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ПРЕДПОЛАГАЕМ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ДЕЙСТВИЯ НА НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА 

ПАРТИЯ „АТАКА”

На  24.03.2010  г.  КБККИПЕ  е  образувала  преписка  вх.№  684  по  жалба  на  Валентин 
Касабов, кандидат за народен представител от листата на ПП”Атака”,Бургаски избирателен 
район.В  жалбата  са  изложени  твърдения,  че  както  г-н  Касабов,така  и  всички  останали 
кандидати  за  депутати,  подписали  в  централата  на  партията  в  гр.София,  ул.”Врабча”  1 
документи,  включително  и  с  нотариална  заверка  на  подпис.Един  от  документите 
жалбоподателят нарича „декларация за лоялност” и твърди, че е реализирана под формата на 
гаранция на банков заем на офшорна фирма, регистрирана на Сейшелските острови.

С оглед обстоятелството, че в материала, с който е сезирана комисията се съдържат както 
данни  за  разкриване  на  конфликт  на  интереси,  така  и  данни  за  осъществен  състав  на 
престъпление от общ характер, за което обстоятелство Върховна касационна прокуратура е 
била уведомена, комисията прие решение да изиска от Върховна касационна прокуратура 
информация за хода на проверката и евентуалните констатации.

На 9.06.2010 г.  в канцеларията на комисията постъпи писмо от Върховна касационна 
прокуратура,  с  което  последната  уведомява  за  резултата  от  постановената  и  извършена 
проверка, като прилага и акта, с който е приключила-Постановление за отказ да се образува 
досъдебно производство по пр.вх.№ 1672/10 г. от 03.06.2010 г.

От  постановлението  е  видно,  че  прокуратурата  е  възложила  на  СДВР  София,отдел 
„Противодействие на икономическата престъпност” проверка, която е пълна, всестранна и 
дава отговор на всички въпроси, възложени за изясняване.

Установено е,  че действително гражданите Валентин Касабов, Стоян Иванов и Петър 
Петров  са  подписали  на  12.06.2009  г.,  в  седалището  на  партия  „Атака”,  намиращо  се  в 
гр.София, ул.”Врабча” 1 както документите, изискуеми за участие в избори, така и документ-
договор за поръчителство в полза на дружество, регистрирано в Република Сейшели.

Установено е, че заверката на подписите е станала при спазване на правилата на ГПК и 
нотариалното  производство-запознаване  със  съдържанието  на  подписвания  документ  и 
установяване  самоличността  на  лицето,  полагащо  подпис.Тази  процедура  е  извършена  в 
присъствието  на  помощник-нотариус  и  представител  на  адвокатската  кантора,  изготвила 
документите.

В  хода  на  проверката  не  се  установяват  народни  представители,  подписали  подобен 
документ.Гражданите Касабов, Иванов и Петров не излагат твърдения, че по отношение на 
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тях е  упражнено насилие-психическо или физическо,  нито че  са въведени в заблуждение 
относно съдържанието на подписания проект за договор.

Установено е , че документът е останал проект поради обстоятелството, че не е положен 
втори подпис-на страната, в чиято полза се поръчителствува.Не е установено да е сключван 
договор за кредит, който евентуално да бъде обезпечен с въпросното поръчителство.Нещо 
повече-  гражданинът  Иванов е  потвърдил,  че  след  като  документът  не  е  станал  договор, 
поради неполагане подпис от втората страна, той е бил унищожен / скъсан/ пред него.

В хода на проверката разпитаните лица са твърдели, че идеята да се подпишат подобни 
документи е била на г-н Валери Симеонов.

С оглед на така установената от фактическа и правна страна обстановка, прокуратурата е 
обсъдила  отсъствието  на  състав  на  престъпление-както  по  чл.315  от  НК  /документно 
престъпление/, така и по чл. 213а, ал.1 от НК или по чл.214 от НК / престъпни състави на  
принуда/.

Така  постановеният  прокурорски  акт  и  извършената  полицейска  проверка  попълва 
фактологически и преписката,  образувана в КБККИПЕ. Не се установява обстоятелството 
народни представители от  ПП”Атака”  реално  да  са  поели задължения към кредитни или 
финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.Следователно за тях 
не е възникнало и задължение за деклариране на такива обстоятелства по смисъла на чл.14 
ал.1 т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Водими  от  изложените  съображения  и  на  основание  чл.26  от  ЗПРКИ  членовете  на 
КБККИПЕ, постановиха следното

Р Е Ш Е Н И Е 

Не се установяват действия, разкриващи конфликт на интереси ,осъществени от народни 
представители от ПП”Атака”.
Преписката вх.№ 684/24.03.2010 г. се прекратява.
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