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ЖАЛБА
От: Сдружение „Балканка”, БУЛСТАТ 176566443, седалище: гр.
София, ул. „Александър Малинов” №87
Чрез своя представител: Димитър Йорданов Куманов
Адрес за кореспонденция: София, ж.к.Стрелбище, бл.8, вх.Д, ап.87
тел.0887 931 241; dkoumanov@abv.bg
Против: Постановление на прокурор от СП Людмила Дончева изх.№
1572/15.09.2020 на СП от 11.09.2020г. с характер на отказ да се
образува досъдебно производство по пр.пр №1572/2020г. по описа
на СП

УВАЖАЕМА г-жо Ангелова,
Обръщаме се към Вас в качеството Ви на административен ръководител на въззивната инстанция на
първоинстанционната Специализирана прокуратура.
На основание чл.213, ал.1, изречение второ от НПК обжалваме пред АСП отказ на прокурор Дончева,
обективиран в Постановление по пр.пр. 1572/2020г. от 11.09.2020г., да образува досъдебно производство по
наш сигнал за престъпление по чл.282 от НК до Главния Прокурор, входящ вх.№ № PRB201903897365I на ПРБ
във връзка с редица решения на редица "компетентни" органи относно разрешаването да се построи един
нов незаконен ВЕЦ на язовир Ястребино, който е от комплексните и значими язовири от приложение №1 на
Закона за Водите. Същият язовир преди решенията за новия ВЕЦ се използваше за напояване и за питейните
нужди на община Антоново, използва се със същото предназначение и сега, понеже ние успяхме да спрем
строежа на новия ВЕЦ във ВАС. Съществуват намерения този язовир да се използва и за питейни нужди на
община Омуртаг, в която откриха учебната година БЕЗ вода в някои училища!
Съгласно месечния график на ползването на водата в комплексните и значими язовири, същият язовир
понастоящем е с критично ниско ниво на водата, с полезен обем от около 16% от общия му обем, БЕЗ да го
има новия ВЕЦ! Представете си какво щеше да стане в момента, АКО ВЕЦ-ът беше построен със съучастието на
замесените лица, с разрешен годишен лимит на използваната вода от ВЕЦ-а - над 100 /СТО/ милиона кубика
вода, при общ обем на язовира от само 62 милиона кубика!
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Основания за жалбата ни дават следните обстоятелства:
В процесното постановление на прокурор Дончева считаме фактическата обстановка за относително
правилно изяснена, със следните два немаловежни пропуска:
1. При цитирането на решението на ОП Търговище, случайно или не е пропуснат фактът, че в Постановление
PRB2020 064296050 от 14.07.2020г. на прокурор Казаков от ОП Търговище, на стр.2 е обективирано следното
волеизявление на прокурора:
Считам, че в преписката се съдържат данни за извършено от Дончева /директор на РИОСВ Шумен
навремето - наша бележка, а съвпадението на имената с това на прокурор Дончева се надяваме да е
случайно/ престъпление по чл.282 от НК...
Впоследствие преписката е изпратена от ОП Търговище по компетентност на ОП Шумен.
2. На стр.2 от обжалваното от нас Постановление на прокурор Дончева се твърди, че ОП Шумен се е
произнесла по казуса, считайки че издаването на Решение №ШУ-17-ПР/2019 не осъществява състав на
престъпление по чл.282 от НК...
Проблемът тук е, че ние мотиви на ОП Шумен въобще не сме виждали, от една страна. От друга страна,
единственото, което сме получили от ОП Шумен е писмо №1135/20 от 17.07.2020г., в което ни уведомяват
само и единствено, че изпращат преписката по компетентност на Специализираната Прокуратура. Въпросът е
- като не са установили състав на престъпление, защо компетентната ОП Шумен не е прекратила преписката,
ами я изпраща на СП? Според нас това става или за да се разследва министър, или ОПГ, или и двете.
След изяснаване на фактическата обстановка, прокурор Людмила Дончева, на последна страница от
Постановление от 11.09.2020г. на СП по пр.пр. 1572/2020г., споделя следното мнение:
... С оглед на това намирам, че СА НАЛИЦЕ данни за осъществен състав на престъпление по чл.282 от НК
или друго извършено престъпление от компетентността на СП.
... и веднага постановява отказ да образува досъдебно производство!
По този начин прокурор Дончева се превръща в съучастник, прикривайки престъпление, за което е
установила, че са налице данни за осъществен състав на престъпление по НК.
Разбира се, длъжни сме да допуснем добронамерено и снизходително, че има езикова грешка във
волеизявлението, цитирано по-горе, не че такива грешки са възможни и допустими за прокурор в СП. Тази
грешка е достатъчно основание за отмяна на Постановлението на прокурор Дончева.
Обаче, много по-важото е следното обстоятелство:
Най-горе на последната страница от процесното Постановление, прокурор Дончева твърди следното в цялост:
Престъплението по чл.282 от НК е резултатно и е завършено с настъпването на немаловажни
последици. В случая не са настъпили вредни последици. С оглед на това намирам, че СА налице данни за
осъществен състав по чл.282 от НК, или друго извършено престъпение от компетентостта на СП.
Това изявление на прокурор от СП демонстрира критично непознаване на НК. Член 282 от НК гласи следното:
Чл. 282. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ,
бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения,
или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от
това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може
да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от
13.10.2006 г.) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема
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отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и
лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Без никакво съмнение, решенията и становищата на всички съучастници по случая - директорите на
БДДР и РИОСВ Шумен, кмета на община Антоново, директорът на Напоителни Системи ЕАД и евентуално
министърът на ОСВ, водят до облаги за бъдещия собственик на злощастния ВЕЦ, защото съоръженията на
цял, огромен, комплексен и значим язовир, които съоръжения СА публична държавна собственост съгласно
чл.13 от Закона за Водите, щяха да му бъдат подарени да си върже ВЕЦ-а към тях без никакви финасови ползи
за държавата, а достъпът на ВЕЦ-а до питейната вода на община Антоново и потенциално на община Омураг
щеше да лиши населението на тези общини от питейна вода, да не говорим за водата за напояване и вече
придобитите права тя да се ползва!
И това ако не са облаги на един мижав връзкар с властта, то молим някой да вземе да ни обясни какво
точно СА облаги тогава според ПРБ, в тая мафиотска държава!
Обръщаме специално внимание и че настъпването на немаловажни последици попада в хипотезата
на чл.282, алинея 2 от НК, където наказанието е по-голямо, отколкото е по алинея 1 на същия член, където
дори само поставянето под риск от такива немаловажни последици се наказва.
В крайна сметка, понастоящем язовир Ястребино, без да е изграден процесният ВЕЦ, в момента е в
критично състояние. Ето Ви само едно доказателство по темата:
https://bnr.bg/shumen/post/101287429/antonovo-pred-vodna-kriza
И това е от месец юни! Ето Ви и един цитат:
Анализите на екоминистерството към момента показват, че в случай, че се разрешава вода за напояване
през юни, юли и август и при нулев приток, в края на август обемът в язовира ще достигне минимума за
питейно-битово водоснабдяване -12,2 млн. и през септември ще бъде под него.
Е, в момента сме септември и нивото на язовира е под минимума за питейно битово водоснабдяване, а
същият кмет, който се беше съгласил да се направи ВЕЦ-а, сега се оплаква по медиите, че водата била мътна!
И какво щеше да стане, ако му се турне един ВЕЦ на тоя язовир, с годишен лимит да точи над 100 /сто/
милиона кубически метра вода!
Несъмнена, но вторична цел освен облагата за инвеститора, е и намерението да се причини вреда на
всички останали ползватели на водата от язовира за напояване и за питейни нужди. И да не е била изрична
цел, точно това щеше да се случи и на процесните държавни органи въобще не им е пукало какво ще стане с
тия хора! Важното е било, че инвеститорът ще е доволен от подаръците!
По въпроса за умисъл на престъпленията, извън очевадната облага на трето лице, компетентният
орган - директорът на БДДР, издал становището за допустимост на ВЕЦ-а спрямо ПУРБ 2016-2021 на Дунавски
Район, не го беше качил на сайта на БДДР. Ние ги следим и проверяваме тия становища всяка седмица и
процесното становище за допустимост е единственото, което не беше качено на сайта навреме. Качиха го
след наше изрично запитване, СЛЕД като беше публикувано Решението на РИОСВ Шумен. Ако бяхме видели
това престъпно становище за допустимост, щяхме да спрем процедурата в РИОСВ Шумен веднага, преди да е
издадено решението за одобряване на ВЕЦ-а.
Освен това, в чл.282, ал.1 от НК никъде не става дума за умисъл, защото той се предполага априори,
когато става дума за облага на трето лице. Как после си разпределят облагата бенефициентът и държавните
органи, способствали за нея, въобще не е интересно. Разбира се, в най-корумпираната държава в ЕС, такива
действия на държавните органи никога не са безвъзмездни за инвеститора...
Не на последно място, всички, замесени в престъплението държавни органи - директорът на БДДР,
директорът на РИОСВ Шумен, кметът на община Антоново и евентуално министърът на ОСВ заемат
отговорно служебно положение! Следователно е налице и хипотезата на чл.282, алинея 2 от НК!
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