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Висшият съдебен съвет да извърши проверка 
кой забави 15 години делото на Цеко Цеков, 
който преди дни спечели процес срещу 
прокуратурата. Към това апелира 
председателят на Центъра на 
неправителствените организации в Разград 
Георги Милков. Заради вредите, нанесени на 
Цеков от  несправедливото обвинение за 
причиняване на пожар по непредпазливост, 
Окръжен съд - Разград постанови обезщетение 
в размер на 60 000 лв. 

Трябва да се знаят имената на прокурорите и 
следователя, забавили делото на Цеков с години, заяви лидерът на Центъра на 
неправителствените организации в Разград Георги Милков. Гражданската структура от 
няколко години реализира проекти, свързани с наблюдение на прозрачността и 
ефективността на българската съдебна система. 

"Това, което ние ще настояваме и това, което трябва да се направи, е да се проследи, да се 
провери, ние сме поискали от Инспектората на Висшия съдебен съвет и трябва да има такава 
проверка - ние искаме да знаем конкретно имената на прокурорите, които са бавили делото 5 
години в прокуратурата, искаме да знаем имената на следователя, който го е бавил 2 години. 
Всъщност там е причината това дело да бъде забавено, отделно като следствие от него според 
нас има влияние и защо г-н Цеко Цеков е оправдан по четирите наказателни дела срещу него 
- разбира се Шуменският съд в тази ситуация не може да издаде друго решение. Големият 
проблем според нас тук е, че прокуратурата продължава да е една нереформирана 
институция, която харчи страшно много пари."  

Милков постави и въпроса за определяне на стойността на обезщетенията по Закона за 
отговорността на държавата. "Сигурно е справедливо, аз не споря и не обсъждам този факт, 
въпросът е как може да се измери тази справедливост и в парично изражение колко струва и 
примерно тук е въпросът как съдът е отчел да постанови обезщетение 60 000 от исканите 100 
000 лв.? Каква е таблицата или какъв е аршинът, с който мери съдът?" 

Цеко Цеков искаше от прокуратурата обезщетение за вредите, нанесени му по време на 
продължилите 15 години дела срещу него за причиняване на пожар по непредпазливост, 
станал през 1989 г., вследствие на инцидента са загинали две жени. Разградчанинът е 
оправдан общо четири пъти, като последната окончателна присъда е издадена през 2007 г. 
През това време Цеков заболял от диабет, вследствие на което му извадили 15 зъба, стресът 
предизвикал срив в имунната му система, правел алергични шокове, два пъти губел съзнание 
и бил лекуван в интензивно отделение на разградската болница. Съпругата му го напуснала, 
заради накърнената му репутация не можел да си намери работа според квалификацията си, 
както и да участва активно в политическия живот в общината. 
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Висшият съдебен съвет да извърши проверка кой 
забави 15 години делото на Цеко Цеков, който преди 
дни спечели процес срещу прокуратурата. Към това 
апелира председателят на Центъра на на 
неправителствените организации в Разград Георги 
Милков. 

Заради вредите, нанесени на Цеков от  
несправедливото обвинение за причиняване на пожар 
по непредпазливост, Окръжен съд - Разград постанови 
обезщетение в размер на 60 000 лв. 
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