
БЬЛ Г АРС КИ 
ХЕЛЗИНКСКИ 

К ОМИТЕ Т 

Уважаеми инспектор Мумджиев, 

До 

Инспектората на Висшия съдебен 

съвет 

По Сигнал с вх. № 19092/23/07.2020 r. 

Адв. Адела Качаунова, Директорка на 

Програмата за правна защита на 

Българския хелзинкски комитет 

Адрес: ул. ,,Върбица" № 7, ет. 4, 

1504 Сuфия 

Тел. 02 944 0670, факс 02 483 6298 

Ел. uоща: ~dela@bghelsinki.org 

В отговор на Ваше писмо с изх. № СР-17-196 от 30.07.2020 г. , получено от мен на 

03.08.2020 г. , предоставям следния отговор. 

Подателят на Сигнала, подаден от мен с № 19092/23.07.2020 г. по описа на ИВСС 

е Адела Качаунова, ЕГН 

Сигналът се подава срещу набmодаващия прокурор, разрешил оповестяването на 

данните на 14.07.2020 г. , описани в Сигнала, чийто и:мена и длъжност не са ми известни. 

Моля да вземете предвид, че Сигналът се основава на публично известни събития и 

широката им известност в общественото пространство не препятства ИIЗСС да извърши 

проверка и установи нарушителя. Имената и длъжността на наблюдаващия прокурор не 

са публикувани заедно с четирите аудиофайла, те не са станали широко известни, но при 

съответна проверка ИВСС може да установи тези данни. Формалистичен прочит на 

закона означава да се прегради прилагането му всякога, когато гражданите не могат да 

индивидуализират нарушител, дори когато ИВСС има всички правомощия да го 

установи в хода на проверка. 
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Сигналът се подава и срещу Иван Стоименов Гешев, главен прокурор по 

изложените по-рано съображения. 

04.08.2020 г. 

София 

С уважение, 

/ А. Качаунова/ 
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