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ДО 

АДВОКАТ АДЕЛА КАЧАУНОВА 

ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА 

ЗАЩИТА НА 

БЪЛГАРСКИ ХЕЗИНКСКИ КОМИТЕТ 

УЛ. ,,ВЪРБИЦА" № 7, ЕТ. 4 
ГР.СОФИЯ 

СТАНОВИЩЕ 

по сигнал с вх. № 19092/ 23.07.2020 г. (рег. № РВ-15-27/23.07.2020 г.) 
по описа на Инспектората към Висшия съдебен съвет 

Александър Мумджиев - инспектор в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет (ИВСС), след като се запознах и проучих сигнал, изпратен 

от адв. Адела Качаунова, 

УСТАНОВИХ: 

Сигналът до ИВСС е подаден от адв. Адела Качаунова, директор на 

Програма за правна защита на Българския хелзинкски комитет. 

Подателката на сигнала твърди, че говорителят на главния прокурор 

на Република България, със съобщение от 14.07.2020 г. е анонсирал 

разпространението на доказателствени материали от няколко досъдебни 

производства. По-късно същия ден на официалната интернет страница на 

Прокуратурата на Република България, Специализираната прокуратура е 

обявила, че е образувано досъдебно производство за престъпление по глава 

първа от Наказателния кодекс (НК) и с разрешение на наблюдаващия 

прокурор е разпространила материали от досъдебното производство, като е 

публикувала четири аудио файла, събрани чрез използването на специални 

разузнавателни средства (СРС). Адв. Качаунова отбелязва, че 

разпространяването на телефонни разговори на обвиняемия Васил Божков с 

различни лица, е порочно упражняване на властнически функции от страна 



н а прокуратурата и „недопустимо превишаване на власт". Сочи, че чрез 

оповестяването им 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. Счита, че чрез 

разпространението на доказателства по досъдебно производство се 

нарушава презумпцията за невиновност, прогласена в чл. 31, ал. 3 от 
Конституцията на Република България, чл. 16 от Наказателно-процесуалния 
кодекс (НПК) и чл. 6.2 от Европейската конвенция за правата на човека 
(ЕКПЧ) . Заявява, че разпространението на доказателства събрани чрез СРС 

,,пред широката публика" нарушава чл. 8 от ЕКПЧ. 
С подадения сигнал се отравя искане ИВСС да извърши проверка за 

почтеност, която да установи дали с действията си наблюдаващият 

прокурор и главният прокурор са накърнили престижа на съдебната власт. 

С оглед наведените в сигнала твърдения, последният е регистриран в 

ИВСС съгласно чл. 175л, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за 
извършване на проверка по реда на глава девета, раздел I "б" от същия 
закон. По реда на този раздел се извършват проверки за почтеност и 

конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват 

престижа на съдебната власт, проверки, свързани с нарушаване 

независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 175л, ал. 7, т. 1 от ЗСВ по 
сигнала се извърши предварително проучване. Констатира се, че същият не 

отговаря на изискванията на чл. 175л, ал. 5, т. 1 и т. 2 ЗСВ, тъй като не 
съдържа трите имена и единния граждански номер на подателя, както и 

имената и заеманата от лицето длъжност, срещу което се подава. 

С писмо с изх. № СР-17-196/30.07.2020 г. по описа на ИВСС от 

подателя на сигнала се изиска отстраняването на констатираните 

нередовности. На 06.08.2020 г. в ИВСС постъпи писмо от адв. Качаунова, с 
което са отстранени част от констатираните нередовности, но не са 

уточнени имената на наблюдаващия прокурор, дал разрешението за 

разгласяване на цитираните доказателства. 

С писмо с изх. № СР-17-208/11.08.2020 г. по описа на ИВСС от 

административния ръководител на Специализирана прокуратура се изиска 

информация за: номера на образуваното досъдебно производство, във 

връзка с което на 14.07.2020 г. на официалната страница на Прокуратурата 
на Република България са публикувани четири телефонни разговора на 

обвиняемия Васил Божков с други лица от 10.06.2020 г., 09.07.2020 г., 

10.07.2020 г. и 12.07.2020 г., събрани чрез СРС; имената на наблюдаващите 
прокурори по досъдебното производство и на прокурора, дал разрешение 

по чл. 198, ал. 1 от НПК за оповестяването им и копие на прокурорския 
акт. На 26.08.2020 г. в ИВСС постъпи писмо от Специализирана 
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прокуратура , съдържащо информация за досъдебното производство, 

наблюдаващите прокурори и копие на разрешение по чл. 198, ал . 1 НПК. 
С писмо с изх. No СР-17-209/ 11.08 .2020 г. по описа на ИВСС от 

главния прокурор се изискаха имената на прокурора, дал разрешение по 

чл. 198, ал. 1 от НПК за разгласяване на записите на телефонните 

разговори на Васил Божков, както и информация от кого, с какъв акт и по 

какъв начин е разпоредено обявяването им в публичното пространство на 

14.07.2020 г. До приключване на предварителното проучване изисканата от 

главния прокурор информация не постъпи в ИВСС. 

При извършеното предварително проучване се установи, че с 

постановление на прокурор от 20.12.2019 г. е образувано досъдебно 

производство № 19/2020 г. по описа на Следствен отдел към 

Специализираната прокуратура (пр.пр. №2552/2019 г. по описа на СП) за 

извършено престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1, вр. чл. 213а, ал. 2, т. 1 от НК 
и за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, вр. ал. 2 от НК. С разрешение на 
основание чл. 198, ал. 1 от НПК от 13.07.2020 г. наблюдаващите прокурори 
са дали разрешение за разгласяване на факти и обстоятелства от 

посоченото дело. Констатира се, че изявлението на говорителя на главния 

прокурор и съдържанието на цитираните четири телефонни разговора са 

публикувани на сайта на Прокуратурата на Република България на 

14.07.2020 г. От събраните по преписката данни обаче не може да се 

установи кой е разпоредил материалите да бъдат публично оповестени. 

След подробен анализ на изложеното в сигнала и на събраните във 

фазата на предварителното проучване материали, може да бъде изведено 

следното: 

Наблюдаващите прокурори са дали разрешение на основание чл. 198, 
ал. 1 от НПК за разгласяване на факти и обстоятелства от досъдебното 
производство, събрани чрез използването на СРС, като са приели, че 

същите не са класифицирани съгласно ЗЗКИ и се явяват явни 

доказателствени материали. В този смисъл е и съдебната практика (напр. 

решение № 464 от 2007 г. по наказателно дело № 234/2007 г. по описа на 
ВКС, III НО), според която данните, получени в резултат на СРС, се 
подчиняват на режима на специалния закон (ЗЗКИ) до момента, в който 

органите на досъдебното производство се позоват на получената чрез тях 

информация и на доказателствените средства, чрез които тя се 

възпроизвежда. Върховен касационен съд приема, че ако органите на 

досъдебното производство включат събраните чрез използване на СРС 

данни в общата съвкупност на доказателствените материали чрез 

съответните доказателствени средства, то те се подчиняват на правилата на 

НПК, а не на специалния закон. Ето защо действията на наблюдаващите 

прокурори по издаването на разрешение за разгласяване на факти и 

обстоятелства по досъдебното производство, за да бъде информирано 
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обществото , не могат да бъдат приети като конкретни факти и 

обстоятелства , сочещи на извършено нарушение по чл . 1 75 к, ал. 4 от ЗСВ . 

Във връзка с горното е необходимо да се отбележи, че за да е налице 

накърняване престижа на съдебната власт, е необходимо да се докаже , че 

поведението на наблюдаващите прокурори от Специализираната 

прокуратура и на главния прокурор, във връзка с правомощията му по 

осъществяване надзор за законност и методическо ръководство върху 

дейността на всички прокурори, е в противоречие с обществените 

разбирания за благоприличие, предизвикало е негативна оценка по 

отношение на съдебната власт и е компрометирало честта на прокурора в 

професията и обществото. Съгласно разпоредбата на чл. 21 от Вътрешните 
правила за извършване на проверки по глава девета, раздел I „б" ЗСВ от 
екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет „накърняващо престижа 

на съдебната власт е поведение на съдия, прокурор или следовател, което е 

в разрез с утвърдените в обществото разбирания за благоприличие и 

компрометиращо честта на съдията, прокурора или следователя в 

професията и обществото", а според чл. 22 от същите Вътрешни правила 
,,неприлични са тези действия, които са цинични, невъзпитани, брутални, 

безсрамни и други отрицателни прояви, които скандализират обществото и 

са в противоречие с изискванията на Кодекса за етично поведение на 

българските магистрати". В сигнала е отбелязано само, че прокурорите, 

срещу които е подаден, са представили в публичното пространство 

доказателства и материали по досъдебно производство. Не са наведени 

обаче никакви конкретни факти и обстоятелства, които да сочат, че с тези 

си действия представителите на прокуратурата са нарушили 

регламентираните в КЕПБМ правила за етично поведение на българските 

магистрати и са уронили престижа на съдебната власт. 

С оглед на изложеното считам, че по своето съдържание сигналът не 

отговаря на минималните изисквания, регламентирани в чл. 175л, ал. 5, т. 3 
от ЗСВ, тъй като не съдържа конкретни факти и обстоятелства, описващи 

извършено нарушение по смисъла на чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ. 
Поради това и на основание чл. 28, ал . 2 от Вътрешните правила за 

извършване на проверки по глава девета, раздел I „б" ЗСВ от екипи на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, производството по сигнал с вх. 

№ 19092/23.07.2020 г. (рег. № РВ-15-27/23.07.2020 г.) по описа на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, се прекратява. 

Екземпляр от становището да се изпрати на подателя на сигнала, на 

посочения адрес за кореспонденция. 
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