
ОС 37 – 17.03.2014 

 
                                                                              
                                                                                               ДО СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА       

                                                                                                          ПРОКУРОР Г-Н ЕМИЛ ПЕТРОВ – пр.пр.11432/2013 г. 
 

                                                              И Н Ф О Р М А Ц И Я    
 
ОТНОСНО: РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНАТА СРЕЩА СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА  Д А Н С  /г-н Б УЗУНОВ/  ПО РАЗПОРЕЖ-   
                    ДАНЕ НА ПРОКУРОР ЧАНКОВА-СГП : 
                        1.Недопустимо изискване на писмен отговор на въпрос,който е неотносим към основното ни обвинение 
в Сигнала и приложенията до Главния прокурор от 8.10.2013 год. срещу министър Йовчев – превишаване на власт и неиз- 

пълнение на служебни задължения,с причинени тежки материални вреди на хиляди моряци и престъпно обогатяване на по- 
средници! 
                        2.Отказ да се представи експертен анализ на нови документи – безспорни доказателства за присвоява- 
не на над 50% от моряшките заплати от посреднически фирми,които задължават предприемането на спешни дейст – 
вия от правозащитните органи за разследване на престъпната посредническа дейност и незабавна отмяна и корекция 
на Постановление 211/2013 г. на  М С – разпоредени от директорите на ГДНП и осуетени от умишленото бездействие 
на министър Йовчев!      
 
       ПО Т.1.: 
                       С началото на разговора в сградата на ДАНС,г-н Узунов изиска да представя във формуляр за обясне – 
ние – имената,адресите и длъжностите на морските офицери /активисти на Моряшки синдикат/,които са получили  
информацията за предлаган подкуп на министър Йовчев и са я представили на Синдиката! 
                       Допълнително се изиска да посоча и мястото на получаване на тази информация! 
                       На г-н Узунов беше разяснена недопустимостта на подобно условие за да се продължи от ДАНС опера- 
тивната и разследваща работа по пр.пр.11432/2013 г.,както следва:    
                       Моряшки синдикат „България”,както самостоятелно,така и с прякото си участие в ръководството на Ко – 
мисията за контрол изпълнението на морските Конвенции на МОТ-ООН,има функции и задълженията на контролен 
орган,относно установяване на нарушения на международни договори и национални закони,защитаващи трудово – 
правните отношения на моряците с работодатели! 
                       Чл.403,ал.1,т.2 от Кодекса на труда императивно задължава:...” да пазят в тайна източника от,който 
са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство или на законодателството свързано с държавната  
служба!” 
                       В сигнала до Главния прокурор за предлагания подкуп е подчертан неговия условен характер – подкупа 
ще бъде изплатен само „АКО министъра успее да осуети транспонирането на Директива 2008/104/ЕО и Морската тру-
дова конвенция/МТК/,чрез удобно за тях/Посредниците/ Постановление на  М С!” 
                      Независимо от представените в Министерския съвет и лично на министър Йончев документи и други  
преки доказателства за криминогенното действие на приетите в тежко нарушение на  М Т Конвенция и Директивата 
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на Европейския съюз,Постановление 211/2013 г. е факт,а разпореденото от директорите на  Г Д Н П  за съвместна 
проверка и разследване на посредническите фирми – ОСУЕТЕНО след сезирането на министъра! 
                      Престъпните действия и бездействие на министър Йончев по съставите на чл.282 и чл.288 от НК са из- 
вършени и установяването,дали реално е предлаган подкуп и дали е взет има значение само като утежняващо вина-
та обстоятелство в един бъдещ обвинителен акт с установяване на основните престъпления,след образуване на 
досъдебно производство и компетентно разследване от независимата Н Сл.служба! 
                      Горните въпроси бяха поставени на прокурор Чанкова в няколко дълги телефонни разговори с подчерта- 
ване на зависимостта на ГДНП от министъра на МВР  и на ДАНС – от ресорния зам.председател на МС г-н Йовчев и 
недопустимостта,подчинени полицаи и служители да разследват своя висш и действуващ началник!  
                      Г-н Узунов,с повишен тон и настойчивост ме подкани да впиша в обяснението,че отказвам да отговоря 
на поставените от Прокуратурата въпроси и подчерта последствието:”За да прекратим преписката!”. 
                      Наложи се да разясня на служителя,че прокурор Чанкова вече не наблюдава пр.пр.11432/13,която е пре-
хвърлена на друг отдел в СГП и аз ще дам отговори на въпроси,поставени и разпоредени писменно от новия наблю – 
даващ прокурор,г-н Емил Петров,след представени нови доказателства! 
                     Г-н Узунов изрази странна увереност,че Вие ще потвърдите дословно въпросите на г-жа Чанкова ,а той 
лично не приема за доказателства документите в донесената от мен папка и  категорично отказа да бъде запознат 
със съдържанието и характера на документите!      
                     По мое настояване,без прочит и разяснение,документите бяха описани /17 стр./ за да Ви бъдат предста- 
вени с моето допълнение,че г-н Узунов превишава правата си и „ не ДАНС,а единствено наблюдаващият прокурор е 
компетентен да прецени доказателствената стойност на един документ!”      
                    Наложи се убеждението,че удобните за прекратяване на преписката,неотносими към основното деяние 
въпроси на прокурор Чанкова са внушени или продиктувани от ДАНС! 
                    Основанието за този извод е факта,че в сигнала до Главния прокурор е посочено ясно – „..престъпното 
бездействие на министъра се обяснява от негов контакт с представители на засегнатите Посредници /бивши ко- 
леги от военно-морското училище-Варна/ и предложен от тях подкуп...”!Несъмнено,представената от активисти- 
те на Синдиката информация има насочващ характер и цел да ориентира Прокуратурата и разследващите органи от- 
носно възможния мотив за безспорното,престъпно бездействие на министъра!Информацията няма стойност на 
пряко свидетелство за извършено престъпление и скритата самоличност на информаторите – основнание за отказ от 
образуване на досъдебно производство и компетентно разследване на министъра! 
                    Както на ГДНП,така и на ДАНС беше представен актуален списък на заинтересованите от заобикаляне и 
суспендиране на Морска трудова конвенция и Директива 2008/104/ЕО частни посреднически фирми,чрез удобното за 
незаконното им обогатяване Постановление 211/2013 г.,независимо дали резултата ще бъде постигнат чрез подкуп 
на висши държавни служители или с приятелско,КОЛЕГИАЛНО съдействие!    
                    На посочените правозащитни органи е необходим само половин работен ден за да се установят по спи – 
съка собствениците и менажерите на тези фирми,които са завършили военно-морското училище-Варна и могат да  
осъществят пряк или косвен контакт със своя колега – сега министър на МВР,за да му предложат и материален инте- 
рес от търсеното съдействие!Това е оперативнно задължение на службите за,което не е необходимо прокурорското 
разпореждане,като намеса по функциите на Изпълнителната власт,а още по-малко – да се осветяват информатори, 
които без съмнение ще бъдат преследвани от засегнатите им колеги – посредници и мминистър Йовчев!     
 
        ПО Т.2. 
                 С отказа на г-н Узунов да се запознае с документите,доказващи криминогенното действие на Постановле- 
ние 211/2013 г.на МС и ролята на ИА „Морска администрация” за налагането му с приетия текст,определи края на 
срещата в ДАНС и прегради представянето на нова информация,относима пряко за установяване на лица,завършили 
ВВМУ-Варна,които са имали възможност и интереси да посредничат по предлагания подкуп от менинг фирмите!    
                 На практика ДАНС отказа да получи следната допълнителна информация,която съм задължен да предста – 
вя на Прокуратурата: 
                 С представените ми данни с твърди,че връзката между Посредниците и министър Йовчев се осъществява 
от бившия директор на ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”,к.д.п. Сергей Църнаклийски.Същият е назначен на тази ви- 



сока длъжност м.ноември 2009 год.с активната препоръка и протекция на Цветлин Йовчев,който от м.август същата 
година е председател на ДАНС!Приятелските им отношения са известни от години преди назначението! 
                Твърди се също,че Йовчев е осуетявал нееднократно разследвания по сигнали за извършени тежки наруше- 
ния от неговия колега и приятел! 
                Горната информация е с висока степен на достоверност по силата на следните документирани факти: 
              а/ След трагичния инцидент с кораб „Лудогорец” и нелепата смърт на двама моряци,до СГП е изпратен сиг – 
нал,засягащ и пряката отговорност на Църнаклийски за инцидента – БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЕ!/Приложение 1/ 
              б/ След дадени с официално писмо,престъпни указания до всички посреднически фирми,как да заблуждават 
чуждите корабособственици,че са прелицензирани след извършен държавен одит /Приложение 2/,директора на ГДНП 
е сезиран и разпорежда на Икономическа полиция разследване /служ.Богоев/ - БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЕ! /Приложение 3/   
 
                                                       УВАЖАЕМИ Г-Н ПРОКУРОР, 
Считам,че изложените горе факти и приложени документи са достатъчни за предположение за извършени престъпле- 
ния по състава на чл.211 от НПК и образуване на досъдебно производство с компетентно и независимо разследване! 
              Очевидно,единствената и независима от Изпълнителната власт е Националната следствена служба и като  
пряко подчинена на Главния прокурор може да гарантира едно обективно и компетентно следствие! 
              С готовност за съдействие и отговор на всички поставени от Вас въпроси! 
 
                                                                             С УВАЖЕНИЕ: 
 

                                                                                             
                     
    
                     
                
                     
                  
                     
                       
                       
                      
                       
                        
                        
                        
                       
                       
 
         
 

                               
               
                                                                                     

          



       

                                           
                                                     
                                                                               
 
 
                                                                                                                    
                                       

      
                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                           
 
                     
                     
                   
                                    
 
                   
                   

 


