
Приложение 15 

 

Примери за реализирани проверки за законност 

 

Примери за планови проверки, извършени от териториалните прокуратури на 

основа на организация, създадена от отдел „Надзор за законност“, или реализирани 

от отдела, при които са разкрити основания за упражняване на правомощията на 

прокуратурата по реда на надзора за законност 

 

Пр. пр. № 52/2021 г. 

Преписката е образувана във Върховната административна прокуратура (ВАП) във 

връзка с разпространението на COVID-19 в страната и обявената извънредна епидемична 

обстановка, последно удължена до 31 март 2022 г., с Решение № 826 от 25 ноември 2021 г. 

на Министерския съвет. 

В хода на работата по преписката, в съответствие с правомощията по реда на 

надзора за законност, от ВАП са реализирани множество действия в защита на държавния 

и обществения интерес, с насоченост към подобряване на мерките за противодействие на 

коронавирусната инфекция. Изготвени са общо 11 прокурорски акта с искане за 

предоставяне на справки, информации и сведения, по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗСВ, до 

различни институции: Министерството на здравеопазването, Националния статистически 

институт, Националната здравноосигурителна каса. Отправено е едно предложение, по 

реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ, до министъра на здравеопазването. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗСВ, от Министерството на здравеопазването 

периодично е изисквана актуална информация по повод публично известни факти 

относно: предприетите мерки и действия във връзка с наложилата се негативна тенденция 

в началото на четвъртата вълна на COVID-19; предприетите мерки и действия по 

отношение на контрола на въведените мерки; мерките, прилагани в учебните заведения, 

детските градини и центровете за подкрепа на личностно развитие за гарантиране на 

живота и здравето на техните обитатели; предвидените социални, икономически и 

финансови механизми, които следва да обезпечат въвеждането на мерките; осигурените 

необходими лекарствени и помощни медицински средства за отделенията на болниците; 

разработени правила (актове) за прием на пациенти в болница за лечение.  

Изисквана е и информация за реално организираните действия, касаещи 

ваксинацията на населението и провеждането на национална информационна 

ваксинационна кампания. Потърсено е становище и информация относно възможността за 

извършване на проверка сред населението за наличие на антитела, от ваксина или след 

преболедуване. Изисквана е и информация относно фактическото поставяне на ваксина и 

реда за издаване на сертификат, а така също и за наличието на регламент за 

проверка/проучване на повтарящи се случаи в области/групи и други на новозаболели, 

които имат издадени сертификати за ваксиниране и др.  

От Националната здравноосигурителна каса и от министъра на здравеопазването е 

изисквана актуална информация за броя на хоспитализираните лица и за броя на 

наличните легла в COVID-отделенията на болничните заведения. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ, министърът на здравеопазването е ангажиран 

да предприеме необходимите мерки и действия, насочени към упражняване на постоянен 

контрол, с цел ограничаване на разпространението на короновирусната инфекция, както и 

правилното, своевременно и адекватно лечение на гражданите. Предложението е уважено, 

като министърът на здравеопазването е информирал ВАП за всички предприети мерки и 

действия. 

 

Пр. пр. № 56/2021 г.  

Преписката във Върховната административна прокуратура е образувана по 

отделени материали от преписка № 374/2020 г., по описа на ВАП, по която на 

Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на 
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лекарствени продукти, Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ) е възложена проверка, с цел недопускане и 

предотвратяване на спекула с предпазни средства, лекарства и храни и предприемане на 

упражняване на контрол за допуснати нарушения при предлагането на храни на пазара в 

периода на извънредното положение в Република България. 

Във връзка с възложената проверка от БАБХ и областните дирекции по 

безопасност на храните на територията на цялата страна са извършени проверки в 163 101 

търговски обекта, изготвени са 4 289 констативни протокола с отправени в тях 

предписания и са съставени 672 акта за установяване на административни нарушения. 

По преписката във ВАП продължава получаването на информация от БАБХ за 

осъществявания контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено 

хранене, която регулярно се анализира. 

 

Пр. пр. № 22/2021 г. 

Преписката е образувана по повод публикации в медиите, в които са изложени 

доводи за връзка между незаконния добив на строителни материали и наводненията в 

части от Южна България (по поречието на реките Струма и Места) в началото на  

м. януари 2021 г. 

Върховната административна прокуратура сезира министъра на околната среда и 

водите, министъра на вътрешните работи и министъра на енергетиката да извършат 

незабавни проверки, чрез които да се установи възможна връзка между незаконен добив 

на инертни материали (наносни отложения и строителни материали) от коритата на реките 

и разливите на водите. Компетентните органи са ангажирани да анализират обстановката 

в страната, поради продължаващи обилни валежи, както и да преценят необходимостта от 

извършване на проверки за наличието на посочените нарушения и на други места на 

територията на страната, с цел предотвратяване на наводнения. 

В изпълнение на разпореждането на ВАП, са извършени съвместни проверки от 

служители на Министерството на енергетиката (МЕ), Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ), Главната дирекция „Национална полиция“ и съответните басейнови 

дирекции. Обект на осъществения контрол са места за добив на строителни материали 

(пясък и чакъл) от водни обекти и места в близост до тях. 

В резултат от проверките, са образувани две досъдебни производства за 

престъпление по чл. 240а, ал. 1 НК в РП Гоце Делчев и РП Кюстендил. От МОСВ са 

съставени два акта за установяване на административни нарушения и две наказателни 

постановления, по които са наложени имуществени санкции, с общ размер 6 000 лв. От 

страна на МЕ са съставени два акта за установяване на административни нарушения. По 

отношение на установени два случая със следи от скорошен добив на подземни богатства 

извън воден обект, от Министерството е сезирана компетентната прокуратура, с оглед 

данни за престъпление от общ характер. 

 

Пр. пр. № 100/2021 г. 

След образуване на преписка, по информация в средствата за масово осведомяване 

за смъртен случай в гр. София, при който е загинало дете, вследствие на досег с 

електрическа енергия от захранване на преместваем обект, от ВАП са назначени мащабни 

проверки. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 5 ЗСВ, е отправено предложение към министъра на 

енергетиката и към председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

извършване на проверки, съобразно правомощията по чл. 75, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и  

чл. 201 от Закона за енергетиката. Актът по реда на надзора за законност е уважен и от МЕ 

и КЕВР са извършени съответни проверки на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за 

резултатите, от които ВАП е информирана с доклади. 

На директора на Дирекцията за национален строителен контрол, с оглед 

компетентността по чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), е 
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възложено извършването на проверки на преместваемите обекти на територията на 

националните курорти, определени с Решение на МС за селищни образувания с 

национално значение и за териториите на морските плажове. В резултат, от структурите 

на Дирекцията за национален строителен контрол са проверени 934 обекта, при които са 

констатирани 349 нарушения. Издадени са 16 заповеди за премахване на преместваеми 

обекти, на основание чл. 57а, ал. 3 ЗУТ. 

В изпълнение на разпореждане на ВАП, от териториалните прокуратури в страната 

са възложени проверки, на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ, на кметовете на общини, с 

оглед компетентността на длъжностни лица от общинската администрация, произтичаща 

от чл. 56, ал. 2, чл. 57а, ал. 2 и чл. 223, ал. 2 ЗУТ, да проверят всички преместваеми обекти. 

На окръжните прокуратури са дадени указания да извършат проверки за 

законосъобразност и на наредбите за преместваемите обекти на общините. В резултат, от 

териториалните прокуратури е констатирано, че след установени нарушения от кметовете 

в страната са издадени общо 332 заповеди за премахване на обекти, на основание чл. 57а, 

ал. 3 от Закона за устройство на територията. След констатирани случаи на неиздадени 

заповеди, респ. друго неизпълнение на задължения, от прокуратурите в страната са 

направени 43 предложения, по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ, до съответните кметове на 

общини. 

 

Пр. пр. № 120/2021 г. 

Преписката е образувана след самосезиране по публикации в електронни сайтове. 

От Върховната административна прокуратура е изискана информация от 

министъра на труда и социалната политика за начина на разходване на европейски 

средства по мярка „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3” във всички райони на територията на гр. София. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗСВ, от Министерството на труда и социалната 

политика (МТСП), в чиято структура е Управляващият орган на Оперативната програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (УО на ОПРЧР), е изискана информация за 

това, извършвани ли са проверки на всички бенефициенти по мярка „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, констатирани ли са нарушения на 

процедурите и какви мерки са предприети във връзка с констатираното. В отговор, от 

МТСП е предоставена подробна информация относно това, че по процедурата са 

извършени 145 проверки, като с цел наблюдение на качеството на предоставената услуга 

по патронажна грижа са посетени домовете на лица, представители на целевата група по 

проектите и крайни получатели на услугата. При проверките на място не са констатирани 

нарушения и отклонения от предвиденото по договорите по отношение на предоставяне 

на услугите, свързани с патронажната грижа. Уточнено е, че в резултат на медийно 

оповестената информация за съмнения за извършени нарушения при определянето и 

изплащането на възнаграждения на екипа за организация и управление по проекта на 

столичния район „Красно село“ от УО на ОПРЧР е инициирана незабавна проверка във 

всички столични райони – бенефициенти и партньори по процедурата. Констатацията на 

управляващия орган от извършената извънредната проверка е, че не са допускани 

системни пропуски или нарушения по отношение на назначаването и отчитането на 

работата на екипите за организация и управление. В някои райони са установени отделни 

случаи на неспазване на формата на възлагане на работа по проекта, некоректно отчитане 

или липса на част от необходимата документация, единични случаи на неспазване на 

разпоредбите на Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. и Методологията за 

регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 по отношение на формирането 

на почасовата ставка на лицата. 

За пълнота на проверката, ръководителят на управляващия орган е сезирал 

Главната инспекция по труда, от чиито органи не е констатирано съществено нарушение 

на трудовото законодателство, свързано с изпълнение на държавната служба. 
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Пр. пр. № 144/2021 г.  

Преписката е образувана във Върховната административна прокуратура въз основа 

на твърдения в медиите, че по поречието на река Струма в района на Кюстендил се 

извърша нерегламентиран добив на злато. В публикациите се твърди, че тези случаи 

продължават от години, имат масов характер, както и че са налице такива случаи и в други 

райони на страната. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ, Върховната административна прокуратура 

сезира Министерството на енергетиката да провери дали на територията на страната се 

извършва нерегламентиран добив на злато по поречието на реките. 

От ВАП са ангажирани и териториалните прокуратури в страната да възложат 

проверки от същото естество на кметовете на населените места, съобразно 

компетентността на местните органи на власт по чл. 90, ал. 5, т. 1 и чл. 95, ал. 2 от Закона 

за подземните богатства. 

По повод репортажа е изискана информация и от РП Кюстендил. 

В изпълнение на предприетите от ВАП действия, от Министерството на енергетиката 

и РП Кюстендил е получена информация за извършвани проверки от 2017 г. досега, 

включително и по случаите, послужили за повод за стартиране на преписката, по част от 

които са образувани досъдебни производства. Предоставени са и материалите за установен 

случай на извършване на нерегламентиран златодобив, при извършена от МЕ съвместна 

проверка с ОДМВР Монтана, в района на другите регистрирани находища със 

златосъдържащи насипи – находищата „Челебиеви ливади“ и „Огоста“ в област Монтана. 

Същите са изпратени по компетентност на ОП Монтана за преценка относно продължаване 

на действията по реда на надзора за законност или образуване на досъдебно производство 

по чл. 240а НК. 

В изпълнение на разпореждането на ВАП до териториалните прокуратури, са 

извършени проверки от кметовете на общини, по резултатите от които от районните 

прокуратури са изготвени 150 предложения ,по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ, за издаване 

на заповеди по чл. 93, ал. 2 от Закона за подземните богатства и са дадени указания за 

изготвяне на още 5. 

 

Пр. пр. № 338/2021 г. 

Преписката е образувана във Върховната административна прокуратура по повод 

сигнал от сдружение „Балканка“, в който са изложени твърдения и аргументи за нищожност 

на разрешенията за строеж на всички руслови и деривационни малки водноелектрически 

централи (МВЕЦ), за които са построени водохващания в речните легла. 

С разпореждане на ВАП, на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ, е възложено 

извършването на проверка от началника на Дирекцията за национален строителен контрол 

и от министъра на околната среда и водите. 

В изпълнение на разпореждането, от съответните структури на ДНСК и МОСВ са 

извършени проверки, като резултатите за всяка МВЕЦ са обособени в отделен доклад, в 

който са отразени направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за 

отстраняване на регистрирани закононарушения и последиците от тях. 

След запознаване и анализ на констатациите, направени във всеки отделен доклад, 

в случаите, налагащи извършване на преценка, с оглед нищожност на разрешенията за 

строеж (за изграждане на обекти във водите на реките и принадлежащите им земи – 

изключителна държавна собственост, без учредено право на строеж от държавата), 

материалите от преписката са отделени и във ВАП са образувани 155 нови преписки, 

които са изпратени по компетентност на съответните териториални прокуратури. Към 

края на отчетния период от прокурорите в окръжните прокуратури в страна са подадени 

17 протеста до административните съдилища против издадени от главни архитекти на 

общини разрешения за строеж за МВЕЦ, респ. отделни обекти от такива. 
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Пр. пр. № 378/2021 г. 

Преписката във Върховната административна прокуратура е образувана по 

информация в средства за масово осведомяване относно съществуващи проблеми с 

водоснабдяването и качеството на питейната вода в с. Брестовица, община Родопи, област 

Пловдив. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ са сезирани министрите на регионалното 

развитие и благоустройството и на здравеопазването, в пределите на нормативната 

компетентност по идентифициране на поставените проблеми и преценка за предприемане 

на конкретни мерки за изпълнение на закона, във връзка с възможност за безопасно 

използване на водни ресурси, респ. предприемане на последваща законосъобразна 

дейност, при наличие на предпоставките за това. 

В изпълнение на прокурорския акт по реда на надзора за законност, министърът на 

регионалното развитие и благоустройството информира ВАП за извършен анализ и 

доклад за качеството на водата. Докладът и анализът са изготвени от екип от научни 

специалисти от Българската академия на науките, Минно-геоложкия университет и ВиК 

експерти, които доказват недвусмислено връзката между наличието на манган във водата 

и функционирането на малка водноелектрическа централа. Предоставена е информация, 

че от „Български ВиК холдинг“ ЕАД е възложено на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Пловдив да предприеме действия по подготовката на техническа спецификация и 

документация за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на прединвестиционно 

проучване, подробен устройствен план и идеен проект за изграждане на нова 

водоснабдителна система, цялостна реконструкция и подмяна на съществуващата 

водоснабдителна мрежа за гарантиране на дългосрочно водоснабдяването на с. Брестовица. За 

дългосрочното решаване на проблема, от ВиК оператора е предвидено обследване на нов 

водовземен участък, който да замени съществуващия; подмяна на напорната деривационна 

мрежа (Е300); реконструкция на помпени станции „Ташев кладенец“ и „Брестовица 3“; 

подмяна на разпределителната и водопроводна мрежа в с. Брестовица. Допълнително са 

монтирани повече от 20 пожарни хидранти за отвеждане на вторично замърсената питейна 

вода, а за ограничаване на подаването на вода с наднормено съдържание на манган, е 

изграден филтър на довеждащия водопровод за ПС „Брестовица 3“ и водоемите. 

От министъра на регионалното развитие и благоустройството е декларирано, че 

ситуацията се следи и на място, като от представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД 

са провеждани срещи с представители на обществеността в с. Брестовица и на областната 

администрация в Пловдив. 

От своя страна, министърът на здравеопазването уведомява ВАП, че през 2021 г. от 

РЗИ Пловдив са извършвани анализи на питейната вода от пунктове на крана при крайния 

потребител в селото, които не показват отклонения в качеството на водата, с изключение 

на една проба от м. март по показател манган. Въпреки това, към края на проверката 

забраната за ползване на водата за пиене и приготвяне на храна не е била отменена поради 

това, че все още не е постигнато трайно и устойчиво решение на проблема, с което да се 

гарантира липсата на какъвто и да е риск за човешкото здраве. 

 

Пр. пр. № 379/2021 г. 

В изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за 

спазване на законността, Върховната административна прокуратура се самосезира във 

връзка с информация в медиите, в която се споменава незаконно строителство в „чашката“ 

на язовир „Искър“, нерегламентирано изсичане на дървесна растителност и замърсявания. 

По реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ и с оглед обезпечаването на живота и здравето на 

гражданите, на министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и 

водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на Столичната 

община е разпоредено извършването на проверки, които да установят истинността на 

данните за нерегламентирано изсичане на дървета и незаконно строителство в „чашката“ на 

язовир „Искър“, както и да се предприемат всички предписани от нормативните актове 
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мерки, с цел защита на сигурността на населението. 

В изпълнение на прокурорския акт, от контролните органи са получени доклади, от 

които е установено, че в различни периоди от време са допуснати редица нарушения на 

нормативни актове, относими към промяната на предназначението на земята, 

строителните правила и норми, защитата и опазването на околната среда и други, 

свързани с т.нар. „чашка“ на язовир „Искър“, който е в списъка на язовирите с национално 

значение. 

Предвид негативните констатации, на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ ВАП сезира 

министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на Столичната община 

да предприемат необходимите действия и чрез усъвършенстване на организацията и 

дейността на ръководените от тях администрации, да бъдат взети всички мерки за 

упражняване на постоянен контрол върху работата на съответните длъжностни лица, за да 

се преустановят и да не се допускат нови нарушения по повод опазването и 

експлоатацията на язовир „Искър“ и прилежащите му земи. 

Актовете по реда на надзора за законност са уважени, като от ангажираните органи 

са описани взетите решения и предприетите организационни мерки. 

Относно наличните данни за извършени незаконосъобразни действия от съответни 

граждани и юридически лица, собственици или ползватели на проверяваните имоти, както 

и за допуснати незаконосъобразни действия и бездействия от страна на административни 

органи и длъжностни лица, материали от преписката са изпратени на Върховната 

касационна прокуратура, по компетентност. 

 

Пр. пр. № 381/2021 г. 

Преписката е образувана след самосезиране по повод медийни публикации, 

отнасящи се за 3-годишно дете, което се бори за живота си след инцидент с футболна врата. 

От ВАП е създадена организация, вследствие на която от териториалните 

прокуратури са инициирани проверки по спазване на изискванията на Наредба № 1 от 

12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и 

как се осъществява контролът по тази наредба от кметовете на общини. 

При извършените проверки по общини са констатирани множество и разнообразни 

по вид нарушения, свързани с техническото състояние, поддръжката и безопасността на 

площадките за игра. След направените констатации и с оглед отстраняване и 

предотвратяване на бъдещи нарушения, от териториалните прокуратури са изготвени 

общо 152 предложения ,по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ, до кметовете на общини. 

Целта на действията на ВАП е обезпечаване на изискванията за устройството и 

безопасността на площадките за игра, които да не представляват опасност за детското здраве. 

 

Пр. пр. № 427/2021 г. 

Преписката във Върховната административна прокуратура е образувана след 

самосезиране по публикации в медиите, съдържащи твърдения за неправомерно увеличение 

на цената за предоставяне на топлоенергия, с акцент върху обстоятелството, че действащата 

Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната и електрическа енергия създава 

предпоставки за нереално ценообразуване във вреда на крайните потребители. 

При така идентифицирания предмет на преписката, в съответствие с правомощията 

по реда на надзора за законност от ВАП е сезиран председателят на Комисията за 

енергийно и водно регулиране за предоставяне на информация относно наличието на 

основания за замяна на прогнозната годишна цена с ежемесечно определяна цена. 

ВАП е уведомена от КЕВР с мотивирано становище, че този подход към настоящия 

момент, макар и регламентиран в закона, не следва да се прилага, предвид: ниския 

процент клиенти на топлинна енергия, доставяна чрез централизирано топлоснабдяване в 

страната, които са избрали да заплащат консумираната топлинна енергия по реална 

месечна консумация – само 23%, докато останалите са предпочели заплащане на 11 
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месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска; необходимостта от кратки срокове за 

отчитане – 3 дни, за да се осигуряват реални и коректни данни, което е невъзможно, 

предвид монтираните над 2 000 000 уреда за дялово разпределение, голяма част от които 

имат единствено възможност за визуален отчет; необходимост от огромен човешки и 

времеви капацитет за отчитането на всички уреди за дялово разпределение и най-вече с 

актуалната законодателна уредба – чл. 140, ал. 7 и ал. 8 от Закона за енергетиката, както и  

§ 75 от него (обн. ДВ, бр. 21/2021 г.), според която при монтиране на нови средства, същите 

са с дистанционно отчитане, индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно 

отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда – етажна 

собственост, се доставят от лицето по чл. 139б ЗЕ или се одобряват от него за използване в 

сградата и до 1 януари 2027 г. монтираните средства по чл. 140, ал. 1 ЗЕ, които не са с 

възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност 

за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане“, т.е. след 

въвеждане на дистанционното отчитане, този въпрос ще бъде решен. 

В хода на проверката от ВАП е упражнен и контрол за законосъобразност на 

Решение № Ц-26 от 01.07.2021 г., с което, считано от 01.07.2021 г., КЕВР утвърждава 

пределни цени на топлинната енергия и определя преференциални цени и премии за 

електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи 

с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на 

метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, по отношение на 36 

дружества. Прието е, че проверяваният акт е постановен в съответствие с компетентността 

по чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8б ЗЕ, издаден е в изискуемата от закона надлежна писмена 

форма, при спазване на закона и административнопроизводствените правила, поради 

което е заключено, че не са налице основания за атакуването му по съдебен ред. 

След като от ВАП е стартиран контролът по законосъобразност на решението, към 

преписката е приложен и сигнал от председател на обществена организация с искане за 

подаване на протест. След проучване на относимата нормативна уредба и обсъждане на 

посочените в сигнала доводи, от ВАП е прието, че не са налице достатъчно основания, за 

да се застъпи категорично недвусмислено разбиране за наличие на предпоставки за 

иницииране на съдебен контрол за законосъобразност чрез подаване на протест против 

Решение № Ц-26/01.07.2021 г. на КЕВР. 

 

Пр. пр. № 429/2021 г. 

Върховната административна прокуратура образува преписка по повод 

информация в медиите за закупуване на имоти в гр. Копривщица, който е архитектурно-

исторически резерват, включен в Списъка на недвижимите културни ценности. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗСВ, от министъра на културата е изискана 

информация относно наличието на план за опазване и управление на архитектурно-

исторически резерват Копривщица. Териториалноустройствената защита на недвижимото 

културно наследство обхваща и планове за опазване и управление на недвижими културни 

ценности. 

В отговор, от Министерството на културата уведомяват, че не разполагат с 

информация, община Копривщица да е инициирала процедура по възлагане на 

изработване на план за опазване и управление. 

Поради това, на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ, министърът на културата е 

сезиран, в съответствие с чл. 81, ал. 4 от Закона за културното наследство и Наредбата за 

обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за 

опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности 

(Наредбата), с оглед предприемане на всички мерки по изготвяне на задължителните 

планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности, при спазване на 

законовите регламенти. 

Актът по реда на надзора за законност е уважен и министърът на културата е 

уведомил ВАП за предприетите мерки по изготвяне на планове за опазване и управление 
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на единичните или групови недвижими културни ценности. Уточнено е, че усилията на 

Министерството на културата са насочени приоритетно към изработване на планове за 

опазване и управление за недвижими културни ценности, които преди влизане в сила на 

Наредбата са включени в Листата на световното наследство на ЮНЕСКО, вписани в 

Индикативната листа за културно и природно наследство на Република България и които 

притежават статут на археологически резервати. 

Целта на проверката е гарантиране опазването и закрилата на културните ценности. 

 

Пр. пр. № 431/2021г. 

Във Върховната административна прокуратура е образувана преписка по повод 

публикации в медиите, отнасящи се до инцидент с дете, пострадало в училищен басейн в 

гр. София. 

След преценка за предприемане на действия по реда на надзора за законност, във 

връзка със стартиралия летен сезон и повишеното ползване на басейни, както и 

зачестилите въпроси, които се поставят от обществото по отношение на годността и 

изправността на плувните басейни, ВАП е сезирала Държавната агенция за метрологичен 

и технически надзор (ДАМТН) да извърши проверка на територията на цялата страна за 

спазване на нормативните актове, регламентиращи правилната и безопасна експлоатация 

на басейните. 

В резултат, от контролните органи са проверени 840 лица, стопанисващи басейни, 

като проверените басейни на територията на цялата страна са 1 393. Въз основа на 

резултатите от извършените проверки, са издадени 1 392 предписания, от които са 

изпълнени 1 053. От ДАМТН е поет ангажимент за неизпълнените предписания, след 

изтичане на поставения срок за изпълнение, да бъдат изпратени покани за съставяне на 

актове за установяване на административни нарушения. 

След анализ на получените резултати от проверката и на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 

ЗСВ, ВАП предлага ДАМТН да извърши преценка за законодателна инициатива за 

изменения на Наредбата за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на 

елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни 

или прилежащи към местата за настаняване. 

Предложението на ВАП е уважено и е получена информация от ДАМТН за 

предприети конкретни действия за анализ на прилаганите нормативни актове и 

иницииране на промени в уредбата на посочената наредба. 

 

Пр. пр. № 634/2021 г.  

Във Върховната административна прокуратура е образувана преписка по 

информация в средства за масово осведомяване относно липсата на водоснабдяване на  

с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив, както и относно липса на предприемане на 

конкретни действия от съответните органи за разрешаване на проблема. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ, ВАП е изготвила и изпратила прокурорски 

акт до служебния министър на регионалното развитие и благоустройството с 

предложение, в пределите на нормативно дадената компетентност и след установяване на 

поставените проблеми, да се извърши преценка за възможностите за предприемане на 

конкретни мерки и действия за изпълнение на закона, във връзка с доставка на вода за 

питейно-битови нужди на жителите на с. Кръстевич, респ. предприемане на последваща 

законосъобразна дейност, при наличие на предпоставките за това, а именно мерки за 

подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както и за 

реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения, с цел постигане 

на дългосрочните нива на показателите за качеството на предоставяните ВиК услуги. 

В изпълнение на отправеното предложение, от служебния министър на 

регионалното развитие и благоустройството са предприети следните действия: създадена е 

организация по време на наложения режим на водоснабдяване за доставяне на минерална 

вода на домакинствата срещу подпис и е извършена санитарна сеч и почистване около 
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водоизточника на с. Кръстевич. От бюджета на МРРБ се финансира проект за 

реконструкция на стара и изграждане на нова ВиК структура на обект „Изграждане на 

допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич от сондажен кладенец“. 

От страна на изпълнителния орган – МРРБ са предприети действия по изпълнение на 

закона във връзка с доставка на вода за питейно-битови нужди на жителите на с. Кръстевич. 

 

Пр. пр. № 635/2021 г. 

Върховната административна прокуратура организира проверка по реда на надзора 

за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, приети от общинските 

съвети в страната. Акцент на проверката са правилниците, уреждащи организацията и 

дейността на общинските съвети. 

Незаконосъобразни разпоредби са разкрити в 151 правилници на общинските 

съвети, сред които общините Бургас, Варна, Велико Търново, Столична община, 

Кърджали, Монтана, Враца, Видин, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол, 

Гоце Делчев, Банско, Царево, Поморие и др. 

В резултат, от териториалните прокуратури в страната към края на отчетния период 

са внесени 86 протеста в съответните административни съдилища. 

Ефектът от проверката се открива в предприетите действия за елиминиране на 

създадените незаконни изисквания за функциониране на местния орган на власт. 

 

Пр. пр. № 733/2021 г. 

Във Върховната административна прокуратура е образувана преписка по повод 

публикация, в която са описани сериозни проблеми, предизвикани от влошено качество на 

водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения, предназначени за 

предоставяне на ВиК услугите в гр. Копривщица. 

В изпълнение на конституционно установените си правомощия и в защита на 

държавния и обществен интерес, Върховната административна прокуратура ангажира 

служебния министър на регионалното развитие и благоустройството, по реда на чл. 145,  

ал. 1, т. 6 ЗСВ, за предприемане на конкретни мерки за изпълнение на закона, обезпечаващи 

качественото и безопасно използване на водни ресурси в гр. Копривщица. 

В съответствие с чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗСВ, служебният министър на регионалното 

развитие и благоустройство е уведомил ВАП за следното. 

Водоснабдителната и канализационната инфраструктура в страната, в това число и 

в община Копривщица, е остаряла и често аварира. В тази връзка в МРРБ са подадени 

искания за финансиране на ВиК инфраструктура, като към настоящия момент те са за 745 

обекта, на обща стойност над 1,3 млрд. лв., а средствата за капиталови разходи за ВиК 

обекти в бюджета на МРРБ за 2021 г. са в размер на 18,9 млн. лв. 

Във връзка с подадени искания от страна на община Копривщица, за финансиране на 

ВиК обекти са сключени споразумения с общината и са предоставени средства, както следва: 

за обект „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица“ – I, II 

и III етап са предоставени 2 042 909 лв.; за обект: „Подмяна на водопровод по бул. „X. Ненчо 

Д. Палавеев“ – западен бряг на р. Тополница – клонове VIII и IX“, ул. „Любен Каравелов“ и 

ул. „Никола Герджиков“, през м. декември 2020 г. са предоставени 229 998 лв. 

През 2021 г. община Копривщица е поискала 1 043 358,75 лв. за довършване на 

обект „Подмяна на водопровод на бул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев“ – западен и 

източен бряг на река Тополница, гр. Копривщица“ и за обект „Подмяна на водопровод, 

канализация и пътна настилка на бул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев“ – западен бряг на 

р. Тополница, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Никола Герджиков“ – 1 461 746,21 лв., от 

които за част ВиК са поискани 258 713,64 лв., като общината е заявила готовност за 

изпълнение на този обект през следващата 2022 г. 

Допълнително поисканите средства са включени в базата данни за финансиране на 

ВиК обекти от бюджета на МРРБ и при наличие на финансов ресурс, община Копривщица 

ще бъде своевременно уведомена за сключване на споразумение за трансфер на средства. 
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В изпълнение на прокурорския акт, ВАП е уведомена, че са предприети всички 

възможни мерки, ангажиращи компетентността на съответните контролни органи за 

разрешаване на проблема с влошено качество на водоснабдителните и канализационни 

системи и съоръжения в гр. Копривщица. 

 

Пр. пр. № 992/2021 г. 

Преписката е образувана във Върховната административна прокуратура във връзка 

с тежък пътен инцидент на АМ „Струма“, при който загива граждани на Северна 

Македония. 

На основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ, ВАП ангажира Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и Държавната агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ за извършване на проверка на знаците, маркировката и пътните 

принадлежности на автомагистралите, скоростните и републиканските пътища от първи 

клас в цялата страна, с оглед изпълнение на всички изисквания за непрекъснато, 

безопасно и удобно движение. 

За целите на проверката, от ВАП е изискана информация и от 20 оторизирани и 

овластени български и международни експерти и неправителствени организации с 

дейност в областта на безопасността на движението, които да предоставят събрана във 

връзка с дейността им информация, съдържаща констатации за нарушения по предмета на 

проверката на ВАП, респ. предложения за преодоляването им. 

Към края на отчетния период проверката на ВАП не е приключила. 

 

Пр. пр. № 132/2020 г. 
Преписката е образувана през 2020 г., но дейността на ВАП относно цялостното 

изпълнение на закона, касаещо екологосъобразно третиране на 995,16 тона отпадъци от 

„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД продължава и през 2021 г. 

В хода на работата по преписката през 2021 г. са отправени 7 предложения по реда 

на надзора за законност, на основание чл. 145, ал. 1, т. 1 и т. 5 ЗСВ, и 1 предложение, 

съобразно чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ, вр. чл.107, ал. 1 АПК. 

В резултат, от контролния орган е отчетено, че за периода от 16.06.2020 г. до 

31.12.2021 г. на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД са съставени 52 АУАН и са връчени 43 наказателни 

постановления, с наложени глоби, за установени нарушения по екологичното 

законодателство и за неизпълнение на условия в комплексното разрешително, на обща 

стойност 1 237 000 лв. 

В изпълнение на прокурорския акт, в началото на 2022 г. ВАП е уведомена от 

министъра на околната среда и водите, че процесът по предаване на отпадъците е завършен. 

Съпоставката на данните, изброени по-горе сочи, че дейността по надзора за 

законност е резултатна и полезна. 

 

Пр. пр. № 598/2020 г. 

Преписката е образувана през 2020 г., но същинската проверка за законност е от 

2021 г. Неин предмет е законосъобразността на Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на 

министъра на финансите. С нея са определени нормативи на разходите по предоставяне на 

обществена информация и така се засяга правната сфера на всеки субект, който търси 

въпросната информация. 

След завършване на проверката е разкрита незаконосъобразност на заповедта, 

която е протестирана пред ВАС. 

С Решение № 10906/28.10.2021 г. по адм. дело № 4043/2021 г. оспореният акт е 

отменен. 

 


