
Ексгубернаторът на Разград разследван за втори път 
 

Прокуратурата ще разследва действията на бившия областен управител на Разград Наско 
Анастасов, свързани с продажбата на вила, собственост на държавата. Досъдебното производство 
се образува по нареждане на Върховна касационна прокуратура след като магистратурите в 
Разград и Варна отказаха да разнищват сделката. 
  
Казусът е свързан с продажбата на сграда в туристическата местност "Пчелина" край Разград, 
която е била собственост на областната управа. В края на мандата на тройната коалиция тя е 
продадена на русенската фирма "Хоризонт", която е свързана с брата на ексобластния Светослав 
Анастасов. 
Хората на Борис Велчев настояват да се изясни кое е наложило продажбата на апетитния имот, как 
е определена цената и защо роднинска на братята Анастасови фирма е получила сладката хапка. 
Това е второто прокурорско разследване, което ще проучва делата на бившия областен управител 
на Разград. Обвинителите вече се захванаха с издирването на 730 000 лева, раздадени по негово 
нареждане за ремонт на църкви и джамии в Делиормана, за които се твърди, че са пострадали от 
буря, която изобщо не се е състояла. 
 

13 октомври 2010 Станка Христова, www.standartnews.com 
 

 
Започва второ разследване срещу бившия областен управител на Разград 

 
Върховна прокуратура разпореди да започне разследване на 
сделката за продажбата на хижата на Областна администрация - 
Разград, сключена дни преди парламентарните избори миналата 
година. Това стана след като държавното обвинение в Разград и 
апелативните прокурори във Варна отказаха образуване на 
досъдебно производство - припомни авторът на сигнала лидерът 
на Центъра на НПО-Разград Георги Милков. 
Прокурорско разследване ще е второ срещу бившия областен 
управител на Разград Наско Анастасов, който вече е обвиняем 
заради мнимата буря над 10 религиозни храма в региона. 
 

 
13 октомври 2010  Радка Минчева, www.dariknews.bg 

 
 

Ново досъдебно производство тръгна срещу ексгубернатора на Разград 
 

 
На пресконференция днес председателят на Центъра на 
неправителствените организации /ЦНПО/ в Разград Георги Милков 
обяви, че Върховната касационна прокуратура е постановила срещу 
бившия областен управител на Разград Наско Анастасов да бъде 
образувано досъдебно производство. Разследването ще бъде 
насочено към продажбата на хижата на областната администрация в 
местността “Пчелина”. Постановлението на Върховната касационна 
прокуратура е следствие на подадената от Георги Милков жалба. 
Според жалбоподателя Н. Анастасов е нарушил служебните си 

задължения и е дал възможност на други лица да се облагодетелстват, с което е причинил големи 
вреди на държавата. Върховната касационна прокуратура е дала указания на Окръжна 
прокуратура - Разград да изясни произхода на близо 300 хил. лв., с които ”Хоризонт” АД - Русе е 
купила хижата. 
ТОП НОВИНИ припомня, че по жалбата на Георги Милков Окръжна прокуратура –Разград постанови 
отказ за образуването на досъдебно производство. Отказът бе потвърден и от Апелативната 
прокуратура. На 6 октомври Върховната касационна прокуратура е уважила молбата на 
представителя на Центъра на неправителствените организации в Разград. 
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