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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КА ЧАУНОВА, 

В Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е постъпил Ваш 

сигнал, регистриран с вх. № 19092/23.07.2020 г. по описа на ИВСС за 

извършване на проверка по реда на глава девета, раздел 1 „б" от Закона за 
съдебната власт (ЗСВ). 

В сигнала си твърдите, че говорителят на главния прокурор, със 

съобщение от 14.07.2020 г., публикувано на официалната интернет страница 

на Прокуратурата на Република България, е анонсирал разпространението на 

доказателствен материал по няколко досъдебни производства. Посочвате, че 

по-късно същия ден на официалната интернет страница на Прокуратурата на 

Република България, специализираната прокуратура е обявила, че образува 

ново досъдебно производство по глава първа от НК и е разпространила 

материали от досъдебно производство с разрешение на наблюдаващ прокурор, 

публикувайки четири аудио файла, събрани чрез употребата на специални 

разузнавателни средства (СРС). Считате, че разпространяването на разговори 

всичките проведени с Васил Божков, обвиняем и намиращ се извън пределите 

на страната с различни лица с неустановена със сигурност самоличност, е 

порочно упражняване на властнически функции от страна на прокуратурата. 

Намирате, че чрез оповестяването на данни на 14.07.2020 г. е накърнен 

престижът на съдебната власт, тъй като с действията си прокуратурата се 

превръща в политически субект, който се стреми да внуши на обществото 

своята теза, което е недопустимо превишаване на власт. Заявявате, че чрез 

разпространението на доказателства по досъдебно производство 

прокуратурата нарушава презумцията за невиновност, която е прогласена в чл. 

31 , ал . 3 от Конституцията на Република България. Освен това твърдите, че 



разпространението на доказателства събрани чрез СРС пред широката публика 

нарушава чл . 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). 

Направили сте искане, ИВСС да извърши проверка за почтеност и за 

установяване действия от страна на наблюдаващия прокурор и на главния 

прокурор, които накърняват престижа на съдебната власт. 

Сигналът адресиран до ИВСС не отговаря на условията на чл. 175л, ал. 5 
от ЗСВ. В него не са посочени трите имена и единен граждански номер на 

подателя на сигнала. Липсват имената на лицето срещу което се подава 

сигналът, и заеманата от него длъжност. 

С оглед разпоредбата на чл. 175м, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, за да бъде разгледан 
постъпилия сигнал по реда на глава девета, раздел I „б" от ЗСВ, следва да 
отговаря на условията по чл. 175л, ал. 5 от ЗСВ. 

Предвид изложеното и на основание чл. 175л, ал. 5 и чл.175ф от ЗСВ вр. 
чл . 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс в тридневен срок от 
получаване на съобщението следва да отстраните допуснатите нередовности. 

Уведомяваме Ви, че при неотстраняване на допуснатите нередовности в 

указания срок производството ще бъде прекратено. 

Образец на сигнал може да намерите на Интернет страницата на ИВСС 

http://www.inspectoratvss.Ьg/qb раздел „Образци". 
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