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  Р Е Ш Е Н И Е  

 

 № 19 
 

гр. С***, 17.01.2017г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

– ТРЕТИ специализиран постоянен заседателен състав, състоящ се от следните членове на 

Комисията:  

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  И.С., 

     ЧЛЕНОВЕ:              А.М. 

        С.А. 

 

изслуша доклада на А.М. - докладчик по преписка №96/2014 г. по описа на Комисията 

за защита от дискриминация и за да вземе решение съобрази следното. 

Производството по преписка № 96/2014 г. е образувано с Разпореждане № 

191/06.03.2014 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба с 

вх. №44-00-4839/20.11.2013г. и допълнение към нея №44-00-830/20.02.2014 г. по описа на 

КЗД, подадени от П.И.Д. срещу С.Ц. – Главен прокурор на Република България.   

С оглед изложените оплаквания за дискриминация по признак „лично положение” по 

чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), преписка № 96/2014 г. е 

разпределена за разглеждане от ТРЕТИ специализиран постоянен заседателен състав на КЗД. 

I. Конституирани страни в производството са:    

 1. П.И.Д., в качеството и на жалбоподател, с адрес на призоваване: гр. Б***, ул.„Х***“ 

№ *, вх.*, ет.*. 

 2. Главния прокурор на Република България – С.Ц., в качеството на ответна страна, с 

адрес за призоваване:  гр. С***, бул. „В***“ № *. 

Жалбоподателката – П.И.Д. в жалбата с вх. №44-00-4839/20.11.2013г. сочи, че в 

периода 1994–1995 г. било образувано наказателно дело за престъпление по чл.209, ал.1 от 

НПК, извършено от И.С.К.. Посочва  се, че прокурор Г.И. образувала преписка №12633/96г. 

по инициатива на П.Д.„за извършване на предварителна проверка за установяване на 

престъплението“.  

Според П.Д., делото било неефективно, тъй като били извършени престъпления от 

„адвокат, следовател разследващ – полицай и нотариус във връзка с участието си в 

наказателното производство“ (цитат от жалбата).  

Жалбоподателката отбелязва, че е писала до всички вътрешно правни институции и 

всички сочели Главния прокурор. Уточнява, че писала на главния прокурор, а отговори 

получавала от ВКП.  

Отбелязва, че правела усилия Главния прокурор да вземе „под отчет това неефективно 

дело“, което било на разположение на Районна прокуратура Б*** и чакало възстановяване по 

реда на чл.422 от НПК. Според изложеното от П.Д., тя се обърнала за помощ до Инспектората 
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на Главния прокурор на 18.03.2013 г., за да „въздейства“ на Главния прокурор, който „да 

вземе на отчет въпросното  наказателно дело като се изготви предложение за възобновяването 

му“, но нямала отговор.   

Последно П.Д. писала до Главния прокурор на 30.10.2013 г., като уточнява, че му 

писала „лично, че това трябва най –накрая да стане. Важен е неговия отговор – много ли е 

трудно “ (цитат от жалбата). Жалбоподателката сочи, че на 14.11.2013 г. решила „заедно с 

още други пострадали от съдебната система в Б***, да се срещнем лице в лице с Главния 

прокурор и пътувахме с влака цяла нощ да се блъскаме и студуваме, да не спим и гладуваме. 

Цял ден чакахме Главния прокурор да благоволи да на отвори вратите и да ни успокои с поне 

няколко обещания  само, но не, и ние като принизени чеда сведохме глави и си тръгнахме  - 

принизени от С*** до Б*** – разбити от пътя “ (цитат от жалбата).     

Жалбоподателката прилага подписана от нея декларация, с дата 20.11.2013г., че към 

момента на подаване на жалбата по същия спор няма заведено дело или висящо производство 

по същия спор пред съд. 

В свое допълнение под №44-00-3203/16.07.2014г. П.Д. уточнява, че е била страна по 

приключило наказателно производство № 482/1997г., образувано от прокурор Г.И.от РП Б***,  

по сл. д. № 2647/97 г. на БРП и по пр. №12633/96 г. е било образувано наказателно 

производство от 24.04.1997г. по чл.20 от НПК . Описва имотната вреда, която и била 

причинена. 

Сочи, че през периода 06.01.1994г. до 07.02.1995г. И.С.К. „при условията на 

продължаващо престъпление с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и 

поддържала заблуждение“ в жалбоподателката, с което й причинила имотна вреда. 

Твърди, че бил изготвен с дата 03.09.1996г. „неистински протокол за връщане на 

главницата – 75000лв. /неденоминирана/ след 2 год. и 8 месеца престой на тази сума /валута и 

левове/“ в И.С.К., а посочва, че в документ, наречен от жалбоподателката Лист №1 с дата 

07.02.1995г., подписан по нейни думи от К., била упомената „съвсем друга сума – с обещаните 

лихви към главницата“. Продължава, че адв.В.Г. направил „нарушение“ като влязъл сам при 

Нотариус Д.Р., а жалбоподателката била „заблудена“ по този начин и не присъствала. 

Разказва, че била по нейни думи „арестувана“ от разследващ полицай Д.А. от I-во РПУ 

гр.Б***, който я „плашел непрекъснато“. Твърди, че спрямо нея били извършени множество 

действия в нарушение от ОСС гр.Б*** като цитира чл.237, ал.3, който не бил спазен при 

провеждане на следствените действия и още че не била направена очна ставка между всички 

подписали се на Протокола от 03.09.1996г. и че не била запозната с преписките на полицай 

Д.А.и че те не били истински и посочва, че той се бил подписал вместо нея. 

Жалбоподателката продължава с пространствено изложение относно действия през 

2001г. на адв.С.К. , когото описва като „неистинският ми адвокат“: подал молба до ОСС Б*** 

на 18.01.2001г. затова, че „К. затаява истина и нарушава чл.313 от НК, а не по чл.209, ал.1 от 

НК, за което било образувано наказателно производство №482/97г.; че обжалвал до Районна 

прокуратура Б*** на 23.01.2001г. отново по чл.313 от НК и последвало Постановление за 

отказ на 15.03.2001г.; следва обжалване по чл. 313 от НК чрез РП до ОП Б***. Нарича 

действията на адв.С.К. „неистинска адвокатска услуга“ и че я заблуждава. 

Посочва, че в Постановление на РП Б*** от 24.04.2001г. по нейни думи „се вмъква 

1993г. като се прави опит да се присламчи към процесния период 1994г.-1995г.“. За този 

период 1994г.-1995г. жалбоподателката посочва, че е давала на И.С.К. 5 /пет/ пъти  „на 

различни дати, на различни квитанции различни суми“ с твърдения за уговорки за различни % 

лихви, изписани на документ, наречен от жалбоподателката Лист №1 с дата 07.02.1995г. като 

заявява, че посочената обещана сума била в пъти по-голяма от това, което й било върнато с 

„неистински Протокол“ от 03.09.1996г. Продължава, че следва на 27.04.2001г. Постановление 

на ОП Б***, в което жалбоподателката посочва, че е описано „че едната многократно е 

получавала суми от другата, които връщала и не са налице елементите на състава по чл.209 от 

НК“ и ОП Б*** изпратило делото на Окръжен съд Б***. Посочва, че в Определение 

№377/15.11.2001г. на ОС Б*** „заключението е същото – многократно даване на лихви“, 

което твърди, че не е вярно. Следва обжалване до ВКС, който по нейни думи се произнася, че 

„образуваното срещу И.С.К.  наказателно производство по чл.209, ал.2 от НК е проведено 
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„пълно“ и „всестранно“  и в изпълнение на изискванията на чл.12 от НПК“. Жалбоподателката 

спори, че не е спазен чл.12 и следващите от НПК. 

Отправя искане за възобновяване на наказателно дело № 482/97г. като твърди,  че 

„основанията за това са налице“ (цитат от жалбата). 

С допълнение с вх. №44-00-552/16.02.2015г., вх. №44-00-597/18.02.2015г.; вх. №44-00-

597/18.02.2015г. и вх.№44-00-732/25.02.2016г. П.И.Д., прилага нови доказателства, които 

подробно са отразени в доклада – заключение 

 Отправя искане Комисията за защита от дискриминация да установи има ли 

дискриминация от страна на Главния прокурор „като не възобновява делото и не ми отговаря 

лично“ и „не ни прие и С***, за да ни чуе болките на присъстващите, въпреки че беше 

уведомен, а дори беше подготвена жандармерия – камион в решетка към него с овчарско 

куче“. (цитат от жалбата и допълненията към нея).  

 Синтезирано оплакванията на жалбоподателката за дискриминация се свеждат до това, 

че Главният прокурор на Република България – С.Ц. не е възобновил конкретно наказателно 

производство по нейно искане; за това, че Главният прокурор на Република България – С.Ц. не 

отговорил лично на П.Д. и не се е срещнал лично с нея.  

 По преписката е проведено приучване по реда на на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр. 

Становище на ответната страна:  

Под вх.№20-00-69/04.12.2014г. по описа на КЗД е заведен отговор на Главния прокурор 

на Република България, подписан от Б.Я., Началник на отдел „Правен“ Администрация на 

Главния прокурор.  

В становището ответната страна заявява, че жалбата на П.Д.е „просрочена, а 

разгледана по същество – неоснователна и следва да бъде оставена без уважение“. 

Обяснено е, че според данните по жалбата на П.Д.последната неведнъж се е обръщала 

към главния прокурор с искане за възобновяване на наказателно дело, но винаги получавала 

отговор от ВКП, което според нея представлявало проява на дискриминация по признак 

„лично положение“. Продължава, че исканията до главния прокурор датирали от години, 

отбелязвайки, че според жалбоподателката същите се отнасяли и до настоящия главен 

прокурор. 

Изложено е мнение с оглед разпоредбата на чл.52 от ЗЗДискр. и предвид 

дългогодишната кореспонденция с Прокуратурата на Република България, че жалбата на 

П.Д.до КЗД следва да се счита за просрочена, а производството по нея прекратено.  

В представения отговор е пояснено, че искане за възобновяване на наказателно дела 

се прави в случаите на по чл. 422, ал.1, т.4-6 от НПК, когато: а) с решение на Европейският 

съд по правата на човека е установено нарушение на ЕКПЧОС, което има съществено 

значение за делото; и б) когато са допуснати съществени нарушения на чл.348, ал.1, т 1-3 от 

НПК по съдебни актове по чл. 354, ал.2, т.2 и ал.5 от НПК (изменена от касационната 

инстанция присъда  при прилагане на закон  за еднакво или по-леко наказуемо престъпление, 

връщане на делото за окончателно решаване по същество на въззивната инстанция след 

отмяна на повторно обжалвана или протестирана присъда или решение), както и по 

присъди, решение, определения, непроверени по касационен ред по жалба или протест на 

страна, в чийто интерес се предлага отмяната и в) когато е допусната екстрадиция в случай на 

задочно осъждане при дадена гаранция от българската държава за възобновяване на 

наказателното дело – за престъплението, за което екстрадицията е допусната. Уточнено е, че 

изложените от жалбоподателката данни „не  съответстват на фактическите основания, при 

които главния прокурор може да прави искане за възобновяване на наказателно 

производство“. Допълнително се посочва, че горепосочените искания следва да се направят в 

рамките на законоустановените срокове по чл.421 от НПК, които са съответно едноседмичен 

срок от узнаване на решението, шестмесечен срок от влизането в сила на съответния акт и 

едноседмичен срок от узнаването за допуснатата екстрадиция.  

Сочи се, че в конкретния случай данните са свързани с производство образувано през 

1994 -1995г. В тази връзка е направено следното пояснение: „дори да допуснем, че данните по 

жалбата, които между впрочем са твърде общи и неясни, са относими към фактическия състав, 
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при наличието на който главният прокурор може да иска възобновяване на производството, то 

е налице процесуална пречка – изтекли срокове по чл.421 от НПК“.  

Сочи се, че правомощията на главния прокурор са нормативно определени, като той е 

длъжен при наличието на съответните законови предпоставки да предприеме съответните 

нормативно установени задължения. Обяснено е, че когато предпоставките или сроковете за 

предприемане на действия за изпълнение на нормативни задължения не са налице, то 

непредприемането на исканите от жалбоподателката действия не могат да обосноват проява на 

дискриминация.         

  След приключване на проучването на страните е предоставена възможност за 

запознаване с материалите по преписката, съобразно чл. 59, ал. 3 от ЗЗДискр. Проведено е 

едно открито заседание, с редовно призоваване на страните  на 20.10.2016 г., на която дата 

съставът е счел, че преписката е изяснена от фактическа и правна страна.   

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства, обяснения на страните изслушани в открито заседание, ТРЕТИ 

специализиран  заседателен състав прие за установено следното:  

Жалбата за дискриминация на П.И.Д.срещу Главния прокурор на Република България 

се свързва с отказ по искането и за възобновяване на конкретно наказателно производство. В 

тази връзка Трети специализиран постоянен заседателен състав следва да посочи, че всички 

оплаквания и възражения, които прави П.Д. касаят гражданско правни отношения между 

посоченото в жалбата лице – И.С.К. и жалбоподателката Д., като първата е получавала 

многократно суми от втората. От събраните по преписката доказателства става ясно, че в 

основата става въпрос за претенция за неизпълнени задължения между двете лица. По повод 

тези взаимоотношения между жалбоподателката и И.С.К. е било образувано наказателно 

производство по следствено дело № 482/1997 г. ( образувано срещу Ирина Стоянова по чл.209, 

ал.1 от НК(отменен).  

По преписката е установено, че производство по ДП №482/1997г. по описа на ОСО при 

ОП- Б***, водено срещу лицето И.С.К., за това, че в гр.Б***, през периода 6.01.1994г. - 

7.02.1995г., при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна 

облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.И.Д., с което и причинила имотна вреда - 

престъпление по чл.209 ал.1 от НК. На основание чл.237 ал.З от НПК /отм./ делото е било  

изпратено по компетентност на Окръжна прокуратура-Б*** и постановлението от 24.04.2001г. 

е било потвърдено с постановление на Окръжна прокуратура-Б*** от 27.04.2001г. 

Впоследствие, пред вид промяна на НПК и жалба от П.И.Д.постановлението на Районна 

прокуратура-Б*** от 24.04.2001г. за прекратяване на наказателното производство по 

горепосоченото дело е било потвърдено с определение на Районен съд-Б*** от 05.09.2001г. по 

ЧНД №502/2001г., потвърдено с определение №377/15.11.2001г. на Окръжен съд-Б*** по 

ВЧНД №488/2001г., потвърдено с решение на ВКС №208/10.07.2002г. по дело №95/2002г. 

През 2010 г. П.Д. подава сигнал до Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС), като 

изразява недоволството си от постановление на Районна прокуратура – Б*** от 24.04.2001 г. 

по пр.пр. № 12633/1996 г., с което е било прекратено наказателно производство.от  

Определение № 377/15.11.2001г. по ВПЧД № 488/2001 на Окръжен съд – гр.Б*** и от 

Решение № 208/10.07.2002 г. на ВКС. От съдържанието на отговора на Инспектората на ВСС 

до П.Д. (писмо изх. № 888/09.04.2010 г. приложено по преписката) става ясно, че 

оплакванията на Д. се свързват с оплаквания, които се отнасят до преценка на 

законосъобразността и правилността на постановените на прокурорски и съдебни актове.  В 

тази връзка Д. е уведомена, че ВСС не разполага с компетентност да вземе отношение по 

законосъобразността и правилността на постановените на прокурорски и съдебни актове. В 

отговора на ВСС се отбелязва, че в случая П.Д. се е възползвала в пълен обем от възможността 

за инстанционен контрол на съответните прокурорски и съдебни актове.  

От събраните по преписката доказателства става ясно, че на 16.02.2015г. и 05.03.2015г. 

в Окръжна прокуратура-Б*** са били получени уведомление и искане от П.И.Д.от гр.Б***, с 

които последната е поискала да се изготви предложение за възобновяване на наказателното 

производство по ДП №482/1997г. по описа на ОСО при ОП- Б***, с аргументи, че актовете по 

делото са постановени при наличие на неистински доказателства и според Д. са налице 



5 
 

основанията на чл.422 ал.1 т.1 от НПК. Впоследствие с мотивирано постановление на 

Окръжна прокуратура - Б*** от 24.03.2015г. е било отказано да се изготви предложение за 

възобновяване на наказателното производство по горепосоченото дело, поради това, че не са 

налице основанията на чл.422 ал.1 т.1 от НПК и вече има произнасяне в тази насока по други 

преписки. 

Установено е, че П.Д.е обжалва постановлението на Окръжна прокуратура-Б*** от 

24.03.2015г. пред Апелативна прокуратура-Б***, като отново е поискала да се възобнови 

наказателното производство по ДП №482/1997г. по описа на ОСО при ОП-Б***. От  

събраните доказателства1 става ясно, че в жалбата на Д. не се съдържат доводи по същество по 

отношение законовите основания за възобновяване на наказателното производство по делото, 

а като цяло се изразява недоволство от разследването по делото, което според П.Д.не е било 

пълно и всестранно. Следва да се има предвид, че Д. е сочила неистински протокол от 

03.09.1996г., също така е посочила, че не са извършени очни ставки, не и са изплатени лихви, 

оплаква се от адвоката си. Тези и оплаквания П.Д. излага в първоначалната си жалба и 

допълненията към нея. 

От съдържанието на писмо на Районна прокуратура2 –Б*** (виж изх. №12633/1996 от 

16.06.2011 г. адресирано до П.Д.) е видно, че по следствено дело №482/1997 г. по описа на 

ОСО при ОП – Б*** , СЛ 2647/1997 г. по описа на РП – Б*** е осъщесвтен инстанционен 

контрол, както следва:   

1) С Постановление от 27.04.2011г. ОП-Б*** потвърждава Постановление за 

прекратяване на РП-Б*** от 24.04.2001г. 

2) С Определение от 01.09.2001г. РС-Б*** потвърждава Постановление за прекратяване 

на РП-Б*** от 24.04.2001г. 

3) С Определение № 377 от 15.11.2001г. ОС-Б*** потвърждава Определение от 

01.09.2001г. на РС-Б***. 

4) С Решение №208/10.07.2002г. на ВКС на Република България оставя в сила Въззивно 

Определение №377 от 15.11.2001г. на ОС-Б***. 

5) С Постановление от 09.04.2008г. ОП-Б*** отказва да разгледа жалба от П.Д.срещу 

Постановление за прекратяване на РП-Б*** от 24.04.2001г. 

6) С Постановление от 03.06.2008г. АП-Б*** потвърждава Постановление от 

09.04.2008г. на ОП-Б***, с което отказва да разгледа жалба от П.Д. срещу Постановление за 

прекратяване на РП-Б*** от 24.04.2001г. 

По преписката е приложена кореспонденция – отговори на Върховна касационна 

прокуратура (ВКП) до П.Д., както следва:  

Писмо с изх. № 6977/2012 гр.С*** – 19.12.2013 г. в отговор на жалба нейна жалба № 

6977/01.11.2013 г. по описа на ВКП, която е била докладвана на главния прокурор, който е 

поставил резолюция, че  не са налице процесуални предпоставки за негова намеса по реда на 

Глава 33 от НПК – на основание чл.422, ал.1, т.5 от НПК за възобновяване на ЧНД 502/2001 г. 

на РС – Б***.    

В отговор на жалбата от 14.10.2014 г. с писмо изх. №6977/2012 гр.С***, 07.11.2014 г.  

на ВКП П.Д.  отново е уведомена, че няма процесуална възможност за възобновяване на 

сл.дело № 2647/1997 г. на РП - Б*** /сл.д. № 482/1997 г. на ОСлС - Б***/, водено срешу И. К. 

за престъпление по чл. 209, ал. 1 НК. 

Видно от съдържанието на отговор на ВКП до жалбоподателката, в жалбата  от 

14.10.2014 г. Д. прави възражение, че не е искала възобновяване на ЧНД № 502/2001 г. на PC - 

Б***, а на сл.д. № 2647/1997 г. на РП - Б*** /сл.д. № 482/1997 г./ на ОСлС - Б***/. 

Пояснено е, че на възобновяване по чл. 422, ал.1, т.5 НПК подлежат съдебните актове, а 

не актовете на прокуратурата.  В случая наказателното производство по посоченото сл.дело е 

било прекратено с постановление на РП - Б*** от 24.04.2001 г. Това постановление е било 

обжалвано пред PC - Б***, който е образувал ЧНД № 502/2001 г. С определение от 05.09.2001 

г. на PC - Б***, постановлението на РП - Б*** , което е потвърдено.  

                                                           
1 Виж Постановление на Апелативна прокуратура – Б. от 27.04.2015 г.  приложено по преписката.  
2 Приложено по преписката. 
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Определението на PC - Б*** е проверено и от ОС - Б*** и ВКС и същото е потвърдено 

с решение на ВКС № 208/10.07.2002 г. по НД № 95/2002 г. 

В отговора на ВКП е пояснено, че се касае за едно и също наказателно производство, 

водено по чл. 209, ал. 1 НК срещу И. К.. 

Със същия отговор става ясно, че на П. Д. е било разяснено, че няма процесуална 

възможност за възобновяване по реда на чл. 422, ал.1, т.3 НПК, тъй като наказателното 

преследване е изключено по давност. За престъпление по чл. 209, ал. 1 НК се предвижда 

наказание до 6 години съгласно чл. 81, ал.3, вр. чл. 80, ал.1, т.3  НК е 15 години. Деянието е 

извършено през 1995 г.,  поради което давността е изтекла към 2010 г. 

С постановление от 30.11.2015 г. на ВКП е потвърдено постановлението на АП – Б*** 

от 27.04.2016 за възобновяване на НЧД № 502/01г. на РС – Б*** на основание чл.422, ал.1 от 

НК, като със същото постановление жалбата на П.И.Д.е оставена без уважение.  

От гореизложеното става ясно, че по искане на П.Д., ОП-Б*** се е произнасяла относно 

наличие за възобновяване по чл.422 ал.1, т.3 НПК - разкрити нови обстоятелства, като молбата 

е оставена без уважение. 

По реда на инстанционния контрол постановлението за отказ на ОС- Б*** е потвърдено 

от АП-Б*** от отдел „Съдебен" на ВКП, включително и след доклад на 15.05.2012 г. на 

зам.главния прокурор. 

Представените по преписката доказателства не са спорни от страните, предвид което 

съставът следва да ги кредитира изцяло.  

I. По отношение на оплакванията за дискриминация във връзка с възобновяване на 

наказателно производство:  

От горепосочената фактическа обстановка се установява, че вследствие разследване 

проведено от Д. същата счита, че са разкрити обстоятелства и писмени доказателства, които 

не са били известни на съда, постановил решенията и определенията и имат съществено 

значение за делото, като тази теза на Д.  се поддържа във всичките искания за възобновяване 

на наказателното производство. Следва да бъде отчетено, че Д. депозира жалба срешу 

постановление на АП – Б*** от 27.04.2016 за възобновяване на НЧД № 502/01г. на РС – Б*** 

на основание чл.422, ал.1 от НК. Същата е заведена във ВКП на 26.11.2015 г.3 /като безспорно 

е установено, че жалбата не съдържа основания по смисъла на чл.422, ал.1, т.1 НПК. 

Направените от Д. оплаквания сочат на процесуални нарушения -липса на адвокат по 

воденото сл.дело, правят се оплаквания, че проведеното разследване по сл.дело № 2647/1997 г. 

на БРП не е всестранно и пълно, не било извършено предявяване на разследването. От страна 

на ВКП е установено, че посочените нарушения биха били основание за възобновяване по 

чл.422, ал.1, т.5, вр. чл.348, ал.1, т.2 НПК. Както е посочено в самото определението, с което е 

потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното производство, същото е 

минало съдебна проверка пред  ВКС. Наред с горното, от страна на  ВКП е установено, че 

давността на наказателното преследване за престъпление по чл.209 НК е изтекла, тъй като 

деянието е извършено през 1994-95 година. 

Трети специализиран постоянен заседателен състав следва да посочи, че основното 

предназначение на възобновяването на наказателни дела, като извънреден способ за проверка, 

е да не допуска съществуването на неправилни влезли в сила съдебни актове. 

За да не бъде засегнат стабилитета на една влязла в сила присъда, законодателят 

предвижда възможност да бъде отменена и наказателното производство по делото да бъде 

възобновено само ако са налице предпоставките за това, които са изчерпателно изброени в 

разпоредбите на 422, ал. 1 НК. В хипотезата на чл. 422, ал. 1, т.1 (в какъвто смисъл е и 

претенцията на жалбоподателката П.Д. – искане  основание чл. 420, ал. 1, т. 1 пр. 1 във вр. 

с  чл. 422, ал. 1, т. 1 от НПК). За да прецени, дали са налице основанията на  чл. 422, ал. 1, т. 1 

от НПК, на които се основава цитираното по-горе искане на окръжния прокурор, 

касационната инстанция следва да обсъди: 1 дали е налице доказателство, събрано в хода на 

наказателното дело, чието възобновяване се иска, което се е оказало неистинско; 2. дали 

неистинността на доказателството е установена с влязла в сила присъда, или когато не може 

                                                           
3  Виж, Постановление от 30.11.2015 г. на ВКП – изх. 6977/2012 гр.С. 03.12.2015 г.  
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да се постанови присъда -чрез разследване, съгласно ал. 2 на чл. 422 от НПК и 3. дали 

присъдата или решението по коментираното наказателно дело се основават на неистинското 

доказателство.  

С оглед множеството исканията на П.Д. и за пълнота на решението следва да се 

посочи, че в хипотезата на  чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК за възобновяване на наказателното дело 

съдържа две законови предпоставки, които трябва да са налице задължително и кумулативно - 

чрез разследване да се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни 

на съда, постановил атакувания съдебен акт и те да имат съществено значение за делото. 

Съдебната практика е категорична, че тези обстоятелства са "разкрити чрез разследване", 

когато това е сторено по реда на Глава седемнадесета от НПК или в хода на съдебно 

следствие, вкл. в рамките на друго наказателно производство или в нарочно производство /вж. 

решение № 470 от 20.11.2009 г. по н. д. № 498/2009 г. на I н. о./. Новите обстоятелства може да 

са установени и при прокурорска проверка по реда на чл. 145 от ЗСВ в рамките на т. нар. 

"разследване в широк смисъл" /вж. решение № 288 от 23.09.2015 г. по н. д. № 944/2015 г. на III 

н. о./. Само по посочените начини те ще бъдат разкрити така, че да са установени по несъмнен 

и безспорен начин, за да се избегне неоснователната отмяна на влезлия в законна сила съдебен 

акт и засягането на стабилитета му (– виж решение Решение № 103 от 9.06.2016 г. на ВКС по 

н. д. № 355/2016 г., I н. о., НК, докладчик председателят К.К.) 

Съгласно разпоредбата на чл.139 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Главният 

прокурор се подпомага от заместници при Върховната касационна прокуратура и Върховната 

административна прокуратура и може да им възлага свои правомощия, освен ако със закон е 

предвидено друго –ал. 1, с.з.  

Съгласно ал. 2 от с.з., Главният прокурор и неговите заместници, на които са 

възложени съответни правомощия по реда на ал. 1, могат писмено да отменят или изменят 

прокурорски актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол. В случая видно от 

доказателствата приложени от самата жалбоподателката Определението на PC - Б*** е 

проверено и от ОС - Б*** и ВКС и същото е потвърдено с решение на ВКС № 208/10.07.2002 

г. по НД № 95/2002 г., т.е делото е било предмет на съдебен контрол.  

 Следва да се посочи, че упражняването на правомощието по  чл. 139, ал.2 от ЗСВ 

изключва обжалването на съответния акт по съдебен ред и е приложимо и хипотезата по чл. 

213, ал.2 НПК, в това число и след изчерпване на процедурата по сезиране на прокурор от по - 

горестоящата прокуратура.  

КЗД не би могла по никакъв начин да нареди на Главния прокурор или на друг 

прокурор да възобнови наказателно преследване, тъй като това би противоречало на основен 

конституционен принцип – по аргумент чл. 117, ал.2 от Конституцията на Република 

България, в какъвто смисъл е искането на жалбоподателката4.  

Според настоящия състав така формулираните оплаквания на П. Д. срещу Главния 

прокурор на Република България, касаещи искане за възобновяване на наказателно 

производство са извън правомощията на КЗД. Независимостта на съдебната власт (съдиите, 

съдебните заседатели, прокурорите и следователите) гарантира възможността им да 

упражняват правомощията си в условията на независимост (чл. 117 КРБ, чл. 9 ЗСВ), за да 

формират свободно вътрешното си убеждение, да осигурят разкриването на обективната 

истина и гарантират упражняването правата на гражданите. Да се приеме противното, би 

означавало да се пренебрегнат основни начала на правораздаването и функционирането на 

съдебната власт в Република България.  

Наред с това следва да бъде отчетено, че нито в жалбата, нито в хода на проведеното 

открито заседание П.Д. не твърди, че лице или лица в сравнимо сходно положение са били 

третирани по - благоприятно. В случая тя отново възразява срещу отказът за възобновяване на 

наказателно производство, но този път чрез оплакване за дискриминация пред КЗД. В 

хипотезата на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. е нужно административният орган да установи, че са 

                                                           

4 Виж стр. 7 от протокола от проведено открито заседание на 20.10.2016 г.   
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осъществени определени факти, които поставят в по-неблагоприятно положение (или 

третират) определено лице или група лица на основата на някои от законово визираните 

признаци по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. Казано по друг начин като дискриминационна проява 

може да бъде квалифицирана само тази, при която нежеланото поведение е провокирано от 

характеристика на дискриминираното лице от категорията на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. и целта е 

поставянето му в по-неблагоприятно положение спрямо сходна категория лица. Относно това, 

как отказът да се възобнови наказателното производство рефлектира на емоционалното 

състояние на Плума Иванова, с оглед на взаимоотношенията и с лицето на което тя е била 

дала пари и са последвали негативни финансови последици за същата е без значение за 

въпроса има ли дискриминация. Това, че П.Д. счита, че следва да бъдат предприети 

определени действия от страна на Главния прокурор, по повод нейно искане за възобновяване 

на наказателно производство не може да бъде основание за сформиране на подозрение за 

дискриминация. Отделно от това,  чл. 143, ал. 1 ЗСВ предвижда, че всички актове и действия 

на прокурора могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горестоящата прокуратура, 

ако не подлежат на съдебен контрол. В разглеждания случай с Определението на PC - Б*** е 

проверено и от ОС - Б*** и ВКС и същото е потвърдено с решение на ВКС № 208/10.07.2002 

г. по НД № 95/2002 г. От друга страна по реда на инстанционния контрол постановлението за 

отказ на ОС- Б*** е потвърдено от АП-Б*** и от отдел „Съдебен" на ВКП, включително и 

след доклад на 15.05.2012 г. на зам.главния прокурор – виж постановление на ВКС от 

30.11.2015 г. От това следва, че П.Д. е изчерпала предвидените в НПК способи за 

възобновяване на наказателно производство.  

II.Относно оплакванията на жалбоподателката, че на 14.11.2013 г. решила „заедно 

с още други пострадали от съдебната система в Б***, да се срещнем лице в лице с Главния 

прокурор и пътувахме с влака цяла нощ да се блъскаме и студуваме, да не спим и гладуваме. 

Цял ден чакахме Главния прокурор да благоволи да на отвори вратите и да ни успокои с поне 

няколко обещания  само, но не, и ние като принизени чеда сведохме глави и си тръгнахме  - 

принизени от С*** до Б*** – разбити от пътя “ (цитат от жалба с вх. 44-00-4839/20.11. 2013 

г.).     

Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху 

дейността на всички прокурори и следователи за точно и еднакво прилагане на законите и 

защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата – 

чл.136, ал. 5 ЗСВ.  

В случая настоящият състав следва да посочи, че нито в Закона за съдебната власт, 

нито Конституцията на Република България има разписано задължение Главния прокурор  

(той лично) да отговаря или да се среща с гражданите. Това, че дадено лице или лица по своя 

преценка са решили да се срещнат с главния прокурор, не може да бъде разглеждано като 

задължение за главния прокурор, което той не е изпълнил и в този смисъл искането на 

жалбоподателката („…да ни успокои с поне няколко обещания  само..“- виж жалбата 

цитирана по-горе) да се квалифицира, като нарушение за ЗЗДискр. Дали и как това 

обстоятелство се е отразило на емоциите на лицата, които са поискали среща, а тя не е 

реализирана също е без значение за въпроса има ли дискриминация или няма. Възможно е 

нещо което не е дискриминация да създаде в дадено лице конкретни негативни възприятия, но 

същото не е от значение за изясняване на въпросите за дискриминация. За пълнота на 

решението настоящият състав следва да посочи, че не само жалбоподателката, но и лицата с 

които тя е пътувала не са осъществили такава среща с Главния прокурор.  

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр., в производство за защита от 

дискриминация, след като страната, която твърди, че е жертва на дискриминация, докаже 

факти, от които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната 

страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено. В случая П.И.Д.не 

представя факти, от които може да се сформира подозрение за дискриминация, по признак 

„лично положение”.  Доколкото такива не са установени и в хода на производството пред 

КЗД, решаващият състав счита, че оплакванията в жалбата следва да бъдат оставени без 

уважение. 
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         Воден от гореизложеното, Трети специализиран постоянен заседателен състав на 

Комисията за защита от дискриминация на основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗДискр.  

       Р Е Ш И:  

 

УСТАНОВЯВА на основание чл. 65, т. 5 от ЗЗДискр., че Главния прокурор на 

Република България – С.Ц., не е извършил нарушение на Закона за защита от дискриминация 

спрямо П.И.Д., като не предприел действия по искането и  за възобновяване на наказателно 

производство.  

 

УСТАНОВЯВА на основание чл. 65, т. 5 от ЗЗДискр., че Главния прокурор на 

Република България – С.Ц., не е извършил нарушение на Закона за защита от дискриминация 

спрямо П.И.Д., като не е отговорил лично на нейните жалби и не се е срещнал с нея лично. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. №44-00-4839/20.11.2013г. и допълнение към 

нея №44-00-830/20.02.2014 г. подадени от П.И.Д., с адрес, гр. Б***, ул.„Х***“ № *, вх.*, ет.*, 

като неоснователна.  

 

Заверено копие от настоящото решение да бъде изпратено на страните по преписката.  

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред 

административния съд по седалището на териториалната структура на КЗД, в чийто район се 

намира постоянния или настоящ адрес (седалището) на жалбоподателя. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ……………………….. 

     И.С.  

 

     ЧЛЕНОВЕ    ………………………….. 

                                                                                        А.М. 

 

          …………………………… 

                 С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


