фирмата-про-
давач, от друга.

КПКОНПИ не установява конфликт на интереси.

З

55 / Решение № РС-8639-2-19-036 от 19.06.2019 г.
56 / Според проучване на АКФ цените на сравними жилища в района показва най-малко двойно по-високи пазарни цени: 
https://acf.bg/bg/antikoruptsionnata-komisiya-i-apartamentgeit/
57 / Официална справка от Народното събрание за гласуванията на 25.01.2017 г. по ЗИД на ЗУТ:  https://www.parliament.
bg/pub/StenD/20170131093902iv250117.pdf 
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продажната цена на имотите), пряко свързан с качеството 
на лицето, заемащо висша публична длъжност в институ-
ции на изпълнителната или законодателната власт.

Тъй като целта на закона (ЗПКОНПИ) е осъщест-
вяването на превенция на корупцията и конфликта на 
интереси58 при неговото прилагане следва да се допусне, 
че извличането на пряка материална облага от взаимоот-
ношения с частни субекти във връзка със заеманата длъж-
ност (дори без да са упражнени конкретни правомощия по 
служба) е забранено поведение. В разглежданите случаи е 
налице укоримо поведение, тъй като лицата са декларира-
ли официално едни обстоятелства по сделките, но от непа-
зарното поведение на една корпоративна бизнес структура 
(Артекс) може да се стигне до извода за наличие на до-
пълнителни непублични отношения с конкретните лица, 
заемащи висши публични длъжности от управляващото 
мнозинство. 

Декларирането на неверни обстоятелства в официал-
ни документи, каквито са декларациите при изповядване 
на сделката пред нотариус, е самостоятелен вид нарушение 
(в тежките случаи и престъпление). С оглед представените 
факти по отделните казуси са налице две алтернативи: 1) 
лицата са декларирали в официален документ неверни или 
непълни обстоятелства относно реалните цени на сделки-
те, от което са настъпили щети за бюджета; или 2) ако се 
приеме, че действителните обстоятелства отговарят на де-
кларираните, то е налице получаване на материална облага 
във връзка със заеманата длъжност (платената значително 
по-ниска от пазарната цена), която не би била получена, 
ако лицето не заемаше съответната длъжност; самото пре-
ференциално третиране може да се определи като форма 
на нематериална облага по смисъла на закона.

В първата хипотеза е нарушено данъчното законода-
телство – избягва се облагане на сделката на реална цена, 
от което настъпват щети за държавния (ДДС) и местния 
бюджет (местни данъци). Във втората хипотеза би следва-
ло да се установи конфликт на интереси, тъй като лицето, 
заемащо висша публична длъжност, е получило значителна 
облага – материална и нематериална (по-ниска цена и при-
вилегировано третиране) единствено поради това, че заема 
висша публична длъжност.

Основните въпроси, на които институциите следва 
да отговорят, са свързани с установяване на действителната 
цена по тези сделки, т.е. следва да се установи кой от двата 
възможни сценария се е реализирал: 

реалната цена е значително над посочената в нотари-
алния акт или 

посочената в нотариалния акт цена е реалната и ли-
цата са получили „подаръци“ и привилегировано третира-
не, следващо от заемането на висши публични длъжности. 

В случай че се е реализирала втората хипотеза, въз-

никва въпросът какви очаквания и мотиви е имала една 
частна фирма да прехвърля имоти на действащи политици 
от управляващото мнозинство по непазарни цени и така 
да се лиши от значителна по размер печалба. Възможните 
обяснения варират от изграждане на клиентелни отноше-
ния с цел гарантиране на политически протекции за биз-
неса и своеобразна размяна на услуги, до различни форми 
на търговия с влияние, пране на пари и други форми ко-
рупционно поведение, поставяне в зависимост на водещи 
политици. Какви са точно мотивите на Артекс да даде из-
ключителни преференциални условия по тези сделки оста-
ва неизяснено от компетентните органи. 

Липсата на установен конфликт на интереси в реше-
нията на КПКОНПИ, възприемащи едно ограничително 
тълкуване и прилагане на закона, не може да бъде крайна 
точка на едно разследване. В конкретните случаи частният 
интерес на лицата, заемащи висши публични длъжности, 
е доказан и реализиран, а привилегированото третиране е 
свързано с по-широкия контекст на политически протек-
ции и клиентелизъм за близки до властта фирми. Изграж-
дането на клиентелистки отношения води до поставяне на 
политиците в зависимост и риск техните бъдещи действия 
за значителен времеви период да бъдат детерминирани от 
непублични интереси.

58 / ЗПКОНПИ, чл. 2, т. 2: „създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите”.
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Един от тези казуси 
е построяването на 
къща за гости с евро-
пейски средства, която 
се ползва лично от за-

местник-министъра на икономиката 
- Александър Манолев. Сигналът се 
отнася до упражняването на влияние 
върху контролни органи в качеството 
му на член на Управителния съвет на 
ДФ „Земеделие“
Заслужава отбелязване подходът на 
КПКОНПИ в този случай – стига 
се до извод за осъществен конфликт 
на интереси, само като се предполага 
оказано влияние върху проверяващи-
те органи, без да се сочат и изследват 
конкретни доказателства и действия 
на Манолев. В този случай КПКОН-
ПИ се основава на презумпцията, 
че заемащия ръководна длъжност е 
имал възможност за оказване на вли-
яние и реално е упражнил такова. 
Този твърде неформален подход при 
доказването на основно обстоятел-
ство, върху което се крепи решението 
на Комисията, контрастира с твърде 
формалистичния подход по повечето 
дела.  
Същевременно през април 2019 г. 
Прокуратурата започва наказателно 
производство срещу Манолев и Ана 
Димитрова, които са обвинени за 
злоупотреба с европейско финанси-
ране60. През януари 2020 г. в Окръж-
ния съд – Благоевград е проведено 
първото заседание по делото.

Е

В резултат на обществения фокус 
върху „Апартаментгейт“ КПКОН-
ПИ беше сигнализирана с множе-
ство други казуси, които се отнасят 
до покупка или ползване на луксоз-
ни имоти от лица, заемащи висши 
публични длъжности. 

04. Производства по установяване на 
конфликт на интереси в други случаи

Решение на КПКОНПИ за установяване 
на конфликт на интереси на 
Александър Манолев59

В периода преди назначаването му на публична длъжност - замест-
ник-министър на икономиката - член на Управителния съвет на ДФ „Земе-
делие“ - Александър Манолев развива собствен бизнес. През 2013 г., като 
част от предприемаческата си дейност, той е учредил право на строеж на не-
движим имот в полза на ЕТ „Агротрейд – Ана Димитрова“ за изграждане 
на „Жилищна сграда – къща за гости“, с басейн и ограда в собствения си по-
землен имот в района на гр. Сандански. През август 2015 г. за изграждането 
на къщата за гости Манолев, чрез собствената си фирма, дава заем на ЕТ в 
размер на 700 хил. лева. От своя страна ЕТ кандидатства за безвъзмездна фи-
нансова помощ по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейнос-
ти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013. 
През октомври 2014 г. е сключен договор между ДФ „Земеделие“ и ЕТ за 
отпускане на помощ в размер на 391 хил. лева. Платените средства за строи-
телството на обекта възлизат на 681 хил. лева. През април 2016 г. ЕТ упълно-
мощава Ал. Манолев да представлява търговеца пред различни институции 
и организации, и да сключва различни видове договори, да се разпорежда с 
финансови средства, и др. 

КПКОНПИ стига до извода, че в периода на заемане на длъжността  
член на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ (05.05.2017 г. до 18.04.2019 
г.), Александър Манолев е притежавал лостовете за упражняване на влияние 
на всички структурни звена в ДФ „Земеделие“. По-голямата част от посоче-
ният период съвпада с петгодишния мониторингов период върху последва-
щото изпълнение на сключения договор за финансиране. 

КПКОНПИ приема, че Манолев като член на УС на ДФ „Земеделие“ 
е използвал служебното си положение, за да окаже влияние върху лицата, на 
които е възложен мониторингът, в частен интерес на свързаното с него лице 
ЕТ „Агротрейд – Ана Димитрова“, в нарушение на разпоредбата на чл. 7 ал. 
2 от ЗПУКИ (отм.), респективно на чл. 57 от ЗПКОНПИ. Като се позовава 
на неформалния характер на оказаното влияние, Комисията стига до изво-
да за осъществен конфликт на интереси и реализирана облага за свързаното 
лице, изразяваща се в избягване на санкция поради липса на контрол, върху 
други органи и лица при изпълнение на контролните им функции. Наложе-
на му е глоба и в размер на 10 хил. лева.

59 / Решение № РС - 10473 - 19 – 063 от 10.10.2019 г.
60 / https://www.segabg.com/node/65400 
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Решение на КПКОНПИ за 
неустановяване на конфликт на 
интереси на Владислав Горанов62

Комисията е сезирана за това, че Владислав Горанов 
ползва безплатно апартамент (с РЗП от 180 кв. м.), който му 
е предоставен от неговия кръстник Иван Сариев в комплекс 
„Есте“ в София, собственост на съпругата му Снежана Сари-
ева. В същото време синът на Иван Сариев – Христо Сариев 
- е назначен като държавен служител в Министерството на 
финансите (МФ). Производството е във връзка с образувана 
прокурорска проверка от ВКП по пр. №14403/2018 г.

В дадените пред Комисията обяснения Горанов твър-
ди, че ползва жилището от 2012 г., като е декларирал това 
обстоятелство в декларацията си пред КПКОНПИ през 
2018 г. Жилището му е предоставенo от неговия кръстник 
Иван Сариев, като Горанов заплаща всички разходи, свър-
зани с ползването на жилището – битови сметки, такси и 
данъци. По отношение на Иван Сариев твърди, че се позна-
ват от 2001 г., когато той е бил директор на дирекция в МФ, 
и запознанството им е преминало в приятелство. Впослед-
ствие Сариев е станал кръстник на Горанов и на двамата 
му сина. Ползването на това жилище Горанов обяснява със 
силното земетресение през месец май 2012 г., причинило 
уплаха на съпругата и децата му, което било основен мотив 
за преместване в ново жилище. 

КПКОНПИ не открива нарушения при назначаване-
то на сина на кръстника му Христо Сариев на длъжността 
„младши експерт“ (назначен е със заповед на министъра 
през февруари 2015 г. и е освободен през декември 2015 г.) 
като приема, че са спазени всички нормативни изисквания, 
а по време на заемане на длъжността той не е получавал при-
вилегировано третиране. Комисията приема, че Горанов е 
упражнил правомощия по служба, но без да е лице хипотеза 
на частен интерес за него или свързани с него лица. Относ-
но участието на Христо Сариев в комисия за възлагане на 
обществена поръчка (през май 2015 г.) КПКОНПИ не уста-
новява кандидати да са били дружества, свързани с неговите 
родители.  

Комисията не установява Иван Сариев или Снежана 
Сариева, както и всички фирми, в които те имат участие, 
да са участвали в обществени поръчки, които да са били в 
предметния обхват или в ресора на Министерството на фи-
нансите.

Комисията не установява свързаност между Горанов, 
неговия кръстник Иван Сариев и членовете на неговото 
семейство (по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.), 
респективно §1, т. 15 от ЗПКОНПИ). Комисията не уста-
новява конфликт на интереси.

Друг значим казус, привлякъл об-
щественото внимание, е свързан с 
министъра на финансите Владислав 
Горанов, ползващ за основно жилище 
луксозен апартамент без заплащане, 

предоставен от неговия кръстник и известен бизнес-
мен Иван Сариев61. 

Подходът на КПКОНПИ по този казус е твър-
де формалистичен, защото не изследва в детайли дали 
не са налице политически или икономически зависи-
мости, които да поставят под въпрос обективното и 
безпристрастно упражняване на правомощията от 
министъра. Самият Горанов, доколкото ползва без-
възмездно скъп апартамент в затворен тип комплекс, 
има значим частен интерес да поддържа добри отно-
шения със Сариев и неговото семейство. Това е дос-
татъчен мотив при упражняването на властнически 
правомощия за назначаването на Христо Сариев на 
длъжност в Министерство на финансите, което се е 
случило без провеждане на конкурс или друга форма 
на конкурентен подбор. Частният интерес е парично 
оценим в размер на десетки хиляди лева годишно, 
спестени от заплащане на наем за апартамент (което 
за период от 7 години би означавало сума с прибли-
зителен размер около 200 хил. лв.).

От процесуална гледна точка остава неизя-
снен въпросът за отношението между приключила-
та проверка за конфликт на интереси КПКОНПИ, 
започнала след доклад на директора на дирекция 
„Противодействие на корупцията“, и образувана-
та прокурорска проверка от ВКП за корупционно 
престъпление. Случаят започва със съмнения за ко-
рупционно поведение (престъпление), което трябва 
да се изследва с целия арсенал на наказателния про-
цес, а се трансформира в проверка за конфликт на 
интереси (административно нарушение), която при-
ключва без да е установен такъв. 

Д

61 / Публично е известно, че Иван Сариев е високопоставен масон – Суверен Велик командир на  Върховният Съвет на 33-та и последна степен на Древния и Приет Шотландски Обред за България, както е и бивш Велик 
майстор на Обединената велика ложа на България: https://aasr.bg/vk-2/       https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/imena/stroitel_na_kapitalizma/2015/11/30/3353702_stroitel_na_kapitalizma_ivan_sariev/
62 / Решение № РС-16757-19-015 от 20.02.2019
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Решение на КПКОНПИ за 
неустановяване на конфликт на 
интереси на Лозан Панов63

Производството е образувано по сигнал, в който се 
съдържат твърдения за облагодетелстване чрез служебно 
положение на Лозан Панов - председател на ВКС, както 
и нарушаване на изискванията на ВСС за висок морал на 
представителите на съдебните власти, както и че е правораз-
давал като съдия във ВАС по отношение на лица, с които 
има семейни обвързаности. По същество се твърди връзка 
със собственика на „Артекс“ арх. Пламен Мирянов, който е 
негов кум, а съпругата на Панов притежава имот, закупен от 
строителната компания. 

След проверка КПКОНПИ установява, че апартамен-
тът (4-стаен апартамент от 172 кв.м.), в който живее семей-
ството на Лозан Панов, е закупен от фирмата на съпругата 
му през април 2013 г. – още преди да е сключен граждански 
брак между двамата и преди Панов да е избран за председа-
тел на ВКС. Бракът е сключен през февруари 2015 г. – почти 
две години след покупката на апартамента. 

Комисията разглежда само правомощията на Панов в 
качеството му на член на ВСС по право, тъй като упражня-
ването на правомощия като съдия и председател на ВКС са 
в компетенциите на Инспектората към ВСС. КПКОНПИ 
не установява свързаност със собствениците на „Артекс“ по 
смисъла на закона, както и упражняване на правомощия от 
Лозан Панов в частен интерес. 

КПКОНПИ не установява конфликт на интереси.

Част от общия цикъл имотни казуси, 
подадени до КПКОНПИ, е и случаят 
с председателя на ВКС г-н Лозан Па-
нов. 

Решението на КПКОНПИ по 
този казус е безспорно от фактическа и правна страна. 
Анализът на представените в сигнала факти не може 
да доведе до друг извод, освен направения от Коми-
сията. Изложените в сигнала твърденията могат да 
се определят като тенденциозни и манипулативни, 
целящи да накърнят авторитета на председателя на 
ВКС, за да бъде свързван в медийното пространство 
с вече разгърналия се „Апартаментгейт“, без да има 
реално отношение към него.

Ч

63 / Решение № РС-221-19-034 от 19.06.2019 г.
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КПКОНПИ разглежда и подаден сиг-
нал срещу президента Румен Радев в 
качеството му на командир на ВВС

Решението по казуса с ген. Ра-
дев не е протестирано от Прокурату-

рата и е влязло в сила още през 2019 г. Подаденият 
сигнал срещу президента следва да се разглежда в 
по-широк граждански и политически контекст. През 
последните две години (2018 - 2020 г.) президентът 
зае ясна позиция за необходимостта от разследване 
на политическата корупция по високите етажи на 
властта, критикувайки селективния подход на ан-
тикорупционните органи, както и политическото 
влияние при избора на нов главен прокурор и ръко-
водството на КПКОНПИ65. Директната офанзива 
на главния прокурор срещу президента в началото на 
2020 г.66,  както и обявеното намерение от страна на 
държавния глава за иницииране на конституционни 
промени за въвеждане на механизми за отчетност на 
главния прокурор67, са двете събития, които задават 
политическата динамика на първото тримесечие на 
годината.     

К

Решение на КПКОНПИ за 
неустановяване на конфликт на 
интереси на Румен Радев64

Производството е образувано по сигнал, в който се 
твърди, че са налице съмнения за конфликт на интереси и 
облагодетелстване чрез служебно положение на ген. Ру-
мен Радев в качеството му на командир на ВВС (в периода 
30.06.2014 г. - 10.08.2016 г.) във връзка с назначаване на се-
гашната му съпруга (преди още да имат граждански брак) на 
два щата, единият от които трябва да се заема от военизи-
рано, а не от цивилно лице. Твърди се също, че е ползвано 
неправомерно ведомствено жилище от Министерство на 
отбраната.

КПКОНПИ осъществява служебен контрол относ-
но сроковете, в които са осъществени твърдените действия, 
и установява изтекла 3-годишна давност по отношение на 
някои от извършените действия. Комисията установява, че 
Радев е упражнил свои правомощия по служба в периода но-
ември 2014 г. до март 2016 г., като е подписал допълнителни 
споразумения към трудов договор, както и издал съответ-
ни заповеди, като от последното упражнено правомощие 
в края на март 2016 г. до образуването на производството 
през април 2016 г. са изминали повече от три години. КП-
КОНПИ стига до извода, че „изтичането на тригодишен 
давностен срок се явява процесуална пречка за разглежда-
не на постъпилия сигнал и е основание за прекратяване на 
производството за конфликт на интереси по отношение на 
Румен Радев в качеството му на командир на Военновъздуш-
ните сили за периода от 30.06.2014 г. - 10.08.2016 г.“

КПКОНПИ анализира и няколко издадени заповеди 
в периода април - май 2016 г., с които са упражнени пра-
вомощия по служба по отношение на бъдещата съпруга на 
ген. Радев. Комисията стига до заключението, че не е налице 
хипотеза на свързани лица между двамата, тъй като към съ-
ответния момент все още няма сключен граждански брак, а 
при проверка в регистър „Население“ не е установено „да са 
живели на един и същ адрес, и да имат общи деца за прове-
рявания период.“ Следователно в този период няма упраж-
нени правомощия в частен интерес от ген. Радев (в собствен 
или на свързано лице). 

КПКОНПИ не установява конфликт на интереси.

64 / Решение № РС-252-19-050 от 31.07.2019 г.
65 / https://www.president.bg/news5228/darzhavniyat-glava-izborat-na-glaven-prokuror-e-akt-s-visoka-obshtestvena-znachimost-i-nachinat-na-negovoto-provezhdane-tryabva-da-sazdava-doverie-v-obshtestvoto-a-ne-da-porazhda-
samneniya.html (7.11. 2019)
66 / На 27 януари 2020 г. главният прокурор отправи тълкувателно искане до Конституционния съд относно имунитета на президента по чл. 103 от Конституцията и невъзможността той да бъде ефективно разследван 
докато заема поста. На следващия ден 28 януари Прокуратурата разпространи записи на разговори, направени чрез СРС, между президента и действащия командир на ВВС ген. Стойков относно извършената проверка от 
КПКОНПИ. С оповестените в нарушение на специалния закон записи се цели да се внуши публично, че президентът е извършил закононарушение, което може да се ползва като основание за започването на процедура по 
импийчмънт.  „Прокуратурата пусна записи, свързани с президента“ (29.01.2020):  https://www.bnt.bg/bg/a/prokuraturata-pusna-zapisi-svrzani-s-prezidenta
67 / https://www.president.bg/news5306/rumen-radev-badeshti-izmeneniya-v-konstitutsiyata-tryabva-da-garantirat-nezavisimost-efektivnost-i-operativnost-na-balgarskiya-sad-i-prokuratura.html
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Казус, който разкрива спорни практи-
ки за назначаване на висшия менидж-
мънт в държавни дружества и получа-
ване на значителни облаги от заемане 
на длъжност в управленски органи, е 

случаят с Петьо Иванов - член на Съвета на директо-
рите и Изпълнителен директор на „Български енер-
гиен холдинг“ ЕАД.

К

Решение на КПКОНПИ за 
установяване на конфликт на 
интереси на Петьо Иванов68

Производството започва по сигнал, който е подаден 
срещу Петьо Иванов в качеството му на член на Съвета на 
директорите и Изпълнителен директор на „Български енер-
гиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД и член на Съвета на директорите 
на „Булгаргаз“ ЕАД.

В сигнала се твърди, че като член на Съвета на дирек-
торите (СД) на БЕХ ЕАД Петьо Иванов е участвал в заседа-
ние на 07.08.2018 г. и е гласувал за избирането си за член на 
СД на „Булгаргаз“ ЕАД, с което е в нарушение на действащ 
нормативен акт и осъществява състава на конфликт на ин-
тереси.

След като извършва проверка КПКОНПИ установя-
ва, че Иванов е нарушил забраната, въведена от закона (чл. 
56 от ЗПКОНПИ), като лице, заемащо висша публична 
длъжност - член на СД и Изпълнителен директор на БЕХ 
ЕАД, при изпълнение на задълженията си по служба е гла-
сувал в свой частен интерес – за избирането/преизбирането 
си за член на СД на „Булгаргаз“ ЕАД, както и че е гласувал 
за приемането на годишен финансов отчет и доклад за дей-
ността на „Булгаргаз“ ЕАД за 2018 г. Комисията установява, 
че като е сключил договор сам със себе си, също е упражнил 
свои правомощия по служба в свой частен интерес, с което е 
нарушил законовата забрана (чл. 58 от ЗПКОНПИ).

Според КПКОНПИ Иванов е следвало да си направи 
самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или 
задължение по служба, като уведоми органа по избора или 
назначаването незабавно след възникване или узнаване на 
данни за наличие на частен интерес. 

Комисията приема, че от упражнените от Иванов пра-
вомощия по служба е реализирана нематериална облага, 
изразяваща се в глас, подкрепа и влияние в своя полза. При-
ема, че е налице и материална облага, изразяваща се във въз-
никналата възможност за получаване на доход в пари като 
член на СД на „Булгаргаз“ ЕАД - възнаграждение по дого-
вора за възлагане на управлението, както и възможността за 
изплащане на допълнително възнаграждение на членовете 
на СД (тантиеми) и евентуалното разпределение на печалба 
на „Булгаргаз“ ЕАД след приемането на годишния финан-
сов отчет и доклада за дейността на „Булгаргаз“ ЕАД.

КПКОНПИ установява конфликт на интереси, 
постановява отнемане на възнаграждения, които са придо-
бити, в резултат на нарушението, както и налага съот-
ветните глоби.

68 / Решение № РС-583-18-057 от 18.09.2019 г.
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Главният инспекторат осъществява контрол 
за спазването на законовите изисквания за 
несъвместимост при заемане на публична 
длъжност в Министерския съвет, както и за 
установяване на конфликт на интереси по от-

ношение на лицата по § 2, ал. 1 от Допълнителните раз-
поредби на ЗПКОНПИ, чийто орган по назначаване/из-
бор е Министерския съвет или министър-председателя. 
Главният инспекторат отчита, че е извършил проверка 
на 72 декларации за несъвместимост на новоназначени 
служители в администрацията на МС или на лица от 
политически кабинет. За целия период не са получавани 
сигнали за конфликт на интереси по отношение на лица, 
заемащи публични длъжности, които подлежат на про-
верка от инспектората69.

Отчита се също, че за 2019 г. е проведено едно за-
седание на Националния съвет по  антикорупционни 
политики (НСАП), в което е участвал ръководителя на 
Главния инспекторат. 

Въпреки възложените съществени функции на 
НСАП по стратегическо планиране и координация на 
политиките и мерките в сферата на превенцията и про-
тиводействието на корупцията очевидно не е налице дос-
татъчно политическа решителност този орган да работи 
ефективно. Въпреки значителните обществени очаква-
ния за противодействие на корупцията и клиентелизма 
по високите нива на властта и различни казуси през 2019 
г. няма индикация органът да е предложил нещо зна-
чимо като конкретни мерки за справяне с конкретните 
проблеми. Нещо повече, един от членовете на съвета – 
Александър Манолев - вече е обвиняем за злоупотреба 
с европейско финансиране и е с установен конфликт на 
интереси.

За ефективността и прозрачността на НСАП може 
да се съди и по факта, че към април 2020 г. в интернет 
страницата на съвета липсва актуална информация за 
дейността, липсва отчет за дейността през 2018 и 2019 
г., а част от публикуваната информация не е реално дос-
тъпна70. 

05. Главен инспекторат на 
Министерския съвет

69 / Годишен доклад за дейността на Главния инспекторат за 2019 г.: https://anticorruption.government.bg/downloads/--2020-02-22-11-08-58--doklad-gi-2019.pdf
70 / https://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=14
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В практиката на КПКОНПИ за 2019 г. по 
установяване на конфликт на интереси про-
дължава да доминира формалистичният 
подход, водещ до липса на цялостно изслед-
ване на възможни свързаности, които водят 

до влияние и зависимости при осъществяване на право-
мощия по служба. Формалните проверки в достъпни ре-
гистри и други бази данни не са достатъчни, за да се раз-
крие цялостния механизъм на изграждане на клиентелни 
отношения, водещи до конфликт на интереси и пораж-
дащи корупционно поведение. С повишено внимание 
следва да се анализира  неоправданото преференциално 
третиране от търговски субекти на лицата, заемащи ви-
сши публични длъжности, което води до реализиране на 
материални и нематериални облаги от последните. От 
значение за повишаването на доверието в институциите 
е не само провеждането на цялостни и задълбочени про-
верки в случаите на съмнение за конфликт на интереси и 
корупционно поведение, но и създаването на публично 
впечатление, че законът се прилага равно и еднакво към 
всички независимо от техния материален, социален или 
институционален статус. Решения на контролни инсти-
туции (в т. ч. и КПКОНПИ), които оставят впечатление 
за даване на индулгенция на избрани лица, наред със се-
лективното прилагане на законовите норми, включител-
но избирателната репресивност по определени дела, не 
създават убедително възприятие в обществото за незави-
симост, професионализъм и безпристрастност при при-
лагането на закона. Без да се отричат конкретни пости-
жения на институцията, поставените проблеми трябва да 
бъдат адекватно адресирани.   

06. Изводи
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Настоящият доклад няма за цел да изслед-
ва в дълбочина множеството причини и 
фактори, които водят до липсата на ефек-
тивна борба с корупцията по високите 
етажи. През последните години множе-

ство анализи и доклади доведоха до нова Стратегия за 
съдебна реформа и свързаните с нея пътни карти71, както 
и нова концепция за наказателна политика72. В същото 
време реформите и проблемните области бяха обект на 
критики и препоръки както от Европейската комисия (в 
рамките на Механизма за сътрудничество и проверка73 и 
Европейския семестър74, а вероятно и в бъдещия за меха-
низъм за върховенството на правото), така и от Съвета на 
Европа75. Като се споделя необходимостта от системни 
реформи в сферата на правосъдието и противодействие-
то на корупцията, препоръките в настоящото изследване 
се ограничават до такива, които да подпомогнат българ-
ската общественост по-лесно да наблюдава и отчита по-
стигнатите резултати. 

Прозрачност в борбата с корупцията по високите 
етажи

• Изработване на критерии за случаи на коруп-
ционни престъпления от висок обществен ин-
терес. Към момента в годишните си доклади ПРБ 
отчита категория производства от „особен общест-
вен интерес“, в която са включени делата за всички 
видове корупционни престъпления, организирана 
престъпност, трафик на хора, трафик на наркотици, 
изпиране на пари и пр. 76  Наблюдаваните такива дос-
ъдебни производства на годишна база са над 20 000 за 
страната, от които само за корупционни престъпле-
ния са близо 3000. Настоящият доклад предлага на-
ръч от критерии за стесняване на случаите до значи-
телно по-малка група, но от реален висок обществен 
интерес, който може да бъде доразвит и приложен. 
Необходимо е бъдещите критерии да отчитат както 
обществената позиция на обвиняемото лице, така и 
материалния интерес или другите щети от особена 
значимост, нанесени от престъпното деяние. При-
лагането на такива критерии ще създаде обективни 
предпоставки за проследяване на развитието и край-
ните резултати от делата за най-сериозни проявле-
ния на предполагаемо корупционно поведение, кои-
то иначе се губят в статистическите данни на борбата 
с общата корупция.

• Прозрачност за хода на наказателните производ-
ства за корупционни престъпления от висок об-

ществен интерес. Необходимо е ПРБ чувствител-
но да повиши прозрачността на своите действия по 
отношение на случаите от висок обществен интерес 
при съблюдаване на баланса с презумпцията за не-
виновност и следствената тайна на досъдебната фаза 
на процеса. След като вече е направена преценка, че 
информирането на обществото за факта на дадено 
разследване няма да затрудни последното или да за-
сегне несъразмерно правната сфера на разследваното 
лице, то следва и занапред редовно да се предоставят 
сведения за развитието на производството във всеки 
един случай, а не избирателно. Минималната инфор-
мация, която би трябвало да бъде предоставяна на 
обществото, да включва данни за: (1) стадия на дос-
ъдебното производство; (2) причините за забавянето 
в случай на необичайно забавяне на приключването 
на досъдебното производство; (3) привличането в 
качеството на обвиняем и обвинителния акт, респек-
тивно постановлението за прекратяване или спиране 
на наказателното производство. След окончател-
ното приключване на наказателното производство, 
независимо дали на досъдебна фаза с произнасяне 
на прокурора или с акт на съда на съдебна фаза, об-
ществото би трябвало във всеки един случай да бъде 
информирано за мотивите, с които се е достигнало 
до крайното решение.  

Подобряване на ефективността по 
противодействие на конфликта на интереси

• Създаване на гаранции относно независимостта на 
КПКОНПИ, включително с възприемане на разли-
чен модел на избор на членовете, включващ наред с 
Народното събрание и други институции (например 
президентът, върховните и апелативните съдилища) 
с възможност да номинират и избират членове, като 
целта е да не се допусне управляващото мнозинство 
да има доминиращо влияние в колегиалния орган. 
Наред с това може да се предвиди и обществена 
квота (номинации за членове да правят НПО в об-
ществена полза, осъществяващи дейност в сферата на 
противодействие на корупцията и утвърждаване вър-
ховенството на правото). В рамките на процедурата 
трябва да се осигурят по-високи гаранции за публич-
ност, политическа неутралност и професионализъм.

• Прилагане на цялостно и задълбочено изследване 
и проверка на хипотезите на свързани лица – като 
се използват не само формални средства (проверка 
в регистри и бази данни), но и да се прави преценка 
на реално съществуващи връзки, отношения и/или 

71 / http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=957
72 / http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4946
73 / Вж както доклади по мониторинговия механизъм, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-
romania_en;  
74 / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543810241&uri=CELEX%3A52020SC0501
75 / https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=6&year=all
76 / https://www.prb.bg/media/filer_public/77/40/7740438f-08a8-4970-abd8-0ad7a98a7b26/GD%202018%20PRB.pdf – стр. 55 и сл.

Н
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зависимости, както и да се разшири понятието за 
свързани лица. 

• Уреждане на отделна забранителна разпоредба в 
закона в следния смисъл: лице, заемащо висша пуб-
лична длъжност, няма право да получава в частен 
интерес привилегия, предимство, преференциално 
третиране, имущество или услуги на цени по-ниски 
от пазарните, дар или друга облага във връзка или по 
повод заеманата от него длъжност. 

Изключение може да бъде направено само в случаите, 
когато има публично обявени промоционални цени и 
отстъпки, които не са свързани с професионалното ка-
чество на лицата, както и в случаите на обичайни дарове 
в разумен размер. Може да се предвиди това правило да 
се прилага до една година след напускането, освен ако в 
специален закон е предвидено друго.

• Достатъчно законови гаранции срещу случаи на не-
правомерно използване на СРС извън целите на на-
казателното производство, както и да се прецизират 
законовите разпоредби, въвеждащи забрани за пуб-
ликуване на информация, добита чрез СРС. Това е 
от особено значение, за да не се допусне неоправдано 
засягане на конституционните права на гражданите. 

• Преоценка на модела на проверка за конфликт на 
интереси по отношение на лицата, заемащи публич-
ни длъжности в администрациите на органите (осъ-
ществяването на тези проверки на инспекторатите 
по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията 
или на специални комисии). Прилаганият децентра-
лизиран модел по отношение на тези лица води до 
противоречива практика и крие риск от злоупотреба 
с власт.

• Националният съвет по антикорупционни полити-
ки да бъде превърнат в ефективно работещ орган по 
стратегическо планиране и координация на полити-
ките и мерките в сферата на превенцията и противо-
действието на корупцията.
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Резултати от наказателното 
преследване на корупция по 
високите етажи на властта
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Приложение

адв. Андрей Янкулов
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В настоящото приложение всеки от казусите 
е структуриран идентично:

кой
кратко представяне на лицето, за 
което се твърди, че е извършител

какво
представяне на 
обвиненията 

кога
хронология на наказателното 
производство
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Източници на 
информацията:

Казусите са групирани в следните 
категории: 

Описанието на фактите по случаите се базира на пуб-
лични източници на информация – съдебни актове от Ин-
тернет страниците на съдилищата, обвинителни актове от 
дела на съдебна фаза, прессъобщения на ПРБ, медийни пуб-
ликации. Обвиненията са представяни възможно най-автен-
тично, единствено с малки редакции и несъществени съкра-
щения, даващи възможност за по-лесното им разбиране от 
неспециалист.

• засягащи лица от законодателната власт и 
правителството – от 1 до 20

• засягащи представители на съдебната власт 
– от 21 до 23 

• засягащи други лица от изпълнителната и 
местната власт – от 24  до 40

заключение
кратък анализ на 
приключилите случаи

защо
обяснение на 
съществените моменти
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обвинен за това че:

в периода 13.12.2012 г. - 21.02.2013 г., в условията 
на продължавано престъпление (с две или повече 
отделни деяния, осъществяващи състава на едно и 
също престъпление), е извършил финансови операции 
с имущество (314 529 щатски долара и 117 192 евро), 
за което е знаел или предполагал, че е придобито чрез 
престъпление – престъпление по чл. 253, ал. 1, вр. чл. 
26, ал. 1 от НК (пране на пари);

привличане като обвиняем 
ноември 2013 г. – 
прекратяване на наказателно 
производство от Софийска 
градска прокуратура (СГП) 
февруари 2016 г.

липсва детайлна информацияСпоред публично достъпната информация от медиите 
разследването на СГП е продължило повече от две 
години, след което защитата на обвиняемия Бисеров е 
отправила молба до СГС да изиска прокуратурата да 
внесе делото за разглеждане (по реда на разпоредбите 
на гл. 26 от НПК в редакцията й към 2016 г.). СГП е 
уведомила СГС, че наказателното производство вече е 
прекратено. Никаква информация за прекратяването 
на делото не е оповестена от прокуратурата, нито за 
целите на настоящия анализ е предоставено копие от 
акта за прекратяване. Мотивите остават неизвестни.

казус 01/ 

ХРИСТО БИСЕРОВ / А
заместник-председател на Народното събрание от ДПС, 
2009 – 2013

какво кога

заключение защо

77 / По спомени, защитавана и от Върховна касационна прокуратура (ВКП) при осъществявано методическо ръководство по прилагането на закона – б.а.
78 / Например за 2013 г. от Сметната палата са установени несъответствия в декларациите на 152 лица на длъжности, които изискват да декларират имуществото си пред обществото - https://econ.bg/
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казус 02/ 

обвинен за това че:

• през 2013 г. избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи 
размери – 18 965,49 лева, представляващи данък върху доходите на физически лица за данъч-
на година от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. - престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 
от НК (укриване на данъци);

• през 2013 г. при условията на продължавано престъпление нарушил разпоредбите на закон и 
обнародван акт на Българска народна банка (БНБ) относно задълженията за деклариране на 
сделки с валутни ценности. С това нарушил задължение за деклариране на сделки с валутни 
ценности и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери - 700 
960,63 лева - престъпление по чл. 251, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК (валутно престъпление);

• през 2013 г. в качеството си на народен представител е затаил истина в писмена декларация, 
давана пред Сметната палата с цел публичност на имуществото на лицата на висши държав-
ни длъжности – че притежава суми в различна валута – щатски долари и евро, в банкови 
сметки в Швейцария - престъпление по чл. 313, ал.1 от НК (документно престъпление).

привличане като обвиняем 
ноември 2013 г. – внесен 
обвинителен акт от СГП 
в Софийски градски съд 
(СГС) май 2015 г. (върнат за 
отстраняване на процесуални 
нарушения) – внесен обви-
нителен акт от СГП в СГС 
юли 2015 г. – оправдателна 
присъда на СГС декември 
2015 г. – потвърдена от Апе-
лативен съд София (САС) 
юли 2016 г. – потвърдена от 
ВКС декември 2016 г.

В основата на наказателното производство стои получаването на данни от Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ (ДАНС) за три парични превода на 82 515,39 евро, 314 568,11 щатски долара и 82 
515,39 евро. Преводите са наредени от подсъдимия на 12.12.2012 г. и 20.02.2013 г. от сметки в швей-
царска банка по сметки с бенефициент сина му в банка в друга европейска държава. И трите съдилища 
са приели, че обвинението за данъчното престъпление (останало единственото спорно до края на про-
цеса) е изначално недоказано. От прокуратурата безкритично е прието заключение на данъчно-ревизи-
онен акт, посочващо размера на избегнатото данъчно задължение, но то няма обвързваща наказателния 
съд доказателствена сила. В хода на процеса не е било доказано, че подсъдимият е титуляр на сметките 
(респективно притежател на сумите по тях), от които са правени паричните преводи. Единствено е 
доказано, че е нареждал превеждане на суми, т.е. за съда не е било категорично установено, че преве-
дените от подсъдимия суми представляват реализиран от него доход, подлежащ на данъчно облагане. 
Липсата на доказателства за титуляря на сметките и движението по тях се дължи на отказа на швейцар-
ските власти да разкрият банкова тайна за въпросните сметки, въпреки изпратени две молби за правна 
помощ в хода на досъдебното производство. СГС е приел за изначално несъставомерни обвиненията за 
нарушаване на разпоредбите на закон и обнародван акт на БНБ относно задълженията за деклариране 
на сделки с валутни ценности (установеното по делото обосновава отсъствие на фактически основания, 
пораждащи задължения за такова деклариране; отделно от това междувременно е влязъл в сила и нов 
по-благоприятен закон, изискващ такова деклариране само през граница на страната, която е външна 
на Европейския съюз) и затаяване на истина в писмена декларация пред Сметната палата. По отноше-
ние на първото цитирано обвинение прокурорът от СГП се е съгласил с този извод и не е протестирал 
тази част на оправдателната присъда на СГС. С този извод пък по отношение на второто цитирано 
обвинение се е съгласил прокурорът от САП, който не е протестирал решението на САС за потвър-
ждаване на оправдателната присъда в тази ѝ част. Относно това невярно деклариране пред Сметната 
палата съдът е възприел тезата77, че декларацията в този случай не служи за доказване на изложените в 
нея обстоятелства, каквото е изискването за изпълване на цитирания престъпен състав, а единствено 
да даде публичност на имуществото на задължените лица. Отделно от това ежегодно се установяват 
такива несъответствия в множество декларации (често поради грешки предвид обема на подлежащите 
на деклариране обстоятелства), но обвиненията по чл. 313 от НК са рядкост78.

Две от трите обвине-
ния са несъставомерни, 
обвинението за данъчно 
престъпление – недока-
зано. Необходимостта от 
разкриване на банкова 
тайна е била безспорна и 
за обвинението, след като 
от него на два пъти са из-
пращани молби за правна 
помощ до Швейцария. 
При липсата на отговор 
по тях остава неясно как 
по друг начин биха се 
доказали същите обстоя-
телства в съдебната фаза, 
което в крайна сметка не 
се е и случило.

какво кога

заключение защо

ХРИСТО БИСЕРОВ / Б
заместник-председател на Народното събрание от ДПС, 
2009 – 2013
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обвинен за престъпление по служба, свързано с привати-
зацията:

На неустановена дата в периода от март 2010 г. до 27.12.2011 
г. като заместник министър-председател и министър на фи-
нансите, координиращ дейността на Агенция за приватизация 
и следприватизационен контрол (АПСК), като извършител в 
съучастие с И. Г. П. – помагач, превишил властта си, произтича-
ща от Закона за администрацията и Устройствения правилник 
на Министерството на финансите. Дянков направил това с цел 
да набави за другиго - „Булброкърс“ ЕАД, облага в размер на 1 
276 618,85 лева, представляваща получено възнаграждение по 
договор за извършване на инвестиционно посредничество при 
закупуване на акции от капитала на ЕВН България Електрораз-
пределение АД между ЕВН АГ Австрия (клиент) и „Булбро-
кърс“ ЕАД (инвестиционен посредник). Дянков сторил това, 
като устно разпоредил на Е. Л. К. – изпълнителен директор на 
АПСК, да възложи изготвянето на приватизационната оцен-
ка за целите на приватизацията на остатъчния държавен дял 
в размер на 33 % от капитала на ЕВН България Електрораз-
пределение АД на инвестиционния посредник „Булброкърс“ 
ЕАД като изключително компетентен в тази област, вместо 
на лицензиран оценител по реда на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК). По този начин Дян-
ков възпрепятствал Е.Л.К. да упражни горецитираните право-
мощия и от това настъпили немаловажни вредни последици за 
държавата – имуществени вреди в размер на 7 457 553,82 лева. 
Вредите представлявали разликата от справедливата първона-
чална и минимална цена на един брой акция, която би следвало 
да бъде в размер на 1777,48 лева, и средно-претеглената цена на 
проведения смесен закрит аукцион на четири дати през месец 
декември 2011 г. при приватизацията на Българска фондова 
борса (БФБ) чрез метода на публично предлагане в размер на 
1682,64 лева на акция, получена вследствие на занижената от 
инвестиционния посредник първоначална и минимална цена 
на 1 бр. акция, като деянието е свързано с приватизацията - 
престъпление по чл. 283а, т.1, вр. чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 
20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Обвинение януари 2017 г. – внесен обвинителен акт от 
СГП в СГС август 2017 г. – върнато за отстраняване 
на процесуални нарушения октомври 2017 г. – внесен 
обвинителен акт от СГП в СНС декември 2017 г. - 
върнато за отстраняване на процесуални нарушения 
март 2018 г. – внесен обвинителен акт от СП в СНС 
октомври 2018 г. - делото е висящо пред СНС оттогава.

казус 03/

СИМЕОН ДЯНКОВ
вицепремиер и министър на финансите, 2009 - 2013, по 
същото дело и 4., подсъдими са още четири лица

какво кога
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Дянков е привлечен като обвиняем повече от 5 години след извършване 
на деянието, при положение че се касае за твърдени нарушения 
около извършване на сделка, параметрите на която са били публично 
известни. Описаното твърдяно от прокуратурата деяние по същество 
представлява противоправно устно мотивиране (т.е. подбудителство) 
на друго лице - изпълнителния директор на АПСК, да наруши ЗПСК, 
като възложи изготвянето на приватизационната оценка за целите 
на приватизацията на конкретен инвестиционен посредник, а не на 
лицензиран оценител. Инкриминираната вреда е получена в резултат 
именно на това твърдяно нарушение на ЗПСК, а извършилият го бивш 
изпълнителен директор на АПСК има качеството не на обвиняем, 
а на свидетел по делото. За това противоправно мотивиране от 
страна на обвиняемия като време на извършване на престъплението 
в диспозитива на обвинителния акт е посочено да е сторено на 
една неизвестна дата в значителен период от около една година и 
девет месеца. С други думи, може да се направи изводът, че липсват 
доказателства за каквато и да е конкретика относно обстоятелствата, 
при които се с случило. Обвинителният акт е внасян на три пъти 
заради констатирани от СГС и СНС процесуални нарушения при 
изготвянето му.

Производството не е 
приключило.

защо заключение
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обвинен за умишлена безстопанственост:

За времето 08.12.2011 г. - 27.12.2011 г. като министър на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и в качест-
вото си на упражняващ правата на държавата като акционер 
в капитала на  ЕВН България Електроразпределение АД, 
Трайков не положил достатъчно грижи за ръководенето и 
управлението на повереното му имущество. Задълженията му 
в това качество били разписани в Устройствения правилник 
на МИЕТ и Правилника за упражняване правата на държа-
вата в търговските дружества с държавно участие в капитала 
при осъществяване на държавната политика в областта на 
енергетиката, и се заключавали в това да следи да се постигне 
печеливша продажба на остатъчния миноритарен държавен 
дял от капитала на ЕВН България Електроразпределение АД. 
Трайков дал разрешение за разпоредителни сделки с дъл-
готрайни финансови активи на дружеството – продажба на 
остатъчния дял от 33 % от капитала - да се извърши от АПСК, 
без да координира и контролира изпълнението на държавната 
политика и държавния интерес в енергийния сектор за пости-
гане на печеливша продажба, без да отчете условията, при 
които е следвало да се извърши продажбата съгласно Страте-
гията за приватизация на електроразпределителните дру-
жества. От това последвали значителни щети за държавата в 
размер на 31 639 704 лева, представляващи разликата в цената 
при продажбата на мажоритарния дял от 67 % от капитала на 
дружеството при средна цена на акция 2 295,67 лева съгласно 
договора за продажба на акции от 2004 г. между АПСК и 
ЕВН  АГ Австрия и средно-претеглената цена на проведения 
смесен закрит аукцион на четири дати през месец декември 
2011 г. при приватизацията на БФБ чрез метода на публично 
предлагане в размер на 1682,64 лева на акция. Тази цена била 
получена вследствие на несъобразената със Стратегията за 
приватизация на електроразпределителните дружества първо-
начална и минимална цена от 1373,92 лева на акция. Деянието 
е умишлено, не съдържа признаците на по-тежко престъпле-
ние, случаят е особено тежък и последвалата щета е в особено 
големи размери - престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. 
ал. 1 от НК.

Обвинение януари 2017 г. – внесен обвинителен акт от 
СГП в СГС август 2017 г. – върнато за отстраняване 
на процесуални нарушения октомври 2017 г. – внесен 
обвинителен акт от СГП в СНС декември 2017 г. - 
върнато за отстраняване на процесуални нарушения 
март 2018 г. – внесен обвинителен акт от СП в СНС 
октомври 2018 г. - делото е висящо пред СНС оттогава.

казус 04/

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
министър на икономиката, енергетиката и туризма, 2009 - 
2012, по същото дело и 3., подсъдими са още четири лица

какво кога
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Трайков също е привлечен като обвиняем повече от 5 години след 
извършване на деянието, при положение че се касае за твърдени 
нарушения около извършване на сделка, чиито параметри са били 
публично известни. Инкриминираната щета в обвинението е 
изчислена като разликата между реално полученото през 2011 г. и това, 
което би било получено от държавата при продажбата ѝ на остатъка 
от 33 % от акциите на дружеството, ако продажбата беше при същите 
средни цени на акция, които са постигнати през 2004 г., когато е 
продаден първият пакет от 67 % от акциите. Встрани от иновативния 
подход при сравняването на сделки от различни периоди на база 
единствено продажбена цена, престъплението безстопанственост 
изисква настъпването на повреда, унищожение или разпиляване на 
налично имущество или други значителни щети от подобен характер, 
които винаги са се разбирали в теорията79 и практиката80 само 
като претърпени загуби. Обвинителният акт е внасян на три пъти 
заради констатирани от СГС и СНС процесуални нарушения при 
изготвянето му.

Производството не е 
приключило.

защо заключение

79 / А. Гиргинов, Наказателно право на РБ. Особена част, София: Софи – Р, стр. 291-292
80 / Решение № 511 от 1.12.2008 г. на ВКС по кас. д. № 518/2008 г., II н. о.; Решение № 473 от 23.11.2009 г. на ВКС по н. д. № 519/2009 г., II н. о., Решение № 196 от 30.03.2010 г. на ВКС по н. д. № 110/2010 г., III н. о., НК
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казус 05 /

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ / А 
вицепремиер и министър на вътрешните работи, 2009 - 
2013

какво кога

заключение защо

обвинен за това, че в периода от 23.12.2011 г. до 
29.02.2012 г. при условията на продължавано 
престъпление, на два пъти, в качеството си на министър 
на вътрешните работи е присвоил чужди пари в размер 
на 50 569,28 лева, представляващи бюджетни средства 
на МВР, връчени му в това му качеството и поверени 
му да ги управлява. Присвоените средства са в големи 
размери и за улесняване на деянието е извършено друго 
престъпление по служба чрез издаване на две заповеди 
в нарушение на ЗМВР с цел набавяне облага за О.Т. 
– висш служител на МВР, изразяваща се в изплащане 
на възнаграждения за времето на отстраняването му 
от длъжност и обезщетения по ЗМВР в общ размер 
на 50 569,28 лева. От деянието да са настъпили 
значителни вредни последици за МВР в същия размер - 
престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 
201, вр. чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 
от НК (длъжностно присвояване);

привличане като обвиняем 
2013 г. – внесен обвинителен 
акт от СГП февруари 2014 
г. – оправдателна присъда 
от СГС май 2014 г. – 
потвърдена от САС февруари 
2015 г. – потвърдена от ВКС 
октомври 2015 г.

Релевантните за делото факти са безспорни – несъмнено 
е установено, че подсъдимият е издал заповеди 
за прекратяване на служебното правоотношение 
на подчинения му служител по негово желание 
и следващото се изплащане на обезщетение при 
напускане на системата на МВР в общ размер на 
50 569,28 лева, макар срещу същия да се водило 
досъдебно производство и да е бил привлечен в 
качеството на обвиняем. Правната оценка на тези 
факти обаче от решаващите състави на съда и на трите 
инстанции е различна от тази на прокуратурата. 
Според съда издаването на заповедите не е в нарушение 
на твърдените в обвинителния акт разпоредби на 
действащия по това време ЗМВР, защото привличането 
в качеството на обвиняем е пречка дадено лице 
първоначално да постъпи на служба в МВР, но не 
е сред основанията за прекратяване на служебното 
правоотношение без право на обезщетение за 
прослужено време.

Повдигнатото обвинение е изначално несъставомерно, 
доколкото е инкриминирано издаване на заповеди в 
нарушение на законови разпоредби, каквито обективно 
не са нарушени.
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обвинен по второ81 отделно наказателно производство за това, че:

в периода от 26. 08. 2009 г. до 18. 09. 2009 г. при условията на продължавано 
престъпление като министър на вътрешните работи осуетил наказателно преследване 
срещу три лица с цел да ги избави от наказание. Цветанов отказал да даде вмененото му 
от чл. 16, ал. 1 от ЗСРС и чл. 175, ал. 2 от НПК писмено разпореждане за прилагане на 
СРС по отношение на тези лица, с което възпрепятствал събирането на доказателства 
за разкриване на тежки престъпления – престъпление по чл. 288, вр. чл. 26, ал. 1 от НК 
(специален състав на лично укривателство).

привличане като обвиняем 2013 
г. – внесен обвинителен акт от СГП 
юли 2013 г. – осъдителна присъда от 
СГС с наказание лишаване от свобо-
да от 4 години ефективно май 2015 
г. – потвърдена от САС януари 2015 
г. – отменена от ВКС поради проце-
суални нарушения на САС юни 2015 
г. – оправдателна присъда на САС 
септември 2015 г. – потвърдена от 
ВКС януари 2016 г.

Релевантните за делото факти са също сравнително безспорни – прието е за 
установено от съда, че в качеството си на министър на вътрешните работи под-
съдимият отказал да разпореди прилагането на СРС по шест искания срещу три 
лица. Той бил мотивиран от главния секретар на МВР да го стори под предлог, 
че съществува опасност от разкриване на оперативните способи, т.е. че е наличен 
риск прилагането на СРС да стане достояние на трети лица и така да бъде про-
валена оперативна разработка срещу директор на ОД на МВР. Според прокура-
турата показанията на гл. секретар на МВР по време на съдебното производство, 
че именно той е мотивирал подсъдимия, не следва да се приемат безкритично, 
доколкото същият не е споделил тези обстоятелства при първоначалния си 
разпит. Правната оценка на установените факти от различните съдебни състави, 
разглеждали делото, обаче е диаметрално противоположна. Въпреки приетата 
първоначално от СГС и САС съставомерност на деянията, вторият състав на 
САС и ВКС са възприели обратния краен извод, макар и с частично различни 
мотиви. САС е счел, че деянията са несъставомерни и от обективна страна (за-
щото подсъдимият като министър на ВР, разрешавайки прилагането на СРС, не 
осъществява функции по наказателно преследване и изначално не може да бъде 
субект на престъпление по чл. 288 от НК), и от субективна страна (защото не е 
била налична специалната цел, изисквана от престъпния състав, а именно лицата 
да бъдат избавени от наказание). ВКС е критикувал първия извод, приемайки 
обратното – т.е. че деянието е обективно съставомерно, но се е солидаризирал 
с втория. За да съществува такава цел, според решаващите съдебни състави, е 
следвало по делото да бъде доказано наличие на преки или опосредени от други 
лица връзки, зависимости и отношения от лично, служебно, бизнес или друго 
естество между подсъдимия и трите лица, прилагането на СРС спрямо които не 
е разрешил, което не е сторено.

Правната страна на делото съвсем не е 
безспорна, което е видно и от диаметрално 
противоположните изводи на различните 
съдебни състави. Следва да се посочи обстоя-
телството, че наказателното преследване сре-
щу Цветанов е започнато близо 4 години след 
извършване на деянията, а от самото естество 
на твърдяното престъпление трудно би могъл 
да се направи извод, че оперативното разкри-
ване на факта на извършване на точно това 
престъпление е отнел толкова много време. 
Напротив – отказът да се приложат СРС 
в рамките на конкретното разследване, за 
който впоследствие се твърди, че го е осуетил, 
е станал известен веднага на разследващите и 
прокурорите, работили по това разследване. 
Остава неясно защо наказателно преследване 
срещу министъра не е започнато веднага, а 
години по-късно. Отделно от това, по време 
на разглеждане на наказателното производ-
ство, други бивши министри на ВР публично 
са заявявали, че също са отказвали експлоа-
тация на СРС, но не е известно тези случаи 
да са проверявани от ПРБ преди или след 
изявленията82.

какво кога

заключение защо

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ / Б
вицепремиер и министър на вътрешните работи, 2009 - 
2013

81 / Има и трето секретно наказателно производство отново с оправдателна присъда на първа инстанция, неразгледана по реда на инстанционна съдебна проверка поради липса на протест от прокуратурата, за неупражнен 
контрол върху подчинени, извършили военно престъпление – б. а.
82 / Например тук: https://www.24chasa.bg/novini/article/4591893
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обвинен за активен подкуп, принуда, престъ-
пление по служба:

• през октомври 2010 г. обещал подкуп в раз-
мер на 200 000 лева на С. С. – длъжностно 
лице, което заема отговорно служебно по-
ложение – изпълнителен директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“, за да извърши 
действие по служба. Действието се състояло 
в това да подпише платежните нареждания 
за възстановяване на ДДС на две търговски 
дружества по „Програма за разпределение на 
храни от интервенционни запаси за социал-
но слаби лица по плана за 2010 г.“ – престъ-
пление по чл. 304а от НК.

• на 2 ноември 2010 г. принудил С. С. (изпъл-
нителен директор на Държавен фонд „Земе-
делие“) да извърши нещо, противно на воля-
та му – да подпише предварително изготвен 
сигнал до завеждащ отдел „Инспекторат“ 
на ВКП за упражняван върху него  система-
тичен натиск и заплахи от страна на бившия 
изпълнителен директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ – К. И., и от страна на К. Т. – 
прокурор от СГП. По този начин Найденов 
злоупотребил с властта си в качеството си на 
министър на земеделието и храните – престъ-
пление по чл. 143, ал. 1 от НК.

• през март 2010 г. в качеството си на длъж-
ностно лице – министър на земеделието 
и храните, използвал своето служебно по-
ложение, за да набави за Й. Н. (управител 
и собственик на „ЧЕХ – Йосиф Новосад“ 
ООД), противозаконна облага, а именно спе-
челването на обществена поръчка за „Достав-
ка на хранителни продукти за разпределение 
на лица в неравностойно положение по обо-
собени позиции – план за 2010 г.“. Общест-
вената поръчка била обявена от Държавен 
фонд „Земеделие“ по „Програма за разпре-
деление на храни от интервенционни запаси 
за социално слаби лица по плана за 2010 г.“ 
– престъпление по чл. 283 от НК.

обвинение от СГП март 2013 
г. – прекратено наказателно 
производство от СГП февруари 
2015 г.

според оповестената от СГП информация 
за медиите наказателното производство 
е прекратено поради недоказаност, тъй 
като основният свидетел по него - бившият 
изпълнителен директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ С. С. – „не е предоставил 
достатъчно ясни и конкретни факти, които 
да дават възможност да се поддържат 
обвиненията срещу Найденов“.

Наказателното производство е прекратено 
от прокуратурата малко преди да се 
навършат две години от привличането 
на лицето като обвиняем, което би му 
дало възможност да поиска внасяне 
на делото за разглеждане от съда  (по 
реда на разпоредбите на гл. 26 от 
НПК в редакцията ѝ към 2015 г.). От 
прокуратурата не е предоставено копие 
от акта за прекратяване за целите на 
настоящия анализ. Детайлните мотиви 
остават неизвестни.

казус 07/

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
министър на земеделието и храните, 
2009 - 2013

какво кога

защо

заключение
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обвинен за умишлена безстопанственост:

•  като министър на икономиката, енергетиката 
и туризма не е организирал и контролирал 
изпълнението на държавната политика в 
областта на енергетиката съобразно решенията 
на Министерския съвет и на Народното 
събрание. Въпреки вменените му права и 
задължения, не предприел каквито и да е 
действия за изпълнението на предложеното и 
гласувано лично и от него Решение на МС № 
250/28.03.2012 г. за прекратяване изграждането 
на ядрена централа на площадка „Белене”. В 
резултат на това продължили плащанията към 
дружеството архитект – инженер на централата. 
От това била нанесена щета в особено големи 
размери на Националната електрическа 
компания ЕАД в размер на 4 561 697,27 евро. 
Деянието представлява особено тежък случай – 
престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 2 
от НК.

обвинение от СГП ноември 
2016 г. – наказателното 
производство продължава да се 
намира на досъдебна фаза и към 
момента.

от прокуратурата не е предоставено копие от 
акта за привличане на Добрев в качеството на 
обвиняем за целите на настоящия анализ, нито 
информация за хода на разследването. От момента 
на привличане на лицето в качеството на обвиняем 
са изминали вече повече от три години, като 
причините за липсата на процесуално движение по 
производството остават неизвестни.

производството не е 
приключило.

казус 08/

ДЕЛЯН ДОБРЕВ
министър на икономиката, енергети-
ката и туризма, 2012 - 2013

какво кога

защо

заключение
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обвинен за умишлена безстопанственост:

• в края на ноември 2006 г. като министър и 
принципал на НЕК ЕАД не изпълнил задъл-
женията си по Закона за енергетиката, Устрой-
ствения правилник на Министерството на 
икономиката и енергетиката и Правилника 
за реда за упражняване правата на държавата 
в търговските дружества с държавно участие 
в капитала. По-конкретно Овчаров не упраж-
нил достатъчен контрол върху работата на из-
пълнителните директори на НЕК Любомир 
Велков и Мардик Папазян при сключването 
на споразумение с руската компания „Атом-
стройекспорт“ АД  за изграждането на АЕЦ 
„Белене“. По силата на това споразумение дру-
жеството било ангажирано да направи идеен 
проект със степен на завършеност, техническо 
задание за блоковете на електроцентралата 
и пр., но до окончателен договор за инжене-
ринг, доставка, строителство за проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на бло-
кове 1 и 2 на АЕЦ „Белене“ не се стигнало. От 
това настъпила щета в особено големи размери 
193 189 000 евро – възнаграждението за из-
вършване на дейностите от руската компания.  
Деянието не разкрива признаците на по-тежко 
престъпление и представлява особено тежък 
случай – престъпление по чл. 219, ал. 4, във вр. 
с ал. 3 и във вр. с ал. 2 от НК.

обвинение от СГП ноември 2016 
г. – наказателното производство 
продължава да се намира на досъ-
дебна фаза и към момента.

от прокуратурата не е предоставено копие от акта за привличане 
на Овчаров в качеството на обвиняем за целите на настоящия ана-
лиз, нито информация за хода на разследването. От момента на 
привличане на лицето в качеството на обвиняем са изминали вече 
повече от три години, като причините за липсата на процесуално 
движение по производството остават неизвестни. Прави впечат-
ление и че Овчаров е привлечен в качеството на обвиняем 10 го-
дини след извършване на твърдяното престъпление, което касае 
поведение при сделка с известни параметри. С други думи, не се 
е налагала някаква дейност по разкриване на комплицирана прес-
тъпна схема, което би оправдало огромното забавяне във времето. 

производството не е 
приключило.

казус 09/

РУМЕН ОВЧАРОВ / А
министър на икономиката и енерге-
тиката, 2005 - 2007

какво кога

защо

заключение
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от прокуратурата не е предоставено копие от акта за 
привличане на Димитров в качеството на обвиняем за 
целите на настоящия анализ, нито информация за хода 
на разследването. От момента на привличане на лице-
то в качеството на обвиняем са изминали вече повече от 
три години, като причините за липсата на процесуално 
движение по производството остават неизвестни. Пра-
ви впечатление и че Димитров е привлечен в качеството 
на обвиняем 9 години след извършване на твърдяното 
престъпление, което касае поведение при сделка с извест-
ни параметри. С други думи, не се е налагала някаква дей-
ност по разкриване на комплицирана престъпна схема, 
което би оправдало огромното забавяне във времето. 

обвинен за умишлена безстопанственост:

• в периода от неустановена дата през 2007 г. 
до 13.12.2007 г., като упражняващ правата на 
едноличния собственик на капитала – МИЕ в 
НЕК ЕАД, умишлено не е упражнил достатъ-
чен контрол върху работата на Любомир Вел-
ков и Мардик Папазян /главни изпълнителни 
директори на НЕК ЕАД/. На последните е 
възложено управлението на обществено иму-
щество – на НЕК ЕАД, при сключването на 
„Рамков договор за доставка на оборудване 
от количеството, намиращо се в АЕЦ Белене, 
България“. От това е последвала щета в особе-
но големи размери - 77 172 475 евро. Деянието 
представлява особено тежък случай – престъ-
пление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 2 от 
НК.

обвинение от СГП октомври 
2016 г. – наказателното произ-
водство продължава да се намира 
на досъдебна фаза и към момента.

производството не е 
приключило.

казус 10/

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
министър на икономиката и енергетиката, 2007 - 2009 по 
същото дело 31. и 32.

какво кога

защо

заключение
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казус 11/

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ / А
министър на отбраната, 
2014 - 2017

какво кога

заключение защо

обвинен за това, че като лице, заемащо отговорно служебно положение, в качеството на министър на 
отбраната, в периода от 19.12.2014 г. до 26.01.2015 г., съзнателно допуснал подчинено нему лице В. Л. Ц. 
- директор на дирекция в МО, да извърши престъпление по чл. 282, ал.3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 
2 от НК, свързано със службата или работата му - престъпление по чл. 285 от НК (допустителство). По 
делото обвиняем е още едно лице – В.Л.Ц. Последният е заемал отговорно служебно положение - дирек-
тор на дирекция в МО, и възложител по смисъла на ЗОП на процедура на обществена поръчка с предмет 
„Сключване на рамково споразумение по обособени позиции за доставка – полево облекло по отделен 
списък и полушуба с подплата за военнослужещи“. Обвинен е, че за времето от 19.12.2014 г. до 26.01.2015 
г., като извършител, в съучастие с подбудителя Николай Ненчев, не изпълнил служебните си задължения, 
произтичащи от Закона за обществените поръчки. Това сторил с цел да набави за себе си облага – да остане 
на служба в МО като директор на дирекция след отправеното му на 15.12.2014 г. от Ненчев предложение 
за прекратяване на служебното правоотношение по Закона за държавния служител, с цел да набави за дру-
гиго облага – за „Интендантско обслужване“ ЕАД , и с цел да причини другиму вреда – на МО. В резултат 
на това са настъпили значителни вредни последици за МО в размер на 259 773,78 лева. Случаят се явява 
особено тежък – престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

обвинение ноември 
2016 г. – внесен ОА 
в СВС от СВОП 
декември 2016 г. 
– оправдателна при-
съда от СВС юни 
2017 г. – потвърдена 
от ВоАС декември 
2017 г. – потвърде-
на от ВКС април 
2018 г.

Съдебните инстанции са приели единодушно, че от подсъдимия В.Л.Ц. не е извършено 
твърдяното от прокуратурата нарушение на служебните му задължения като представител на 
възложителя, произтичащи от Закона за обществените поръчки. Това е довело до заключение 
за обективна несъставомерност на извършеното от В.Л.Ц. След като извършеното от 
В.Л.Ц. не съставлява престъпление, то няма как и да има допустителство от неговия 
висшестоящ (това е престъплението, за което окончателно е обвинен Ненчев; първоначално 
повдигнатото му такова с обвинителния акт пред съда е било за подбудителство, т.е. съучастие 
в длъжностното престъпление на В.Л.Ц., но е изменено в допустителство в хода на съдебното 
следствие), което е проява на вторична престъпна дейност и може да съществува само тогава, 
когато има и някакво обуславящо я първично престъпление. Освен липсата на обективно 
нарушение на процедурата по ЗОП от В.Л.Ц., и трите съдебни инстанции са подложили 
на критика подхода за възприемане от обвинението на реално настъпили за МО вредни 
последици. Тя е изчислена като разликата между ценовата оферта на класирания на първо 
място, но впоследствие отказал се участник, и класиралия се първоначално на второ място 
участник, с който е сключен договорът поради отказването на първия преди приключване 
на процедурата. След отказването на първия участник комисията по ЗОП е направила 
ново класиране и договор е сключен именно с далия най-добрата ценова оферта останал 
в процедурата участник. Т.е. на практика офертата се явила по-неизгодна за възложителя 
МО, но в сравнение с оферта, която обективно вече не е съществувала поради отказването 
от участие на кандидата с предложена по-ниска цена. В заключение съдът е приел, че 
подсъдимият Ненчев не е изисквал от подчинените си неправомерно изпълнение на 
задълженията им, произтичащи от ЗОП, както и не е оказвал натиск или влияние върху тях. 
Това е категорично установено от събрания доказателствен материал по делото. Очевидно 
с липсата на доказателства за подбудителство към длъжностно престъпление се е съгласил 
и прокурорът, участвал в разглеждане на делото още на първа инстанция, защото е изменил 
обвинението от такова за съучастие в такова за допустителство).

Цялото наказателно производство е 
протекло без каквото и да е забавяне. 
Обективната несъставомерност на 
повдигнатото на Ненчев обвинение е 
констатирана не само от трите съдебни 
инстанции, но и от представителя на 
обвинителната власт от ВКП, участвал 
при разглеждане на делото пред ВКС, 
тъй като не е поддържал касационния 
протест на Военно-апелативната 
прокуратура. Следва да се посочи, че 
фактът на извършване на престъпление 
по чл. 285 от НК, изразяващо се на 
практика в умишлено неупражняване на 
контрол върху подчинени, хипотетично 
би могъл да се разследва по отношение 
на всяко длъжностно лице, което има 
подчинен, извършил престъпление, 
свързано със службата му. Въпреки това 
обаче разследвания по този текст не са 
често явление. Съдебната практика по 
него винаги е била крайно оскъдна дори 
и по времето на комунизма - такива 
наказателни производства традиционно 
са възприемани като екзотични в 
практиката.
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обвинен за това, че в периода от 07.11.2014 г. до 29.03.2016 г. при условията на 
продължавано престъпление, с две отделни деяния, не изпълнил служебните си 
задължения, като в нарушение на Закона за отбраната и въоръжените сили не осигурил 
авиационната безопасност и летателната годност на военно-въздухоплавателни 
средства от изтребителната авиация на ВВС и не утвърдил проект за инвестиционен 
разход за ремонт на агрегати и доставка на резервни части за самолети МиГ-29. Това 
сторил с цел да причини вреда на руската компания АО РСК МИГ, от което настъпили 
значителни вредни последици за Българската армия. Случаят е особено тежък - 
спаднал нальотът на пилоти от ВВС на Република България на 33 часа за една година, 
при установен в НАТО стандарт от 180 летателни часа за година или поне минимум 
80 летателни часа за година. Това довело до опасност от допускане на тежки летателни 
инциденти, поради разтренираност – престъпление по чл. 282, ал. 3, във вр. с ал. 2, във 
вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (престъпление по служба).

обвинение ноември 2016 г. 
– внесен ОА от СГП в СГС 
януари 2017 г. – оправдател-
на присъда СГС юли 2019 г. – 
към момента делото е висящо 
пред АС София по протест 
на прокуратурата.

Същината на обвинението се изразява в това, че между МО и АО „Р. М.“ 
били подписани два договора за удължаване на ресурса на 2 бр. двига-
тели РД-33 с по 50 часа и ремонт на 2 бр. двигатели РД - 33 и един брой 
кутия за самолетен агрегат - 2 /КСА -2/ за МиГ-29 на обща стойност 3 
773 000 евро (7 388 666 лева). Вместо тези договори да бъдат приведени 
в изпълнение, министър Ненчев казал на своя заместник, заместник-ми-
нистър Десислава Йосифова, да ги пази в служебната си каса и да не 
предприема каквито и да било действия по реализирането им, за да 
не бъде осъществен ремонтът на самолетите в АО „РСК МИГ“ Моти-
вите към единствения до момента постановен съдебен акт по делото 
не са публикувани. При прочитане на оправдателната присъда обаче 
председателят на съдебния състав ги е представил накратко в съдебната 
зала, като е изтъкнал, че в хода на делото са установени доказателства за 
недофинансиране на изтребителната авиация на Република България от 
десетилетия, което именно е довело до резултат, изразяващ се в спадане 
на нальота и разтренираност на пилотите от ВВС, за който обвинение-
то твърди да е в причинна връзка с поведението на Ненчев. Освен това 
последният взел дейно участие в сключване на договор за ремонт на 
въпросните машини с Полша, който е бил много по-изгоден за ВВС (на 
стойност 1,23 млн. евро) от неосъществения такъв с руската компания. 
Председателят на съдебния състав е изтъкнал и че решението да се нама-
ли военното сътрудничество с Русия е било политическо. То било взето 
от Министерски съвет в усложнена международна обстановка, породена 
от анексирането на Крим.

Производството не е приключило.

кога

заключение защо

казус 12/ 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ / Б
министър на отбраната, 
2014 - 2017
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обвинен за престъпление по служба:

В периода 15.01.2016 г. – 22.07.2016 г. като длъжностно 
лице, което заема отговорно служебно положение 
– министър на външните работи, при условията на 
продължавано престъпление, с две отделни деяния, не 
изпълнил служебните си задължения по ЗОП. Митов не 
провел процедура по ЗОП, независимо че са били налице 
предпоставките за провеждане на такава, а вместо това 
сключил два броя споразумения с Министерството на 
земеделието и храните. Това сторил с цел да набави за 
другиго облага – за „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД. 
От това настъпили значителни вредни последици за 
Министерство на външните работи в размер на 494 458,03 
лева, която сума е недължимо платена, поради неспазване от 
страна на „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД на ценовото 
му предложение, неразделна част от договор за обществена 
поръчка, сключен между МЗХ и „Юнайтед Травъл 
Ейджънси“ ЕООД – престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1, 
вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Обвинение май 2017 г. – внесен обвинителен акт 
от СГП в СНС декември 2017 г. – оправдателна 
присъда на СНС октомври 2018 г. – потвърдена от 
АСНС юни 2019 г.– потвърдена от ВКС април 2020 
г.

казус 13/

ДАНИЕЛ МИТОВ
министър на външните работи, 2014 - 2017 
по същото дело и 15.

какво кога
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Първоначално повдигнатото обвинение на Митов за престъпление по служба е 
било изменено от прокурора, участващ в първоинстанционното производство, 
в по-леко наказуемото престъпление злоупотреба на доверие (и не при условия-
та на продължавано престъпление). Това престъпление се изразява в съзнателно 
ощетяване на имущество от лице, комуто последното е било поверено да го уп-
равлява или пази. Инкриминираните факти са също модифицирани при новото 
обвинение – вече се е твърдяло несвоевременно обявяване на процедура по ЗОП 
– такава е била обявена на 28.12.2015 г. при изтичащ срок на предходната общест-
вена поръчка 31.12.2015 г. Това е довело до сключване на две споразумения меж-
ду МВнР и МЗХ с оглед обезпечаване пътуванията в чужбина на служителите на 
МВнР и до недължимо плащане на сумата в размер на 494 458,03 лева в резултат 
на неспазеното ценово предложение на фирмата изпълнител на договор с МЗХ. 
От фактическа страна първоинстанционният съд е приел, че МВнР е следвало да 
ползва същите отстъпки от „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, които са били 
договорени между дружеството и МЗХ по договора помежду им, но не се е полз-
вало от тях, което реално е довело по плащане в повече. След като обаче от МВнР 
сигнализирали дружеството, оттам на 24.01.2017 г. и 09.02.2017 г. възстановили 
на МВнР надвнесените суми за неползваната отстъпка от цената дори с 613,49 
лева над платените в повече 494 458,03 лева. От правна страна първоинстанцион-
ният съд е приел, че от наличните доказателства по делото не може да се направи 
категоричен извод, че подсъдимият Митов съзнателно е забавил процеса на обя-
вяване на обществената поръчка и по този начин е нарушил разпоредбите на ЗОП. 
Сложната съгласувателна процедура, установените непълноти в документацията, 
издаването на заповед на заместник-министъра Ангеличин да контролира кон-
кретните служби, натоварени с изпълнението на тази дейност, разколебават тезата 
на прокуратурата за умишлени действия от страна на подсъдимия според първата 
инстанция. Въззивният съд е потвърдил оправдателната присъда, макар и с други 
мотиви. Според тях на подсъдимия Митов, като представляващ МВнР, не му е 
поверявано цялото имуществото на МВнР, за да може с действия или бездействия 
да го ощети, каквото е изискването на престъпния състав на злоупотребата на до-
верие. Според АСНС прокурорът, участвал по делото пред първата инстанция, 
е изменил обвинението в изначално несъставомерно такова. Пред касационната 
инстанция прокурорът от ВКП не е поддържал подадения протест, а съставът на 
ВКС принципно се е съгласил с мотивите на въззивния съд. Според върховната 
инстанция министърът не би могъл да бъде годен субект на престъплението зло-
употреба на доверие, както и в случая е обвинен в бездействие, докато съставът 
на това престъпление изисква действието като форма на изпълнителното деяние. 
ВКС застъпва становището, че не е установено по делото Митов да е действал про-
тив интересите на МВнР.

Цялото наказателно 
производство е протекло в 
разумен срок. Оправдателната 
присъда е поради 
констатирана обективна 
несъставомерност на 
извършеното, с мотивите 
за която пред последната 
инстанция се е съгласила 
и обвинителната власт. 
На практика за МВнР 
не е настъпила никаква 
вреда – след като са били 
сезирани, че не са дали на 
МВнР същата отстъпка, от 
която се е ползвало МЗХ, от 
дружеството са възстановили 
на МВнР надвнесената сума.

защо заключение
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казус 14/

ХРИСТО АНГЕЛИЧИН / А
заместник-министър на външните работи, 
2014 - 2017

какво кога

заключение защо

обвинен за това, че в периода 17.11.2016 г. – 01.12.2016 г., като длъжностно лице 
– заместник-министър на външните работи, не упражнил достатъчен контрол 
върху работата на свои подчинени директори на дирекции в министерството 
Л.М., Д.И., М.С. Последните не създали необходимата организация по пред-
варително осигуряване на средства за закупуване от задграничните представи-
телства на автоматични телефонни централи, не сключили писмен договор, въз 
основа на който да получат гаранции за изпълнение от „Б.“ ЕООД, не провели 
консултации с експерти за пазарните цени. В резултат на това предлаганите от 
„Б.“ ЕООД цени се явили многократно завишени и от това са последвали значи-
телни щети за МВнР в общ размер на 214 709 евро /419 934,29 лева/, представля-
ваща заплатената стойност от всички посолства – престъпление по чл. 219, ал. 2 
от НК (безстопанственост).

обвинение май 2017 г. – внесен обви-
нителен акт от СГП в СНС февру-
ари 2018 г. – осъдителна присъда 
на СНС октомври 2018 г. (условно 
Лишаване от свобода 2 години с 4 
години изпитателен срок, глоба 5 
000 лева) – оправдателна присъда 
АСНС април 2019 г. - към момента 
делото е висящо пред ВКС по про-
тест на прокуратурата.

Първоинстанционният съд е приел, че е бил заобиколен ЗОП за обявяване на единна 
обществена поръчка за телефонни централи на дипломатически представителства зад 
граница. За да се слезе под минимума за обявяване на поръчка по ЗОП общата сума на 
поръчката била разбита на 12 части, на които формално възложители се явявали отделните 
задгранични представителства, а не министерството. От правна страна този съд се е 
съгласил с тезата на прокуратурата, че е налице неупражняване на контрол от подсъдимия 
спрямо подчинените му длъжностни лица от МВнР. В резултат на това се е стигнало до 
описаната щета, изразяваща се в плащанията към Б. ЕООД. Въззивният съд се е съгласил 
с приетата от първоинстанционния фактическа обстановка, но не и с направените правни 
изводи. Според втората инстанция, за да е съставомерно поведението на подсъдимия по 
цитирания законов текст, то е следвало, на първо място, той да е нарушил делегирани му 
от министъра законови правомощия, в които се включва контрол спрямо конкретните 
длъжностни лица. На второ място, въпросните длъжностни лица е трябвало да са 
извършили точно определено престъпление, а не просто укоримо поведение от каквото 
и да е естество, което горестоящият им да е допуснал с престъпното си бездействие. На 
трето място, трябвало да е налице причинна връзка между неупражнения контрол от 
подсъдимия и настъпилата щета. АСНС е констатирал, че нито едно от тези условия не е 
изпълнено, следователно извършеното от подсъдимия не съставлява престъпление – нито 
на подсъдимия са били делегирани такива правомощия, нито от обвинението са посочени 
допуснатите престъпления, извършени от подчинените длъжностни лица, нито е установена 
изискуемата причинна връзка с щетата. За последната пък е установено, че платената сума на 
Б. ЕООД е била възстановена спешно на МВнР.

Производството не е приключило. 
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обвинен за:

в периода от 15.01.2016 г. до 22.07.2016 г., като длъжностно лице - заместник-
министър на външните работи, при условията на продължавано престъпление с две 
деяния, въпреки задълженията си по заповед на министъра на външните работи, по 
силата на която е трябвало да наблюдава и контролира дейността на дирекция „Бюджет 
и финанси“ и дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо 
осигуряване“, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на А.В.В. Последният 
е бил директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо 
осигуряване“, Отдел „Обществени поръчки“ и и.д. главен секретар на МВнР, на които е 
възложено управлението, разпореждането и отчитането на обществено имущество. От 
това са последвали значителни щети за МВнР в размер на 494 458,03 лева, изплатени 
по силата на две споразумения сключени между МВнР и МЗХ – престъпление по чл. 
219, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК (безстопанственост).

обвинение май 2017 г. – вне-
сен обвинителен акт от СГП 
в СНС декември 2017 г. – 
осъдителна присъда на СНС 
октомври 2018 г. (4 години 
лишаване от свобода и глоба 
4000 лева) – оправдателна 
присъда от АСНС юни 2019 
г.– потвърдена от ВКС април 
2020 г.

СНС е заключил, че подсъдимият Ангеличин е осъществил състава на престъплението, за което е 
предаден на съд. Според първата инстанция съобразно вменените им задължения директорите на 
дирекция „Бюджет и финанси“ и „Управление на собствеността“ е следвало да предприемат съответ-
ните действия във връзка с изпълнението на двете споразумения за осигуряване на самолетни билети 
за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на 
МВнР. Трябвало е да създадат необходимата организация по точното им изпълнение, като е следвало 
да вменят задължение на конкретно лице /различно от лицето по споразуменията, определено за 
комуникация/, което да осъществява контрол по изпълнението на споразуменията. По-конкретно, 
лицето е трябвало да следи и контролира дали услугите, предлагани от Ю.Т.Е. ЕООД, се предоставят 
на Министерство на външните работи при същите условия, цени и отстъпки съобразно уговоре-
ното между дружеството и МЗХ по сключения между тях договор. Първата инстанция е намерила 
причинна връзка между посочената в обвинителния акт вреда за МВнР и бездействието на тези 
длъжностни лица да упражнят необходимия контрол, както и бездействието на заместник-министър 
Ангеличин да контролира тях. Обратно, АСНС е приел, че бездействието на подсъдимия Ангеличин 
не осъществява състава на престъплението от обективна страна, защото със заповедта, с която ми-
нистърът му е делегирал да упражнява контрол върху въпросните дирекции, се съдържат принципни 
указания за упражняване на контрол без да бъде индивидуализирано неговото съдържание. Според 
въззивната инстанция неизпълнението на разпоредби от принципно естество не може да се вменява 
във вина, защото не съдържат конкретни правила за поведение. Според чл. 2 от Закона за норматив-
ните актове заповедта не е нормативен акт и не създава задължение, чието неизпълнение да обоснове 
наказателна отговорност за безстопанственост. Според върховната инстанция и ненормативни 
актове принципно биха могли да предписват контролни функции, неизпълнението на които да обос-
нове отговорност за длъжностно престъпление. В настоящия случай обаче действително в заповедта 
на министъра не са посочени конкретни задължения за осъществяване на контрол върху работата и 
дейността на работещите в дирекциите служители, в това число и върху директорите, и то конкретно 
във връзка с осъществяваната от тях дейност по управлението, разпореждането или отчитането на 
общественото имущество. Това е изискване на нормата на ал. 2 на чл. 219 от НК, така че деянието е 
обективно несъставомерно.

Цялото наказателно 
производство е протекло 
в разумен срок. Оправда-
телната присъда е поради 
констатирана обективна 
несъставомерност на 
извършеното, с мотивите 
за която пред последната 
инстанция се е съгласила 
и обвинителната власт. 
На практика за МВнР 
не е настъпила никаква 
вреда – след като са били 
сезирани, че не са дали на 
МВнР същата отстъпка, 
от която се е ползвало 
МЗХ, от дружеството са 
възстановили на МВнР 
надвнесената сума.

кога

заключение защо

казус 15/ 

ХРИСТО АНГЕЛИЧИН / Б
заместник-министър на външните работи, 
2014 - 2017, по същото дело и 13.
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обвинен за престъпление по служба, сключване на неизгодна сделка и умиш-
лена безстопанственост:

На 09.07.2015 г., като министър на здравеопазването, в съучастие, като извършител, 
с заместник-министър Адам Персенски - помагач, с цел да набави облага за други-
го – за Министерството на здравеопазването на Република Турция /да получи чрез 
дарение 5 000 000 дози ваксини срещу туберкулоза, с които да бъде обезпечен имуни-
зационният календар на Република Турция/, нарушил и неизпълнил свои служебни 
задължения  по Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина и Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването 
(МЗ). Москов сторил това, като приел 100 000 дози комбинирана петкомпонентна 
ваксина за деца, произведени в Република Турция и 100 000 дози ваксина за хепатит 
Б, произведени в Република Корея, неразрешени за употреба в Република България. 
От това настъпили значителни вредни последици за МЗ – имуществени в размер на 
325 233,87 лева, представляващи заплатен ДДС, митнически услуги и транспортни 
услуги; и неимуществени – създаване на недоверие в авторитета на МЗ и невъзмож-
ност за осъществяване на ефективен контрол от държавата по отношение на упраж-
няваната лекарствена политика, както и недоверие у гражданите относно дейността 
по ваксиниране на деца. Случаят е особено тежък – престъпление по чл. 282, ал. 3, 
вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК;
На 27.11.2015 г., като министър на здравеопазването, в съучастие, като помагач, с 
зам.-министър Адам Персенски - подбудител и помагач, и Л. А. Д., управител на 
„Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД – извършител, умишлено улеснил сключването на неиз-
годна сделка, като подписал в качеството си на министър и дарен по договора, дого-
вор за дарение на ваксини „БЦЖ“ с Л. А. Д. От това произлязла значителна вреда за 
„Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД в размер на 427 788,31 лева /стойността на общо 5 мили-
она дози ваксина срещу туберкулоза, застраховки и транспортни разходи/ - престъ-
пление по чл. 220, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК;
В периода от 20.06.2016 г. до 01.07.2016 г., като министър на здравеопазването, 
въпреки задълженията и правомощията си като принципал на „Бул Био НЦЗПБ“ 
ЕООД (ЕООД с държавно имущество), не упражнил достатъчен контрол върху ра-
ботата на лице, на което е възложено управлението на обществено имущество – упра-
вителя и и.д. управителя на „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Л. А. Д. и Р. В. А. Москов не 
изисквал от тях икономическа, финансова, счетоводна и друга информация, свързана 
с дейността на дружеството по производство на ваксини, не контролирал дейността 
на управителя, не извършвал проверки и не упълномощил или назначил за това съ-
ответни длъжностни лица.  В резултат на това последвала значителна щета за друже-
ството в размер на общо 110 003,46 лева, представляващи разходи за производството 
на ваксина „Тетадиф“, произведена от „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД без разрешение от 
Изпълнителната агенция по лекарствата за производство и съхранение на ваксина 
„Тетадиф“. Предметът на престъплението е в особено големи размери, а то предста-
влява особено тежък случай – престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 2 от НК.

Обвинение ноември 2016 г. – 
внесен обвинителен акт от СГП 
в СНС март 2018 г. – делото е 
висящо пред СНС оттогава.

казус 16/

ПЕТЪР МОСКОВ
министър на здравеопазването, 2014 - 2017, по същото 
дело и 17., подсъдими са и три други лица

какво кога
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Към момента наказателното производство се развива в разумни срокове пред-
вид фактическата и правна сложност на делото съобразно броя на обвиняеми-
те лица и твърдените да са извършени от тях престъпления. В обвинителния 
акт прави впечатление, че първото обвинение на подсъдимия Москов е за на-
рушаване и неизпълнение на служебни задължения като министър чрез при-
емане на дози петкомпонентна ваксина за деца и ваксина срещу хепатит Б от 
Република Турция, неразрешени за употреба в Република България. Твърди се 
обаче, с цел изпълване на състава на престъплението и от субективна страна, 
че чрез даряването на 5 000 000 дози български ваксини срещу туберкулоза, 
подсъдимият е целял набавяне на облага за МЗ на Република Турция. В обстоя-
телствената част на обвинителния акт е отбелязано, че стойността на турските 
ваксини, дадени на България, е 1 725 040 лева, а от диспозитива на обвинение-
то се разбира, че стойността на българските ваксини, дадени на Турция, е 427 
788 лева, т.е. турската страна е направила дарение на много по-голяма стой-
ност, отколкото е получила. Имуществената вреда пък частично се изразява 
в заплатен от министерство ДДС в държавния бюджет. Иновативен подход 
е използван при обвинението за второто цитирано престъпление – там под-
съдимият Москов е обвинен за помагачество на извършителя при престъпле-
нието сключване на неизгодна сделка (в случая дарение). Помагачеството се е 
изразило в подписване на договора за дарение от страна на МЗ (надаряваното 
юридическо лице). По същество се застъпва тезата, че държавно ЕООД е още-
тено чрез даряването на собствено имущество на министерство.

Производството не е 
приключило.

защо заключение
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обвинен за престъпление по служба и сключване на неизгодна 
сделка:

На 09.07.2015 г., като зам.-министър на здравеопазването, в съучастие, 
като помагач, с Петър Москов - извършител, с цел да набави облага за дру-
гиго – за Министерството на здравеопазването на Република Турция /да 
получи чрез дарение 5 000 000 дози ваксини срещу туберкулоза, с които да 
бъде обезпечен имунизационният календар на Република Турция/, умиш-
лено улеснил Москов да наруши и не изпълни свои служебни задължения  
по Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната ме-
дицина и Устройствения правилник на МЗ. Персенски сторил това, като 
осъществявал срещи с представители на Република Турция, участвал в ра-
ботни групи, депозирал доклади и пр., с което улеснил Москов да приеме 
100 000 дози комбинирана петкомпонентна ваксина за деца, произведени 
в Република Турция и 100 000 дози ваксина за хепатит Б, произведени 
в Република Корея, неразрешени за употреба в Република България. От 
това настъпили значителни вредни последици за МЗ – имуществени в 
размер на 325 233,87 лева, представляващи заплатен ДДС, митнически 
услуги и транспортни услуги; и неимуществени – създаване на недоверие 
в авторитета на МЗ и невъзможност за осъществяване на ефективен кон-
трол от държавата по отношение на упражняваната лекарствена полити-
ка, както и недоверие у гражданите относно дейността по ваксиниране на 
деца. Случаят е особено тежък – престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, 
вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК;
На 27.11.2015 г., като заместник-министър на здравеопазването, в съу-
частие, като подбудител и помагач, с Петър Москов - помагач, и Л.А.Д., 
управител на „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД – извършител, умишлено скло-
нил и улеснил Л.А.Д. да сключи неизгодна сделка – дарение на ваксини. 
Персенски сторил това, като устно разпоредил на директора на дирекция 
„Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ да 
бъде изготвен договорът за дарение на ваксини, който подписал, след като 
същият бил подписан със съгласувателни подписи от други длъжностни 
лица в министерството. След това разпоредил на секретарката си да из-
вика управителя на „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Л.А.Д. и да му предостави 
вече подписания от него и другите длъжностни лица договор, като ѝ казал 
да му предаде: „Заместник-министър Персенски остави този договор за 
Вас и каза да го подпишете. Всичко било наред и нямало да има пробле-
ми.“ От сключването на тази сделка  произлязла значителна вреда за „Бул 
Био НЦЗПБ“ ЕООД в размер на 427 788,31 лв. /стойността на общо 5 
милиона дози ваксина срещу туберкулоза, застраховки и транспортни 
разходи/ - престъпление по чл. 220, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. ал. 1 
от НК.

Обвинение ноември 2016 г. – 
внесен обвинителен акт от СГП 
в СНС март 2018 г. – делото е 
висящо пред СНС оттогава.

Към момента наказателното производство 
се развива в разумни срокове предвид 
фактическата и правна сложност на 
делото съобразно броя на обвиняемите 
лица и твърдените да са извършени от 
тях престъпления. Изцяло е относимо 
отбелязаното в 16. за целената облага от 
първото престъпление и причинената щета 
от второто.

Производството не е 
приключило.

казус 17/

АДАМ ПЕРСЕНСКИ
зам.-министър на здравеопазването, 2014 - 2017, по също-
то дело и 16., подсъдими са и три други лица

какво кога

защо

заключение
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обвинен (окончателно) за умишлена безстопанстве-
ност:

Обвинението е повдигнато за времето от 25.05.2006 г. 
до 18.07.2007 г., когато Овчаров като министър на ико-
номиката и енергетиката упражнява правата на държа-
вата като едноличен собственик на капитала на „Мини 
Бобов дол“ ЕАД, въпреки задълженията си, регламен-
тирани в Устройствения правилник на МИЕ и в Пра-
вилника за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала, 
при условията на продължавано престъпление с три от-
делни деяния, Овчаров умишлено не упражнил достатъ-
чен контрол върху работата на П.С.Е. – член на Съвета 
на директорите и изпълнителен директор на „Мини 
Бобов дол“ ЕАД, и Анна Янева – заместник-министър 
на МИЕ, във връзка с преговорите, сключването и из-
пълнението на договор от 09.06.2006 г. за отдаване под 
наем на активи на „Мини Бобов дол“ ЕАД на „Орано-
во“ ЕООД. От това бездействие на Овчаров последвали 
значителни щети за предприятието „Мини Бобов дол“ 
ЕАД в размер на 24 455 475,80 лева – особено големи 
размери. Деянието не съдържа признаците на по-теж-
ко престъпление и представлява особено тежък случай 
тъй като са създадени условия да бъдат прехвърлени и 
са прехвърлени на О. ЕООД, в нарушение на Закона за 
подземните богатства и Закона за концесиите, изклю-
чителните права на добив, транспортиране и продажба 
на въглища, предоставени с решение на МС на „Мини 
Бобов дол“ ЕАД, и е последвало откриване на произ-
водство по несъстоятелност на „Мини Бобов дол“ ЕАД 
- престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 2, вр. чл. 
26, ал. 1 от НК.

Обвинение октомври 2017 г. – внесен 
обвинителен акт от СГП в СНС март 2018 
г. – върнато за отстраняване на процесуални 
нарушения април 2018 г. – внесен обвинителен 
акт от СП в СНС април 2019 г. - делото е 
висящо пред СНС оттогава.

За първи път обвинителен акт срещу обвиняемия Овчаров е внесен 
почти 11 години след извършване на деянията. Естеството на твърдя-
ното престъпление, свързано с допуснати нарушения при отдаването 
под наем на активи на „Мини Бобов дол“ ЕАД на „Ораново“ ЕООД, 
обаче съвсем не предполага късното му разкриване от органите на 
досъдебното производство. След връщането на делото от СНС на 
СП за отстраняване на съществени процесуални нарушения на дос-
ъдебното производство, размерът на твърдяната щета е увеличен от 
9 млн. на 24 млн. лева. За повторното внасяне на делото в съда на 
наблюдаващите прокурори е била необходима 1 година. Въпросната 
инкриминирана щета е формирана от сбора на твърдения размер на 
щетите от отделните три деяния, включени в състава на продължа-
ваното престъпление: 977 063,10 лева - представляващи разликата 
между стойността на реализираните от „Ораново“ ЕООД въглища 
за инкриминирания период и стойността на добитите въглища по 
цени, договорени в анекс на договора за наем; 19 293 323,82 лева – 
стойността е формирана като сбор между неплатения дължим наем 
съгласно анекс на договора за наем, ведно с неплатените режийни 
разходи за периода 10.06.2006 г. – 07.06.2007 г.; 4 185 088,78 лв. - 
стойността е формирана като сбор между неплатения дължим наем 
съгласно анекс на договора за наем, ведно с неплатените режийни 
разходи за периода 08.06.2007 г. – 03.09.2008 г. Престъплението без-
стопанственост изисква настъпването на повреда, унищожение или 
разпиляване на налично имущество или други значителни щети от 
подобен характер, които винаги са се разбирали в теорията и практи-
ката само като претърпени загуби (вж. 4.).

Производството не е 
приключило.

казус 18/

РУМЕН ОВЧАРОВ / Б
министър на икономиката и енергетиката, 2005 - 2007, по същото дело и 19., 
подсъдимо е още едно лице

какво кога

защо

заключение
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 обвинена за умишлена безстопанственост:

За времето от 10.06.2006 г. до 18.03.2009 г. Анна Янева е заместник-ми-
нистър на икономиката и енергетиката, като отговаря за организацията, 
ръководството и контрола на дейността на дирекция „Корпоративно 
управление и преструктуриране“ към МИЕ. Като ресорен заместник, 
на нея със заповеди било възложено управлението, разпореждането и 
отчитането на обществено имущество. Въпреки задълженията си, ре-
гламентирани в Устройствения правилник на МИЕ и две заповеди на 
министъра на икономиката и енергетиката, при условията на продъл-
жавано престъпление с три отделни деяния, Янева умишлено не упраж-
нила достатъчен контрол върху работата на П. С. Е. – член на СД и ИД 
на „Мини Бобов дол“ ЕАД, в което едноличен собственик на капитала 
е държавата, във връзка с изпълнението на договор от 09.06.2006 г. за 
отдаване под наем на активи на „Мини Бобов дол“ ЕАД на „Ораново“ 
ЕООД. От това ѝ бездействие последвали значителни щети за предпри-
ятието „Мини Бобов дол“ ЕАД в размер на 28 174 082,08 лева – особено 
големи размери. Деянието не съдържа признаците на по-тежко престъ-
пление и представлява особено тежък случай – създадени са условия да 
бъдат прехвърлени и са прехвърлени на О. ЕООД, в нарушение на За-
кона за подземните богатства и Закона за концесиите, изключителните 
права на добив, транспортиране и продажба на въглища, предоставени 
с решение на МС на „Мини Бобов дол“ ЕАД, и е последвало открива-
не на производство по несъстоятелност на „Мини Бобов дол“ ЕАД - 
престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Обвинение декември 2018 г. – 
внесен обвинителен акт от СП 
в СНС април 2019 г. - делото е 
висящо пред СНС оттогава.

Обвинителен акт срещу обвиняемата Янева 
е внесен почти 10 години след извършване на 
деянията. Същевременно естеството на твърдяното 
престъпление, свързано с допуснати нарушения 
при отдаването под наем на активи на „Мини 
Бобов дол“ ЕАД на „Ораново“ ЕООД, съвсем не 
предполага късното му разкриване от органите 
на досъдебното производство. Инкриминираната 
щета от 28 млн. лева е формирана по сходен 
начин с описания в 18. Относимо е и казаното 
там за престъпния резултат на престъплението 
безстопанственост.

Производството не е 
приключило.

казус 19/

АННА ЯНЕВА
заместник-министър на икономиката и енергетиката, 2005 - 
2007, по същото дело и 18., подсъдимо е още едно лице

какво кога

защо

заключение
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 проверка за престъпление по служба.

разпоредена от ВКП 
ноември 2018 г. – неизвестно 
движение.

проверката е започната след медийни 
публикации на базата на данни от имуществената 
декларация на министъра на финансите, че 
живее със семейството си безвъзмездно от 2012 
г. в луксозно жилище на бизнесмен – негов 
кръстник. От прокуратурата не са изнесени 
никакви данни за резултата от проверката до 
настоящия момент.

към момента няма никаква предоставена информация 
от прокуратурата, въпреки отправените искания и за 
целите на настоящия анализ.

казус 20/

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
министър на финансите, 
2014 - 2017

какво кога

защо

заключение
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обвинен за това че

1) в периода от 28.10.2008 г. - 09.06.2009 г., като председател на Военно-апелативния 
съд - възложител на обществени поръчки, не изпълнил задълженията си по служба, про-
изтичащи от Закона за обществените поръчки. Пенгезов не взел решение за откриване и 
не провел процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на „Разработва-
не на идеен проект на Информационна система и синхронизирането ѝ с националните 
документи” и „Разработване на Информационната система и тестването ѝ в Плевен и 
София” по проект „Информационна система за прозрачност на военните съдилища”, 
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Вместо това на 
09.01.2009 г. сключил граждански договори с лицата Е. Н. С., Р. М. Д., А. П. Я. /Д./, 
С. П. Н., К. Л. С., Л. К. С., В. А. К. и П. М. Ц. със същия предмет. От деянието са на-
стъпили тежки последици за Военно-апелативния съд - на 17.12.2012 г., с решение на 
ръководителя на управляващия орган по Оперативна програма „Административен капа-
цитет” поради установено наличие на нередност /съмнение за измама/ е била наложена 
финансова корекция в размер на 100 % от заложения бюджет по проекта – 733 456, 56 
лева - престъпление по чл. 387, ал.2, вр. с ал. 1 от НК (престъпление по служба).
2) в периода от 09.06.2009 г. до 19.10. 2009 г., в съучастие като помагач с извършителя 
полк. Петко Петков - председател на Военно-апелативния съд, създал привидно правно 
основание. Пенгезов съставил договор с привидна дата 15.01.2009 г. между Военно-апе-
лативен съд и лицето Г. И. Т. за изпълнение на „Система за интеграция на модулите на 
Информационната система”. С това умишлено улеснил полк. Петков, при условията на 
продължавано престъпление за периода от 19.10.2009 г. до 21.10.2009 г., в качеството 
му на длъжностно лице - председател на Военно-апелативен съд да присвои чужди пари 
в големи размери - 42 217,00 лева, собственост на Военно-апелативния съд, поверени 
му да ги управлява, като се разпореди с тях в чужд личен интерес - престъпление по чл. 
202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК (длъжностно 
присвояване).
3) В периода от 08.07.2009 г. до края м. септември 2009 г., в съучастие като помагач с из-
вършителя полк. Петко Петков и с помагачите В. Ц. Д. и П. С. Г., А. Н. М., Л. К. С., със-
тавил извън кръга на службата си на председател на Апелативен съд – София 29 бр. доку-
менти, удостоверяващи неверни обстоятелства - че са съставени на посочената в тях дата 
и че са подписани от него в качеството му на председател на Военно-апелативния съд. По 
този начин Пенгезов умишлено улеснил извършителя полк. Петко Петков, който упра-
влявал и представлявал юридическото лице Военно-апелативен съд, като негов предсе-
дател, да представи на 26.11.2009 г. в Окончателен технически доклад неверни сведения 
пред Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” към Министер-
ство на финансите - Управляващ орган по Оперативна програма „Административен ка-
пацитет”. Това сторил, за да получи Военно-апелативния съд средства, предоставени от 
Европейския съюз на българската държава по Оперативна програма „Административен 
капацитет” за изпълнение на проект „Информационна система за прозрачност на воен-
ните съдилища” - престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 
от НК (даване на неверни данни за получаване на средства).

Разследване 2010 г. - обвинение 
април 2014 г. – внесен 
обвинителен акт в СГС юли 
2015 г. – частично осъдителна/
оправдателна присъда от 
СГС юни 2019 г. (1 година 
лишаване от свобода с 3 години 
изпитателен срок) – присъдата 
е обжалвана и протестирана, 
но мотивите към нея не са 
изготвени и делото все още не е 
качено на втора инстанция.

казус 21/

ВЕСЕЛИН ПЕНГЕЗОВ
председател на Военно-апелативния съд, 2004 - 2009, по 
същото дело и 22., обвиняеми са и други лица

какво кога
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Подсъдимият е признат за виновен по първото обвинение 
и му е наложено условно наказание, оправдан по второто и 
признат за виновен по третото, но ненаказан поради изте-
кла давност за наказателно преследване. Мотивите на съда 
за присъдата към момента още не са публикувани, макар 
присъдата да е прочетена през юни 2019 г. Прави впечат-
ление прекомерната продължителност на наказателното 
производство – първо, от естеството на престъпленията 
(свързани с получаване на финансиране по европейска 
програма) следва, че обстоятелствата по твърдените нару-
шения на процедурите са били известни още при първия 
одит на изпълнението на проекта. В самото обвинение пък 
е посочено, че още през 2012 г. вече е била наложена финан-
сова корекция в размер на целия бюджет по проекта пора-
ди съмнения на управляващия орган за измама. Въпреки 
това подсъдимият е привлечен в качеството на обвиняем 
на досъдебна фаза едва през 2014 г. На първа инстанция 
делото е разглеждано продължително време - около 4 го-
дини, като са проведени множество съдебни заседания, 
ежемесечно. Все още не е започнало производството пред 
втората инстанция, повече от 10 години след извършване 
на инкриминираните деяния.

Производството не е 
приключило.

защо заключение
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 обвинен за:

1) При условията на продължавано престъпление, в периода от 
19.10.2009 г. до 21.10.2009 г., в качеството си председател на Военно-апе-
лативен съд, в съучастие като извършител с помагача генерал-лейтенант 
Веселин Пенгезов, присвоил чужди пари в големи размери – общо 42 
217,00 лева, собственост на Военно-апелативния съд, поверени му да ги 
управлява. Петков се разпоредил с парите в чужд личен интерес – на 
два пъти наредил да бъдат преведени от разплащателната сметка на Во-
енно-апелативния съд по личната банкова сметка на лицето Г. И. Т. – 
престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, 
ал. 2, вр. ал. 1 от НК (длъжностно присвояване).

2) на 26.11.2009 г., в съучастие като извършител с помагачите: гене-
рал-лейтенант Веселин Пенгезов, полк. В. Ц. Д. и гражданските лица 
П. С. Г., А. Н. М., Л. К. С., като председател на Военно-апелативния 
съд, представил неверни сведения пред Дирекция „Оперативна про-
грама „Административен капацитет” към Министерство на финансите 
- управляващ орган по Оперативна програма „Административен капа-
цитет”. Петков направил това, за да получи Военно-апелативният съд 
средства, предоставени от Европейския съюз на българската държава по 
Оперативна програма „Административен капацитет” за изпълнение на 
проект „Информационна система за прозрачност на военните съдили-
ща”. В представения на 26.11.2009 г. окончателен технически доклад, 
необходим за приключване на проекта, полк. Петко Петков, били даде-
ни неверни сведения, че в рамките на проекта са били проведени някол-
ко тръжни процедури - престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, 
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК (даване на неверни данни за получаване 
на средства).

3) В представени на 19.07.2009 г., 07.10.2009 г. и 26.10.2009 г. писмо 
и междинни технически доклади, придружаващи искания за плащане, 
били дадени неверни сведения относно дейност „Управление на проек-
та” за проведени тръжни процедури - престъпление по чл. 248а, ал. 3, 
вр. ал. 2, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1  от НК (даване на неверни данни 
за получаване на средства).

Разследване 2010 г. - обвинение април
2014 г. – внесен обвинителен акт в СГС юли 
2015 г. – оправдателна присъда от СГС юни 
2019 г. – присъдата е обжалвана и 
протестирана, но мотивите към нея не са 
изготвени и делото все още не е качено на 
втора инстанция.

Подсъдимият е признат за невиновен по първото 
и третото обвинение, а по второто е признат за 
виновен, но остава ненаказан поради изтекла 
давност за наказателно преследване. Важи всичко, 
казано по 21. относно продължителността на 
наказателното производство и късния момент на 
привличане в качеството на обвиняем.

Производството не е 
приключило.

казус 22/

ПЕТКО ПЕТКОВ 
председател на Военно-апелативния съд, 2009-2014
 по същото дело и 21., обвиняеми са и други лица

Антикорупционни институции: активност без видими резултати



/77

обвинена за нарушаване на режима за 
разрешение на СРС:
на 25.03.2014 г., като председател на СГС, при 
осъществяване на правомощията си по даване на 
разрешение за прилагане на СРС в нарушение на 
ЗСРС разрешила използването на СРС спрямо 
Автоматизирана информационна система 
„Централен полицейски регистър“ за срок от 
120 дни, считано от 30.03.2014 г., независимо от 
предходно дадените разрешения, с което е надвишен 
максимално допустимият срок от шест месеца – 
престъпление по чл. 284в от НК.

Обвинение 2015 г. – внесен обвинителен акт 
от СГП юли 2015 г. - осъдителна присъда 
на СГС (наказание 1 година лишаване от 
свобода с 3 години изпитателен срок) януари 
2016 г. – изменена от САС януари 2017 г. 
(добавено кумулативно наказание глоба 1000 
лв.) – потвърдено от ВКС април 2017 г.

Установено е по категоричен начин на базата на писмени доказател-
ства – самите разрешения, подписани от подсъдимата, че същата е 
допуснала нарушение на ЗСРС, като е разрешила прилагане на СРС 
спрямо един и същ обект за срок по-дълъг от законовоустановения от 
шест месеца. Основният аргумент на съдебните състави е, че при тре-
то искане от 28.01.2014 г., което е било за първоначално разрешение 
за прилагане на СРС /поради прекъсването във времето между изти-
чане на срока на предишното разрешение на 15.01.2014 г. и датата на 
новото искане - 28.01.2014 г./, подсъдимата е издала разрешение за 
продължаване на прилагането на СРС. При четвъртото искане – от 
25.03.2014 г., вместо продължение на разрешението /както е било по-
искано/, подсъдимата издала ново разрешение за прилагане на СРС. 
Подсъдимата не се е съобразила с визираното в исканията и с отразе-
ното в деловодния регистър, което е доказателство за това, че тя ясно 
е съзнавала, че става въпрос за искане за прилагане на СРС по отно-
шение на един и същ обект- АИС „ЦПР“ и че вече е давала предишни 
разрешения за прилагане на СРС по отношение на него.

Обвинителната теза е възприета и от трите съдебни 
инстанции. Наказателното производство е започнато 
скоро след извършване на деянието, като и на двете му 
фази е проведено в разумен срок.

казус 23/

ВЛАДИМИРА ЯНЕВА
председател на Софийски градски съд, 2009-2014 – 
по същото дело и 35.

какво кога

защо

заключение
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обвинен за престъпление по служба:

през периода 27.04.2013 г. - 12.05.2013 г., като длъжностно лице, заемащо 
отговорно служебно положение, не е изпълнил служебните си задължения 
съобразно длъжностната си характеристика - да организира и контролира 
дейността на Администрацията на Министерския съвет на Република Бъл-
гария. Желязков, с цел да набави облага за частно дружество, не е осъщест-
вил контрол върху дейността на служителите от отдел „Административна 
и регионална координация“ към Министерски съвет на Република Бълга-
рия относно изпълнението на задълженията на дружеството по договор с 
МС. Твърди се, че поради бездействието си Желязков не е осигурил осъ-
ществяването на строг контрол върху отпечатаните количества бюлетини и 
манипулациите с технологичния отпадък; не е осигурил строга отчетност 
върху чистия тираж бюлетини и заприходяването на всяка отделна брой-
ка и също така не е осигурено съхраняване в печатницата на технологич-
ния брак (макулатура) при строг режим на достъпа, в отделно помещение, 
до приключване на изборите. От това е настъпила облага за дружеството, 
изразяваща се в спестени организационни и производствени дейности за 
изпълнение и обезпечаване на изпълнението на описаните задължения. На-
стъпили са немаловажни вредни последици, изразяващи се във възникнали 
обществени нагласи, довели до недоверие от страна на значителна част от 
българските граждани към изборния процес и правилното и законосъо-
бразно функциониране на органите на държавна власт в Република Бълга-
рия - престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Обвинение 2013 г. – внесен 
обвинителен акт от СГП декември 
2013 г. – върнат от СГС за 
отстраняване на процесуални 
нарушения февруари 2014 г. – внесен 
обвинителен акт от СГП април 2014 
г. – оправдателна присъда на СГС 
влязла в сила април 2015 г.

казус 24/

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
главен секретар на МС, 
2009 - 2013

какво кога
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 Наказателното производство започва по сигнал от 10.05.2013 г. за 
целени манипулации на предстоящите парламентарни избори чрез 
отпечатани допълнителни бюлетини в печатницата на дружеството, 
с което е сключен договор за подготвяне на бюлетините за вота. По 
време на първоначалния оглед в печатницата, проведен на същата 
дата, били намерени обособени складови помещения. В тях имало на-
редени бюлетини, отпечатани върху цели несгънати листа, опаковани 
в стреч фолио, и кашони със сгънати бюлетини „с нарушена цялост 
и видими дефекти от разкъсвания“. Впоследствие обвинение по де-
лото е повдигнато единствено на главния секретар на МС и то не за 
дейност, свързана с манипулиране на изборния процес. По конкрет-
ното обвинение съдът е констатирал, че нито служителите от отдел 
„Административна и регионална координация“ към МС са проявили 
неизпълнение на каквито и да е техни задължения по договора на МС 
с дружеството, нито подсъдимият е проявил каквото и да е служебно 
бездействие по повод на дейностите, свързани с подготовка на избори-
те. Напротив, установено е, че е осъществявал необходимия контрол 
в съответния обем във всеки етап по изпълнение на всички дейности 
на отдела, свързани с подготовката на изборите, включително е бил 
уведомяван с текущи доклади за периодиката на изпълнение. Съдът 
е приел за установено още, че „чистият тираж“ бюлетини е бил отче-
тен, подреден в съответни кашони с поставени етикети, отразяващи 
точния брой на бюлетините, предназначени за гласуване, съхраняван 
в склад с ограничен достъп и видеонаблюдение и доставен на МС. В 
същото време изискването технологичният брак (макулатура) да се 
съхранява в печатницата при строг режим на достъп в отделно поме-
щение до приключване на изборите също е спазено. В този смисъл е и 
приетото изпълнение на договора, и липсата на претенции към изпъл-
нителя. В заключение съдът е констатирал, че „недоверието на значи-
телна част от българските граждани в избирателния процес и в пра-
вилното и законосъобразно функциониране на органите на държавна 
власт“, което е вменено на подсъдимия от обвинението, не могат да 
бъдат изведени от неговото поведение. Според съда те „са свързани с 
последващо поведение от страна на медии и дезинформацията на об-
ществото, включително и чрез непрецизни политически изявления“.

Повдигнатото обвинение е 
изначално несъставомерно, 
доколкото в него са посочени 
нарушения на служебни задъл-
жения, каквито обективно не 
са извършвани. Инкримини-
рани са твърдения за целени от 
подсъдимия облага за друже-
ството – изпълнител, изразила 
се в спестени организационни 
и производствени дейности, и 
немаловажни вредни последи-
ци, изразили се във възникна-
ли обществени нагласи, които 
са се оказали напълно голо-
словни. Това в крайна сметка 
е възприето и от обвинението, 
което не е протестирало оп-
равдателната присъда.

защо заключение
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обвинен за престъпление по служба:

На 20.01.2011 г. „Овергаз Инк“ АД е подало жалба до ДКЕВР 
срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп 
до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”.  В задължени-
ята на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по 
тях в двумесечен срок. В периода 01.02.2011 г. - 30.03.2011 г. 
Ангел Семерджиев не изпълнил служебните си задължения 
и не предприел действия във връзка с постъпилата жалба, 
макар да е бил длъжен да внесе преписката за разглеждане в 
закрито заседание на Комисията. Той не сторил това и нару-
шил служебните си задължения, като не осъществил контрол 
по спазване на условията и реда за предоставяне на достъп до 
газопреносната мрежа от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
въпреки утвърдените Правила за предоставяне на достъп до 
газопреносната и/или газоразпределителните мрежи, приети 
с решение на ДКЕВР от 14.05.2007 г. От това могли да нас-
тъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се във фи-
нансови щети и дестабилизиране на функциите на „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Б.“ ЕАД, 
застрашаване на финансово-икономическата сигурност на 
енергийната система и заплаха за националната сигурност на 
страната – престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

разследване април 2017 г. - обвинение от СГП 
юни 2017 г. – наказателното производство 
продължава и към момента се намира 
на досъдебна фаза или междувременно е 
прекратено неизвестно кога.

от прокуратурата не е предоставено копие от 
акта за привличане на Семерджиев в качество-
то на обвиняем за целите на настоящия анализ, 
нито информация за хода на разследването. От 
момента на привличане на лицето в качеството 
на обвиняем са изминали близо три години, 
като причините за липсата на процесуално дви-
жение по производството остават неизвестни.

няма данни производ-
ството да е приключило.

казус 25/

АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
председател на ДКЕВР - 2009 - 2013, 
по същото дело и 26.

какво кога

защо

заключение
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обвинена за престъпление по служба:

В периода 19.12.2014 г. до 01.04.2015 г. не изпълнила 
служебните си задължения, като не свикала заседа-
ние на ДКЕВР и не предприела действия по откри-
ване производство за изменение на цените за раз-
пределение на природен газ и цените за снабдяване 
с природен газ от крайни снабдители. Тя също така 
инициирала отмяната на Решение от 01.04.2014 г. на 
ДКЕВР, с което са изменени и намалени утвърдените 
с Решение от 26.10.2009 г. на ДКЕВР цени за пренос 
на природен газ през газоразпределителната мрежа и 
цени, по които да се продава газ на клиенти, присъе-
динени към газоразпределителната мрежа. Тодорова 
направила това с цел да набави облага за търговски 
дружества, от което са могли да настъпят немалова-
жни вредни последици за крайните потребители на 
природен газ, изразяващи се в заплащане на по-висо-
ки цени от реалните – престъпление по чл. 282, ал. 2, 
вр. ал. 1 от НК.

разследване април 2017 г. - обвинение 
от СГП юни 2017 г. – наказателното 
производство продължава и към 
момента се намира на досъдебна фаза 
или междувременно е прекратено 
неизвестно кога.

от прокуратурата не е предоставено ко-
пие от акта за привличане на Тодорова 
в качеството на обвиняем за целите на 
настоящия анализ, нито информация 
за хода на разследването. От момента 
на привличане на лицето в качеството 
на обвиняем са изминали близо три 
години, като причините за липсата на 
процесуално движение по производ-
ството остават неизвестни.

няма данни производството да е 
приключило.

казус 26/

СВЕТЛА ТОДОРОВА
председател на ДКЕВР - 2014 - 2015, 
по същото дело и 25.

какво кога

защо

заключение
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 разследван за подкуп:

Срещу Флоров е започнало разследване за получаване 
на подкуп в особено големи размери и представляващ 
особено тежък случай – престъпление по чл. 302а от 
НК. Повече подробности относно фактите от раз-
следването не са известни.

разследване от СГП април 
2013 г. – прекратено наказателно 
производство от СГП януари 
2016 г.

от СГП не е оповестена информа-
ция за предмета на разследването 
или мотивите за прекратяването му.

от прокуратурата не 
е предоставено копие 
от постановлението за 
прекратяване на наказа-
телното производство за 
целите на настоящия ана-
лиз. Детайлните мотиви 
остават неизвестни.

казус 27/

СТАНИМИР ФЛОРОВ
директор на 
ГДБОП, 2009-2013

какво кога

защо

заключение
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казус 28/

КИРЧО КИРОВ / А
директор на Национална разузнавателна служба, 
2009 - 2013

обвинен за това, че в качеството си на 
длъжностно лице - директор на Нацио-
нална разузнавателна служба (НРС), за 
времето от 01.01.2007 г. до 31.12.2011 г., 
при условията на продължавано престъ-
пление, присвоил чужди пари собстве-
ност на НРС, поверени му да ги упра-
влява. Чрез посредствения извършител 
- служителя Й. З. Г., получил от касата на 
НРС суми в левове, евро, щатски долари 
и английски лири на обща стойност 4 720 
196, 53 лева. За улесняване на присвоява-
нето извършил и друго престъпление, за 
което по закон не се предвижда по-тежко 
наказание - по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 
1 от НК. За времето от 01.01.2007 г. до 
31.12.2011 г., в гр. София, в качеството си 
на длъжностно лице - директор на НРС, 
чрез посредствения извършител - служи-
теля Й. З. Г., в кръга на службата си със-
тавил официални документи – 252 броя 
авансови разписки и 889 броя авансови 
отчети, в които удостоверил неверни 
обстоятелства (че посочените в тях суми 
са необходими за оперативни разходи и 
са изразходвани по предвидения за това 
ред), с цел да бъдат използвани пред 
ФСО на НРС. Присвояването е в осо-
бено големи размери, представляващо 
особено тежък случай -престъпление по 
чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 
201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК

внесен обвинителен акт във Военен съд София юли 2013 г. – осъдителна 
присъда от СВС август 2015 г. (10 години лишаване от свобода, 
конфискация на част от имуществото, 15 години лишаване от права) 
– изменена от Военноапелативен съд май 2016 г. (преквалифицира 
длъжностното присвояване в по-лек състав без улесняващото 
документно престъпление, оправдава да е извършено при посредствено 
извършителство чрез друго лице, намалява наказанието лишаване от 
права на 13 години) - отменена от ВКС и делото е върнато на ВоАС 
ноември 2016 г. (поради процесуално нарушение, допуснато на тази 
инстанция) – първоинстанционната присъда е изменена от ВоАС юли 
2018 г. (преквалифицира длъжностното присвояване в по-лек състав 
без улесняващото документно престъпление, оправдава да е извършено 
при посредствено извършителство чрез друго лице, намалява 
наказанието лишаването от права на 13 години) – делото е висящо пред 
ВКС по жалби и протест, към момента е спряно поради заболяване на 
подсъдимия.

Подсъдимият е признат за виновен от първата инстанция 2 години след внасяне 
на обвинителния акт, но впоследствие вече 5 години делото се разглежда между 
ВоАС и ВКС. И двата състава на ВоАС, произнасяли се досега, са преквалифици-
рали деянието в по-леко наказуемо престъпление, но не са променили размера на 
наказанието лишаване от свобода, а са коригирали единствено този на наказание-
то лишаване от права, който може да надхвърля лишаването от свобода с не повече 
от три години. ВКС е отменил решението на ВоАС и му е върнал делото, защо-
то е счел, че въззивната инстанция просто е отхвърлила дадените от подсъдимия 
обяснения по обвинението схематично, без да отнесе същите детайлно към всеки 
установяващ ги или отхвърлящ ги факт. Подсъдимият е твърдял, че е разходвал 
средствата в обществен, а не личен интерес, и именно тези му твърдения не са про-
верени и обсъдени при първото разглеждане на делото от въззивната инстанция 
според ВКС. По време на второто разглеждане на делото от ВКС същото е спряно 
поради заболяване на подсъдимия. Присъствието му пред касационната инстан-
ция не е задължително, но има право на това.

Производството не е приключило.

какво кога

защо

заключение

Антикорупционни институции: активност без видими резултати



84/
казус 29/

КИРЧО КИРОВ / Б
директор на Национална разузнавателна служба, 
2009 - 2013

обвинен за това, че в качеството си на длъжностно 
лице  - директор на НРС, за времето от 2007 г. до 
2011 г., при условията на продължавано престъпление 
и предварителен сговор със своя подчинен Д. И. Л., 
е присвоил от бюджета на НРС евро и щатски дола-
ри в особено големи размери, равняващи се на 5 100 
000 лв. За улесняване на присвояването е извършено и 
друго престъпление, за което по закон не се предвиж-
да по-тежко наказание – документни престъпления – 
престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т. 2, 
вр. чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

(делото е секретно) обвинение юни 2016 г. - 
обвинителен акт внесен в СВС началото на 
2017 г. – осъдителна присъда от СВС януари 
2018 г. (15 години лишаване от свобода, 
конфискация на половината имущество) – 
присъдата е обжалвана пред ВоАС и делото 
се намира там от май 2018 г. без да е известна 
повече информация по движението му, 
вероятно и то е спряно поради заболяването на 
подсъдимия.

Обвинението е с предмет присвояване на суми, опи-
сани като изплатени на шестима български разузна-
вачи по света. Разузнавателната им дейност, заради 
която били превеждани парите, обаче се твърди, че 
приключила още през 1999 г. Въпреки това на името 
на шестимата била изтеглена сума, равняваща се на 
над пет милиона лева.

Производството не е 
приключило.

какво кога

защо

заключение
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обвинен за престъпление по служба:

за времето от 21.09.2012 г. до 09.07.2013 г., при усло-
вията на продължавано престъпление, като длъжност-
но лице, заемащо отговорно служебно положение, не 
изпълнил служебните си задължения с цел да набави 
облага за другиго и да причини другиму вреда, като от 
това е могло да настъпят немаловажни вредни после-
дици, както следва:
- не изпълнил служебните си задължения по Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на инте-
реси и по Правилника за организацията и дейността 
на Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. По-конкретно, Златанов не 
предоставил за публикуване и задържал оригиналните 
три екземпляра на решение на Комисията с цел да на-
бави облага за друго лице – президента на РБ. С това 
той не допуснал да стане обществено достояние факта, 
че спрямо президента има подаден сигнал в Комисия-
та за конфликт на интереси, водено е производство и 
Комисията не се е произнесла по същество, а го е пре-
кратила); 
- в периода 04.10.2012 г. – 01.04.2013 г. не изпълнил 
служебните си задължения по Закона за предотвратя-
ване и установяване на конфликт на интереси и Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс. По-конкретно, не 
предоставил на заинтересованото лице Д.Р. решение 
на Комисията, заедно с особените мнения на двама 
членове, с цел да й причини вреда (възпрепятствайки 
същата своевременно да оспори взетото решение и да 
защити доброто си име в обществото).
В двата случая са могли да настъпят немаловажни вред-
ни последици за Комисията за предотвратяване и ус-
тановяване на конфликт на интереси, изразяващи се в 
разколебаване на доверието на обществото в дейността 
ѝ и резултатите от нейната работа като независим ор-
ган, установяващ конфликт на интереси на лица, заема-
щи публични длъжности и накърняване на авторитета 
ѝ – престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1, пр. 2, 
вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Обвинение 2014 г. – внесен обвинителен акт от СГП фев-
руари 2014 г. – осъдителна присъда на СГС (3 години и 6 
месеца лишаване от свобода ефективно, лишаване от право 
да заема ръководна и изборна длъжност 5 години) април 
2014 г. – потвърдена от САС декември 2014 г. – изменена 
от ВКС (намаляване на наказанието лишаване от свобода 
на 3 години и отлагане на изпълнението му за 5 години из-
питателен срок) октомври 2015 г.

Фактическата обстановка по делото е установена безпро-
тиворечиво и от трите съдебни инстанции на базата на 
множество доказателства. За горното не е попречило и 
изчезването на оригиналния тефтер на подсъдимия от до-
казателствата по делото. Според съдебните състави обек-
тивната истина е била установена от комплекс от други 
доказателствени източници, включително и заключение 
на почеркова експертиза на написаното в тефтера. Правни-
те изводи по така установената фактическа обстановка и на 
трите инстанции също съвпадат.

Обвинителната теза е възприета и от 
трите съдебни инстанции. Наказателното 
производство е започнато скоро след 
извършване на деянието, като и на двете му 
фази е проведено в разумен срок.

казус 30/

ФИЛИП ЗЛАТАНОВ
председател на Комисията за предотвратяване и установя-
ване на конфликт на интереси, 2011 - 2013

какво кога

защо

заключение
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обвинени за сключване на неизгодна сделка при съизвър-
шителство:

на 28.11.2007 г., в съизвършителство помежду си като главни 
изпълнителни директори на „Национална електрическа компа-
ния“ ЕАД съзнателно са сключили неизгодна сделка – „Рамков 
договор за доставка на оборудване от количеството, намиращо се 
в АЕЦ Белене, България“ на стойност 205 млн. евро с президен-
та на затворено акционерно дружество „Атомстройекспорт“, 
Руска Федерация. От това произлязла значителна вреда за НЕК 
ЕАД в размер на 77 172 475 евро, като случаят е особено тежък – 
престъпление по чл. 220, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 
от НК за всеки от двамата.

обвинение от СГП октомври 
2016 г. – наказателното 
производство продължава да се 
намира на досъдебна фаза и към 
момента.

от прокуратурата не са предоставени копия от акто-
вете за привличане на Велков и Папазян в качеството 
на обвиняеми за целите на настоящия анализ, нито 
информация за хода на разследването. От момента на 
привличане на лицата в качеството на обвиняеми са 
изминали вече повече от три години, като причините 
за липсата на процесуално движение по производ-
ството остават неизвестни. Прави впечатление и че 
двамата са привлечени в качеството на обвиняеми 9 
години след извършване на твърдените престъпления, 
които касаят поведение при сделка с известни пара-
метри. С други думи, не се е налагала някаква дейност 
по разкриване на комплицирана престъпна схема, 
което би оправдало огромното забавяне във времето. 

производството не е 
приключило.

казус 31 & 32/

ЛЮБОМИР ВЕЛКОВ & МАРДИК ПАПАЗЯН
главни изпълнителни директори на НЕК, 2005 - 2009, 
по същото дело и 10.

какво кога

защо

заключение
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подуправителите на БНБ по направление „Банков надзор“ от 2007 до 2013 и от 2013 до 
2014, по делото обвиняеми са още 16 лица

обвинени за престъпление по 
служба,

осъществяващи състави по чл. 282, ал. 
3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК – нарушава-
не или неизпълнение от длъжностни 
лица на отговорно служебно положе-
ние на служебни задължения. Въпрос-
ните задължения са регламентирани 
в различни нормативни актове като 
Закона за БНБ и Закона за кредитните 
институции досежно банковия надзор 
върху Корпоративна търговска банка 
АД. Симеонов и Гунев извършили 
престъпленията с цел да набавят за дру-
гиго облага /акционерите на КТБ АД/, 
като от деянията са настъпили значи-
телни вредни последици за банковата 
система.

Обвинения юни 2014 г. – 
внесен обвинителен акт от 
СП в СНС юли 2017 г. – 
делото се разглежда на първа 
инстанция оттогава.

Предметът на изключително обемното наказателно производство срещу мно-
жество обвиняеми лица, с голям брой свидетели и експертизи, както и други 
приобщени документи, е поведението на отговорните според обвинението 
лица, довело до обявяване в несъстоятелност на КТБ АД, увреждане на мно-
го свързани с банката лица и сериозни изпитания пред банковата система като 
цяло. Според прокуратурата по отношение на КТБ АД  длъжностните лица, 
отговарящи за функционирането на банковия надзор и прилагането на надзор-
ни мерки – подуправителите, ръководещи управление “Банков надзор” в БНБ  
нарушили или не изпълнили нормативните си задължения както за наблюде-
нието и идентифицирането на лошите банкови практики, така и за прилагане-
то на адекватни надзорни мерки. Според обвинението надзорът над КТБ АД 
е извършван формално, установяваните правонарушения са прикривани от 
длъжностните лица, извършващи проверки на място, а длъжностните лица, от-
говорни за надзорните мерки – обвиняемите подуправители на БНБ, просто 
не са приложили такива.
Прокуратурата счита, че „основният пропуск на надзора на БНБ е, че не е ус-
тановил и регулирал чрез надзорни мерки и даване на предписания порочната 
практика да се отпускат кредити на дотолкова свързани лица, че това е превър-
нало кредитирането в привидна дейност, съставляваща инструментариум за 
присвояване на обществените пари за лично владение и разпореждане“. 
Предвид както обема, така и фактическата и правна сложност на делото, не 
може да се направи прогноза за очаквано приключване на процеса в обозримо 
бъдеще.

производството не е 
приключило.

казус 33 & 34/

РУМЕН СИМЕОНОВ & ЦВЕТАН ГУНЕВ

какво кога

защо

заключение
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обвинен за:

• в периода 12.09.2013 г. до 25.03.2014 г. в качеството си на 
длъжностно лице – директор на дирекция „Вътрешна сигур-
ност“ - МВР, при условията на продължавано престъпление 
и в кръга на службата си, на 12.09.2013 г., на 12.11.2013 г., на 
28.01.2014 г. и на 25.03.2014 г. е съставил общо 6 официални 
документи, в които удостоверил неверни обстоятелства. До-
кументите представлявали две искания за използване на спе-
циално разузнавателно средство, две искания за продължаване 
на експлоатацията на СРС по отношение на автоматизираната 
информационна система „Централен полицейски регистър“, 
както и две справки към искане за използване на СРС. Коста-
динов сторил това с цел тези документи да бъдат използвани 
пред председателя на СГС Владимира Янева като доказател-
ство за изложените в тях обстоятелства – престъпление по чл. 
311, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (лъжливо документира-
не);

• на 12.11.2013 г. от служебен компютър използвал компютърни 
данни, като се включил в домейна на МВР и с паролата на сис-
темния администратор в сектор „КИАД” – ОД – МВР – гр. 
Шумен, осъществил достъп до тези данни в компютърна сис-
тема - „Интегрирана регионална полицейска система – Шу-
мен”. Костадинов въвел заявка за справка по ЕГН на лице без 
дадено разрешение от Началника на отдел „Информационни 
системи – Дирекция “КИС“-МВР. Деянието е извършено по 
отношение на лични данни на физическо лице, които предста-
вляват тайна, защитена от Закона за защита на личните данни 
– престъпление по чл. 319а, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК (компю-
търно престъпление).

Обвинение 2015 г. – внесен обвинителен акт 
от СГП юли 2015 г. – освободен от наказател-
на отговорност на осн. чл. 78а от НК с присъ-
да на СГС (административно наказание гло-
ба 3000 лева) януари 2016 г. – потвърдена от 
САС в тази част януари 2017 г. 

Костадинов е признат за невиновен и оправдан 
на две инстанции за документното престъ-
пление. Признат е за виновен и освободен от 
наказателна отговорност с налагане на адми-
нистративно наказание глоба (тъй като прес-
тъплението е леко наказуемо, от него няма не-
възстановени имуществени вреди и деецът не е 
предходно осъждан) за неправомерния достъп 
до компютърна система.

Наказателното производство е 
започнато скоро след извършване на 
деянията, като и на двете му фази е 
проведено в разумен срок.

казус 35/

ТОДОР КОСТАДИНОВ
директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, 2013 - 2014 – 
заб. по същото дело и 23.

какво кога

защо

заключение
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директор на Фонда за лечение 
на деца в чужбина, 2010 - 2015

обвинен заедно с трима други служители на 
фонда за участие в престъпен сговор за неза-
конно присвояване и неправомерно разход-
ване на средства от бюджета на фонда. Сред-
ствата били използвани за командироване в 
чужбина на лекари от различни болници - за 
участие в международни семинари или като 
придружители на болни деца; за сключване 
на договори с фирма за съдействие при лече-
нието на деца в чужбина без провеждане на 
обществени поръчки. На тяхно основание от 
бюджета на фонда през 2014 г. били изплатени 
223 252 лева, а през 2015 г. – 230 096 лева. До-
говорите продължили и след указание на МЗ 
да бъдат спрени, тъй като не са съобразени със 
ЗОП. Сключени били и договори за финан-
сиране на двегодишно обучение по английски 
и немски език на служители на фонда, при 
положение че в длъжностната им характерис-
тика било записано изискването за владеене 
на съответния чужд език, за прехвърляне на 
задължения на фонда към НЗОК и за длъж-
ностни престъпления. Повече информация за 
обвиненията не е налична.

обвинение април 2016 г. – внесен обвинителен 
акт от СП в СНС август 2017 г. – върнато на 
СП за отстраняване на съществени процесуал-
ни нарушения август 2017 г. – внесен обвините-
лен акт от СП в СНС март 2018 г. – върнато на 
СП за  отстраняване на съществени процесуал-
ни нарушения април 2018 г. – информация за 
движението на делото след това не е известна.

от прокуратурата не е предоставено копие от акта за привли-
чане на Александров в качеството на обвиняем за целите на 
настоящия анализ, нито информация за хода на разследва-
нето. След като на два пъти делото е връщано на досъдебна 
фаза за отстраняване на неясноти и противоречия в обвини-
телния акт, няма никаква публично известна информация за 
последващата съдба на наказателното производство.

няма данни 
производството да е 
приключило.

казус 36/

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

какво кога

защо
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обвинен за умишлена безстопанственост:

 в периода от 07.08.2014 г. - 17.02.2015 г. в качество-
то си на председател на Управителния съвет на АПИ, 
умишлено не положил достатъчно грижи за възло-
жената му работа по изграждане на магистрала „Ма-
рица“. От това последвали щети за Министерство на 
транспорта и информационните технологии в особе-
но големи размери - 30 813 647 лева, като случаят е 
особено тежък - престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 
3, вр. ал. 1 от НК.

разследване септември 2016 г. - обвинение 
юни 2017 г. – внесен обвинителен акт от СГП 
в СНС април 2018 г. – препратено на СГС по 
подсъдност - върнато на СГП за отстраняване 
на съществени процесуални нарушения ноем-
ври 2018 г. – внесен обвинителен акт от СГП в 
СГС юни 2019 г. – върнато на СГП за отстра-
няване на съществени процесуални нарушения 
януари 2020 г. – информация за движението на 
наказателното производство след това не е из-
вестна.

Твърдяното престъпление е свързано с финан-
сирането на допълнителни строително-монтаж-
ни работи (СМР) на участък от автомагистрала 
„Марица“. Най-общо в обвинителния акт се из-
лагат твърдения, че подсъдимият не е разпоредил 
проверка на документация от фирма-изпълнител 
на СМР на сочените от нея допълнителни СМР, 
изискващи съответно допълнително спрямо пър-
воначално договореното финансиране. Така той 
не е констатирал липсата на необходимост от въ-
просните допълнителни СМР, респективно из-
плащането на паричните средства за тях, което 
представлява щета за държавата. Делото е връщано 
на СГП за отстраняване на несъответствия и неяс-
ноти в обвинителния акт, като повече информация 
за него след последното му връщане не е налична. 
Към момента няма данни да е внесено отново и да 
е започнало разглеждането му по същество, повече 
от три години и половина след започване на раз-
следването.

няма данни производ-
ството да е приклю-
чило.

казус 37/

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
председател на УС на АПИ, 2014 - 2015, по делото 
обвиняеми са и две други длъжностни лица от агенцията

какво кога

защо

заключение
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кмет на район „Младост“ – СО, 2016 - 2018, 
по същото дело обвиняеми са и други лица

обвинена за получаване на подкуп:

В периода от 16 март до 17 април 2018 г. 
с три деяния, обединени в едно продъл-
жавано престъпление, като извършител, в 
съучастие с две други лица като помагачи, и 
като лице, заемащо отговорно служебно по-
ложение, а именно кмет на район Младост, 
Столична община, е поискала дар, който 
не ѝ се следва, а именно парична сума от 
500 000 евро, с левова равностойност  977 
915 лева платими на части, като приела и 
дар, който не ѝ се следва - сумата от 70 000 
евро, с левова равностойност 136 908,10 
лева, като първа част от поискания дар. 
Дарът е бил поискан, респективно даден от 
А. В., управител на „Ваклин груп“ ООД и 
„Ваклин Груп – Камбаните“ ЕООД. Под-
съдимата поискала този дар, за да извърши 
действие по служба, а именно да изпълни 
задълженията си, произтичащи от админи-
стративните процедури за разрешение на 
строителство в района: да съобщи заповед 
на главния архитект на Столична община, 
след което да върне преписката на главния 
архитект, като и да изпълни последващите 
си задължения - съобщаване на издаденото 
разрешение за строеж, откриване на строи-
телна площадка, определяне на строителна 
линия и ниво, разрешаване ползването на 
строеж. Подкупът е в особено големи раз-
мери, представляващ особено тежък случай 
и е извършен чрез изнудване, посредством 
злоупотреба със служебно положение, изра-
зяващо се в поставяне на условие на св. В., че 
ако не предаде поискания дар, подсъдимата 
няма да позволи законосъобразно движение 
по преписките - престъпление по чл. 302а, 
вр. чл. 302, т. 1 и т. 2,  вр. чл. 301, ал. 1, пр. 
първо и второ, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 
20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Обвинение април 2018 г. – внесен обвинителен 
акт от СП август 2018 г. – осъдителна присъда 
от СНС април 2019 г. (20 години лишаване от 
свобода, кумулативно наказания глоба в размер 
на 10 000 лева, лишаване от права за срок от 20 
години и конфискация на част от имуществото) 
– делото е висящо пред АСНС от юни 2019 г. 
по жалби и протест.

Подсъдимата е призната за виновна от първата инстанция единствено за 
поискване на дар, но не и за фактическото му получаване. От правна страна, 
също така, първоинстанционният съд е приел, че не се касае за продължавано 
престъпление. Това обаче не са въпроси, които са се отразили на правната ква-
лификация. Подсъдимата е осъдена на първа инстанция по повдигнатото ѝ 
обвинение за подкуп в особено големи размери, който представлява особено 
тежък случай и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със слу-
жебно положение, което се явява и най-тежкият възможен пасивен подкуп. 
И досъдебното, и първоинстанционното съдебно производство са се развили 
без каквото и да е забавяне, в много кратки за естеството на делото срокове. 
Към момента второинстанционното производство също е в разумен срок.

Производството не е 
приключило.

казус 38/

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

какво кога

защо

заключение
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обвинен като лидер на организирана престъпна 
група за подкупи и други престъпления, свързани 
с издаване срещу неследваща се имотна облага на 
удостоверения за български произход на граждани 
на Молдова, Украйна и Македония. Повече ин-
формация за обвиненията не е налична.

обвинение октомври 2018 г. – 
информация за движението на 
досъдебното производство след 
това не е известна.

от прокуратурата не е предоставено копие от акта 
за привличане на Харалампиев в качеството на об-
виняем за целите на настоящия анализ, нито ин-
формация за хода на разследването. 

няма данни 
производството да е 
приключило.

казус 39/

ПЕТЪР ХАРАЛАМПИЕВ
председател на Агенцията за българите в чужбина, 
2017 - 2018

какво кога

защо

заключение
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Обвинение юни 2016 г. – внесен обвинителен акт от СГП в 
СГС януари 2017 г. – осъдителна присъда на СГС март 2019 
г. (ефективно лишаване от свобода 11 месеца, лишаване от 
права 3 години) – изменена от САС (наказанието лишаване 
от свобода е увеличено на две години) май 2020 г.

Директор на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ 2007 - 2009, по делото 
обвиняеми са и две други лица, едното от които също заемало висши публични длъжности, но 
твърдяното му престъпно поведение по делото не е свързано с длъжностното му качество

обвинен за:

В периода 22.10.2007 г. – 
06.09.2009 г., като длъжностно 
лице (генерален директор на 
НК „ЖИ“), с две деяния при 
условията на продължавано 
престъпление - при 
сключването и изпълнението 
на три броя договори между 
НК “ЖИ“ (като възложител) 
и три дружества (като 
изпълнители), умишлено не 
положил достатъчно грижи за 
ръководенето, управлението 
и запазването на повереното 
му имущество. От това са 
последвали значителни щети 
за предприятието НК “ЖИ“ в 
особено големи размери (4 240 
356, 46 лева), като случаят е и 
особено тежък – престъпление 
по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 
1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Първоинстанционният съд е приел в мотивите си, че между подсъдимите И. и Гинев 
имало познанство, довело до поети от последния ангажименти да съдейства за това, уп-
равлявани чрез подставени лица фирми, зад които фактически стоял подс. И., да участват 
в процедури по проведени обществени поръчки за ремонти на обекти от железопътната 
инфраструктура, а след успешното им класиране – с тях да бъдат сключвани и договори 
като изпълнители на възложените дейности. Основно това били дружествата „Т.“ ЕООД 
и „Р.“ ЕООД, на които следвало да бъдат избрани и възложени „подходящи“ обекти с цел 
двете фирми да усвоят средствата, които НКЖИ следвало да заплати по сделките, без ре-
ално да изпълнят договорните си ангажименти. В случаите, в които това е било възможно, 
въпросните задължения трябвало да се изпълнят с ресурса на НКЖИ, а от привидното 
им документално оформяне да е видно, че това е станало с ресурс на самите изпълнители. 
Според съда подс. Гинев набелязал гара Русе–пътническа и част от железопътната отсеч-
ка в междугарието „Моруница – Бяла“ по ІV-та главна жп-линия за подходящи обекти. 
Организираните от подс. Гинев процедури по ЗОП били с предизвестен резултат, защото 
участващи дружества (независимо от крайния избор на комисията) били под контрола на 
едно и също лице – подс. И. Впоследствие договорните ангажименти не били изпълнява-
ни, а когато се извършвали ремонти, това ставало именно със средства на самото НКЖИ, 
но въпреки това последното изплащало суми по договорите. Първоинстанционният съд 
е оправдал подсъдимия Гинев за част от сумите и действията, инкриминирани в обвини-
телния акт, като го осъдил за причинена щета на обща стойност 2 015 590,77 лв., вместо 
инкриминираните 4 240 356,46 лв., но това не е променило правната квалификация на 
престъплението. Следва да се отбележи голямата отдалеченост на привличането на Гинев 
в качеството на обвиняем от датата на престъплението – почти 7 години. Съдебното про-
изводство пред първата инстанция е проведено за срок от около 2 години, който предвид 
естеството на делото не би могъл да се приеме като неразумно продължителен. Втората ин-
станция се е съгласила с правните изводи на първата, като единствено е увеличила размера 
на наказанието лишаване от свобода.

Производството не е 
приключило.

казус 40/

АНТОН ГИНЕВ83

какво кога

защо

заключение

83 / В момента на повдигането на обвинението Антон Гинев е зам.-министър на транспорта и информационните технологии и съобщения.
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Резултати от 
разследвания по 
казуси и сигнали на 
АКФ

„АПАРТАМЕНТГЕЙТ“ 2019
разпоредени от прокуратурата проверки нa Цвeтaн 
Цвeтaнoв, миниcтърa нa туризмa Никoлинa Aнгeлкoвa, 
бившия прaвocъдeн миниcтър Цeцкa Цaчeвa, бившитe 
зaместник-миниcтри нa cпoртa и нa eнeргeтикaтa Вaня 
Кoлeвa и Крacимир Първaнoв, депутата Вeжди Рaшидoв, 
бившия председател на КПКОНПИ Пламен Георгиев. 
Проверките са с неясен резултат, с изключение на про-
верките по казуса на Цветан Цветанов, по които станаха 
известни два отказа от образуване на досъдебно произ-
водство от ноември 2019 г. и май 2020 г. 

„ВОЙНА НА 
ТРУПОВЕ“ 2019 
разпоредена от прокуратурата 
проверка на БАБХ - неясен резултат.
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Андрей Янкулов е адвокат в областта на наказателното право. 
В продължение на десетилетие е бил прокурор в Софийска 
районна и Софийска градска прокуратура, където осъществява 
разследване и надзор на разследванията на общоопасни и други 
престъпления, свързани с наркотици, огнестрелни оръжия, 
документни престъпления, както и работа по изпълнение на 
наказания и международно сътрудничество по наказателни дела. 
Напуска прокуратурата в началото на 2020 г. През периода 2014 г. 
– 2016 г. е заместник-министър на правосъдието с ресор политиката 
на правителството в областта на изпълнението на наказанията. 
Отговаря и за международното сътрудничество с организации 
към Съвета на Европа в областта на правата на човека, както и за 
сътрудничеството с граждански организации. Адв. Янкулов е бил и 
заместник-министър на вътрешните работи (2014 г.).

Доц. д-р Атанас Славов е юрист – конституционалист, доктор по 
право (Университета на Глазгоу) и доктор по конституционно право 
(СУ „Св. Климент Охридски”). Преподавател по публичноправни 
науки в СУ и правен съветник на Фондация „Антикорупционен 
фонд“. Съветник по конституционни въпроси на министъра 
на правосъдието (2014-2015), съветник по законодателни 
въпроси на вицепремиера и министър на вътрешните работи 
(2016), конституционен експерт към Съвета по законодателство 
на Министерство на правосъдието (2012-2014), адвокат в 
САК. Участвал в разработването на новото антикорупционно 
законодателство, съдебната и административната реформа. Славов е 
автор на монографиите „Гражданското участие в конституционната 
демокрация. Публичноправни перспективи“ (Сиела, 2017), 
„Върховенството на конституцията. Същност и гаранции“ (ИК 
„Проф. Петко Венедиков“, 2010).

автори
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 Фондация „Антикорупционен фонд“ е независима, 
експертна неправителствена организация, която разследва 

случаи на корупция, неправомерно разходване на публични 
средства и конфликт на интереси сред лица, заемащи висши 

държавни постове. Провеждаме разследванията си като 
се придържаме към високи законови, професионални и 
етични стандарти. Целим да подпомагаме държавните 

институции в това да разследват и наказват корупционни 
нарушения и престъпления. С дейността си се стремим да 
се преборим със системни фактори, обуславящи високите 

нива на корупция в България, както и да информираме 
обществеността за съществуващите механизми за борба с 

корупцията.

Намерете ни на 
www.acf.bg 

или ни 
пишете на 
acf@acf.bg

http://www.acf.bg
mailto:acf@acf.bg



