ПРОФИЛ – НЕСТОР НЕСТОРОВ
Кандидат за член на ВСС от парламентарната квота, предложен от независимите народни
представители: Димитър Колев, Корман Исмаилов, Валентин Иванов, Огнян Пейчев, Кирил
Гумнеров, Камен Петков, Марио Тагарински.
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
I.
ИМЕ:
Нестор Драгомиров Несторов
II.
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен – съпруга: Лилия Димитрова Ангелова – Несторова
III.
ОБРАЗОВАНИЕ:
СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право” (1971 – 1975)
IV.
СТАЖ:
Към 17. 06. 2011г. (проекто – решение на НС за избор на Нестор Несторов за член на ВСС):
- извън органите на съдебната власт:
от 1964г. до 1971г. – технически ръководител в строителството към „Трансстрой” –
управление гр. Пловдив и други.
- в органите на съдебната власт:
1976г. – стажант – съдия в Окръжен съд, гр. Хасково
от 1977г. до 1980г. – прокурор в Районна прокуратура, гр. Свиленград
от 1980г. до 1984г. – прокурор в Софийска районна прокуратура
от 1985г. до 2001г. – прокурор в Софийска градска прокуратура
от 1992г. до 2001г. – Софийски градски прокурор
от 2001г. до 2005г. – прокурор в Софийска районна прокуратура
от 2005г. до 2011г. – прокурор във Върховна административна прокуратура
От 1992г. до 1997г. – член на ВСС
V.
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ:
Липсват данни.
VI.
ЕЗИЦИ:
Руски
VII.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАРИЕРНОТО ИЗРАСТВАНЕ ДО МОМЕНТА:

Преди започване на юридическото си образование Нестор Несторов работи като технически
ръководител в строителството към „Трансстрой”. След като завършва „Право” в СУ Св.
„Климент Охридски” през 1975г. започва като стажант – съдия в Окръжен съд, гр. Хасково. В
периода 1977г. – 1980г. е прокурор в районна прокуратура, гр. Свиленград, от 1980г. до 1984г.
– прокурор в Софийска районна прокуратура. През 1985г. започва работа като прокурор в
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Софийска градска прокуратура, на която през 1992г. става ръководител. Между 1992г. и 1997г.
е и член на ВСС.
През 2001г. е понижен в длъжност "прокурор" в Районната прокуратура - София за срок
от три години с протоколно решение № 6 от 14.02.2001 г. (по дисц. д. № 20/2000г.) на Висшия
съдебен съвет. Несторов обжалва въпросното решение пред тричленен състав на ВАС, който с
Определение № 3088 от 08. 05. 2001г. прекратява производството поради неотстраняване на
нередовност (не е посочен адрес на жалбоподателя) в дадения от съдебния състав срок. С
Определение № 3897 от 05. 06. 2001г. петчленен състав на ВАС оставя в сила обжалваното от
Несторов определение от 08. 05. 2001г. Несторов подава молба за отмяна на двете определения,
но тя е остававена без уважение с решение № 89 от 08. 01. 2001г. (За повече подробности вж. II
„Дисциплинарни нарушения/ наказания/ поощрения”, т. 1 в „Почтеност и обществени
ангажименти” – стр. 6).
На 08. 05. 2002г. с решение по протокол № 16 ВСС налага на Несторов второ дисциплинарно
наказание понижаване в длъжност прокурор в Районна прокуратура – София за срок от
три години. Несторов обжалва пред ВАС решението без дата по дисциплинарно дело № 22/
2000г. на дисциплинарния състав на ВСС (с което е направено предложение за налагане на
дисциплинарно наказание) и решението от 08. 05. 2002г. по протокол № 16 на ВСС, с което е
наложено наказанието. ВАС отхвърля жалбата в частта, с която е оспорена
законосъобразността на решението за налагане на дисциплинарно наказание и оставя без
разглеждане жалбата в частта, с която е оспорена законосъобразността на решението по
дисциплинарно дело № 22/ 2000г. на дисциплинарния състав на ВСС като прекратява
производството по делото. (За повече подробности вж. II „Дисциплинарни нарушения/
наказания/ поощрения”, т. 2 в „Почтеност и обществени ангажименти” – стр. 7).
С решение по протокол № 36 от 30. 11. 2005г. ВСС назначава Нестор Несторов, тогава
прокурор в Районна прокуратура-гр.София с ранг "завеждащ отдел във ВКП и ВАП", на
длъжност "прокурор във Върховна административна прокуратура”. Заместник главният
прокурор и ръководител на ВАП протестира решението на ВСС пред ВАС като твърди, че
Съветът не е взел предвид „факта на наложени две последователни наказания на Несторов
„понижаване в длъжност прокурор в районна прокуратура” с протоколи решения №
6/14.02.2001 г. и № 16 08. 05. 2002г. всяко едно за срок от три години, като второто не е
изтърпяно към момента на вземане на процесното решение от ВСС, тъй като скрокът му изтича
на 21. 11. 2007г.”. Петчленният състав на ВАС приема, че двете дисциплинарни наказания са
изтърпявани успоредно и едновременно като по този начин дисциплинарната отговорност на
Несторов е реализирана към 09. 05. 2005г. Протестът е отхвърлен като неоснователен.
С решение по протокол № 32 от 29 юли 2009г. Несторов е освободен от заеманата длъжност
“прокурор” във Върховната административна прокуратура във връзка с избирането му за член
на създаденото тогава Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства (вж. Решение на НС от 30. 05. 2009г. за избиране на Национално бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства). Поради закриване на Бюрото по – късно същата година
ВСС възстановява Несторов на длъжността „прокурор” във ВАП, считано от 09. 11. 2009г.
(Протокол № 47 от заседанието на ВСС от 26 ноември 2009г.).
С решение на ВСС по протокол № 7 от 24 февруари 2011г. Нестор Несторов е освободен от
заеманата длъжност “прокурор” във Върховна административна прокуратура, считано от
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10.03.2011 г. Основанието за освобождаване е навършване на законоустановената 65 –
годишна възраст за пенсиониране.
ПОЧТЕНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ
ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА: КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И
ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

I.

Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (22.
01. 2009г.).
В декларцията на Нестор Несторов не са посочени данни за наличие на конфликт на интереси.
Като „задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на
стойност над 5000лв.” е отбелязал „за лизинг към УниКредит Лизинг АД”.
Декларации пред Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни длъжности.
1. Недвижимо имущество
Придобито
Площ
Разгърна
та
застроена
площ
1.1.1 Къща
350
100 кв.м1
в Харманли кв.м

1.1.

Обект на
декларира
не

560 кв. м

Година
на
придобив
ане
1994г.

1.1.2 Къща
с двор в
Симеоново
1.1.3
Земеделски
земи в
Харманли

1435
кв. м.

1996г.

12
декара

1999г.

1.1.4
Незастроен
о място в
кв.
Драгалевци

352
кв.м.

2006г.

Собствен
ик

Цена на
придобива
не

Правно
основание

Произход
на
средствата

Нестор
Несторов
–½
идеална
част
Нестор и
Лилия
Несторови
Нестор
Несторов
–¼
идеална
част
Лилия
Несторова

1 лв.2

*

*

30 000лв.

*

*

0 лв.3

*

*

46 000 лв

Покупко продажба

*

Лилия

0 лв.

*

*
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1.1.5

56

56 кв. м.

2006г.

* Графата „Правно основание” отсъства в декларациите, в които този имот/ ограничено вещно право е
посочено
1 В декларациите от 18.09.2009г. и от 04.12.2009г. разгърнатата застроена площ е 100 кв.м, а в тази от
08.04.2011г. е 80 кв.м.
2 В декларациите от 18.09.2009г. и от 04.12.2009г. придобивната цена е 1 лв., а в тази от 08.04.2011г. е
посочено 0лв.
3 В декларациите от 18.09.2009г. и от 08.04.2011г. придобивната цена е 0 лв, а в тази от 04.12.2009г.
цената е 1лв.
4 Декларирано само през 2007г. Липсват данни за него в последващи декларации
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Учредено
право на
ползване в
София5
1.1.6
Магазин в
гр. София

кв.м.

Несторова

1.1.7
Сграда –
помещение
на ул.
Раковска
1937
1.1.8
Апартамен
т в гр.
София

106 кв.
м.

2007г.

200
кв.м.6

106 кв. м.

2007г.

166 кв.
м.

1.2 Отчуждено
Обект на
деклариране

1.2.1
Незастроено
място, кв.
Драгалевци
12.2
Апарта
мент, ж.к.
Надежда

2009г.

Площ

Лилия
Несторова
–½
идеална
част
Лилия
Несторова
–½
идеална
част

1 лв. 2

*

0 лв.

Дарение

Лилия
Несторова

0 лв.8

Дарение

*

Година
на
отчужд
аване

Собственик

Цена на
сделката

Правно основание

1652
кв. м.

Разгър
ната
застрое
на
площ
1652
кв. м.

2007г.

Нестор
Несторов

0 лв.

Безвъзмездно

76 кв.
м.

76 кв.
м.

2007г.

Лилия
Несторова

72 364 лв.

Възмездно

2. Моторни превозни средства
Обект на
деклариране
2.1 Лек
автомобил

Марка

2.2 Лек
автомобил

Сузуки
Витара

Опел Омега9

Цена на
придобиване
2 500 лв.

Произход на
средствата
Няма такава
графа в
декларациите, в
които е посочен
автомобилът
Собствени

44 000 лв.

Година на
придобиване
2005 г.

Собствени
к
Нестор
Несторов

2007 г.

Лилия
Несторова

3. Налични парични средства
Година
2006
2007

Рамер
60 000 лв
30 000 лв.

Собственик
Лилия Несторова
Лилия Несторова

Произход на средствата
собствени
собствени

Декларирано едва на 08.04.2011г., а е придобито 2006г.
В декларациите от 18.09.2009г. и от 04.12.2009г. е посочено, че площта е 200 кв.м, а в тази от
08.04.2011г. е 211 кв.м.
7 Фигурира само в тази декларация. Ако е идентичен с декларирания обект в 1.1.6., защо има такава
разлика в квадратурата?
8 В декларациите от 18.09.2009г. и от 04.12.2009г. придобивната цена е 1 лв., а в тази от 26.04.2010 г. и
08.04.2011г. е посочено 0 лв.
9 Деклариран е едва 2007г., а е придобит 2005г.
5
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55 000 EUR (24.04.2009)
35 000 EUR (18.09.2009)
Няма декларирани
Няма декларирани

Лилия Несторова

собствени

Година
За 2006
За 2007
За 2008

Рамер
200 000 EUR
160 000 EUR
55 000лв (04.12.2009г.)

Собственик
Лилия Несторова
Лилия Несторова
Нестор Несторов

Произход на средствата
собствени
собствени
Липсва такава графа

Лилия Несторова

За 2009
За 2010

35 000 EUR
(04.12.2009г.)
35 000 EUR
Няма декларирани

2008
2009
2010

4. Банкови влогове

Лилия Несторова

собствени

5. Доходи извън тези за заеманата длъжност
Година

Вид доход от

Размер на дохода

За 2006

наем от недвижимо и движимо
имущество и от аренда по
договор за аренда
Продажба и замяна на
недвижимо имущество
доходи от наем или друго
възмездно предоставяне за
ползване на права или
имущество
доходи от наем или друго
възмездно предоставяне за
ползване на права или
имущество
доходи от наем или друго
възмездно предоставяне за
ползване на права или
имущество
доходи от наем или друго
възмездно предоставяне за
ползване на права или
имущество

За 2007

За 2008

За 2009

За 2010

На Несторов
17 600лв.

На съпругата
17 600лв.
72 364 лв.

17 550 лв.

28 404 лв.

15 836лв.

34 520лв.

20 531 лв.

36 965лв.

27479 лв.

6. Обезпечения
Година
За 2006
За 2007

Вид на обезпечението
Няма
Гаранция по заем

За 2008
За 2009

Няма
Ипотека

За 2010

Ипотеките са отбелязани
от декларатора в
„Задължения над 5000 лв.”

Размер

Характер на обезпечението

68 000 (не е посочена
паричната единица)

Гарант – Лилия Несторова

250 000 (не е посочена
паричната единица)

„от съпруг/а или ненавършили
пълнолетие деца”

7. Задължения над 5000 лв.
Година
За 2006

Вид на
задължението
Няма

Размер

Титуляр на
задължението
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Правно
основание

Към

За 2007
За 2008

За 2009

Няма
Лизингов
договор

108 000 лв.

Александър
Несторов
Несторов- син

Поръчител

Уникредит Лизинг

Заем

250 000 лв.

Договор

+

Заем

55 000 лв.

Нестор и Лилия
Несторови
Нестор
Несторов

Заем

+

Заем

250 000 лв.

Нестор и Лилия Договор
+
Несторови
За 2010
Договорна
127 000
Лилия
Договор за
+
ипотека
EUR
Несторова
кредит
Договорна
220 000
Нестор и
Договор за
банка
ипотека
EUR
Лилия
кредит
Несторови
Кредит
53 700 лв.
Нестор
Договор за
+
Несторов
кредит
+ Посочено е, че задължението е към „физически и юридически лица” без те да са конкретнизирани

В последната си декларация към Сметната палата от 06. 04. 2001г. Несторов посочва дяловото
участие на съпругата си – Лилия Несторова в „Астарта – ООД” с неденоминиран капитал.
Размер на дяловото участие – 50.
Името на прокурор Несторов не присъства в заключенията на Сметната палата за
несъответсвие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228
II.

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ/ НАКАЗАНИЯ/ПООЩРЕНИЯ

Както бе отбелязано на втора страница Нестор Несторов е понижаван два пъти в длъжност
"прокурор" в Районната прокуратура – София:
1. Първото дисциплинарно наказание е наложено поради излишно удължаване на сроковете за
приключване на следственото дело при разследването срещу Валтер Папазки. С протоколно
решение № 6 от 14.02.2001 г. (по дисц. д. № 20/2000г.) ВСС го понижава от градски прокурор
в длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - София за срок от три години. Несторов
обжалва решението пред ВАС. С разпореждане от 05. 04. 2001г. председателят на Първо
отделение при ВАС оставя без движение жалбата като на жалбоподателя е дадено указание
да посочи адрес за призоваване. В дадения 7 – дневен срок Несторов не е изпълнил
указанието и административното производство е прекратено с определение № 3088 от 08. 05.
2001г. Образувано е ново производство пред 5 – членен състав на ВАС по жалба на Несторов
против горепосоченото определение. Той твърди, че не е изпълнил указанието на 3 – членния
състав за посочване на адрес за призоваване, защото е бил в болнично лечение. Петчленният
състав на ВАС приема, че това обстоятелство създава възможност да се иска възстановяване на
пропуснатия срок, но не и отмяна на определението за прекратяване на делото поради
нередовност на жалбата. Такъв срок не е поискан от жалбоподателя. Поради това 5 – членният
състав на ВАС оставя определението от 08. 05. 2001г. в сила. Несторов подава молба пред
ВАС за отмяна на двете определения, но съдебният състав намира молбата за
неоснователна и я оставя без уважение с Решение № 89 от 08. 01. 2002г.
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2. Второто дисциплинарно наказание, с което Несторов е понижен в длъжност прокурор в
Районна прокуратура – София за срок от три години, е наложено с протоколно решение №
16/ 08. 05. 2002г. Софийският апелативен прокурор сезира ВСС с писмено предложение за
възбуждане на дисциплинарно производство заради това, че Несторов е упражнил натиск и
намеса по преписка и предварително производство, свързано със съпругата на Несторов.
Дисциплинарният състав на ВСС постановява решение, с което приема, че в качеството му на
Софийски градски прокурор, той три пъти в писмена форма е упражнил натиск и намеса в
хода на предварителната проверка и това поведение представлява съвкупност от
дисциплинарни нарушения. Дисциплинарният състав прави предложение пред ВСС да се
наложи наказание понижаване в длъжност прокурор в СРП за срок от три години като мотивите
са, че Несторов е извършил въпросните нарушения в качеството си на административен
ръководител с дългогодишна практика и професионален опит, което отежнява
отговорността. ВСС възприема изцяло направеното от дисциплинарния състав предложение и
налага съответното дисциплинарно наказание, което Несторов обжалва пред ВАС. Последният
приема, че обжалваното решение е законосъобразно и отхвърля жалбата в частта, с която е
оспорена законосъобразността на решението за налагане на дисциплинарно наказание и остава
без разглеждане жалбата в частта, с която е оспорена законосъобразността на решението по
дисциплинарно дело № 22/ 2000г. на дисциплинарния състав на ВСС като прекратява
производството по делото.
3. При пенсионирането си Несторов е поощрен с отличие „личен почетен знак - първа
степен - златен” и парична награда в размер на основното едномесечно възнаграждение.
III.
УЧАСТИЕ В НПО
Липсват данни.
IV.

ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

През 2007г. и 2009г. на Несторов са извършени две проверки от Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключенията на проверките са
„неустановена принадлежност”
V.

ДРУГИ

1. През 1995г. е извършена прокурорска проверка във връзка с публикации в пресата,
уличаващи Нестор Несторов (тогава Градски прокурор на София) в охолен начин на живот,
който е резултат от използване на служебно положение (извършената проверка е по преписка
№ 16310/ 95.III.). По проверката Несторов установява стойността на строителството с договор
със „Строителни войски”. Според заключенията на извършващия проверката прокурор – М.
Дойчев, Градският прокурор на София „не е извършил никакви действия, свързани със
службата му, които да уронват личния му престиж и този на прокуратурата и от които
същият да е ползувал материални и други облаги...” (Справка от М. Дойчев, прокурор в
отдел „Следствен” при Главна прокуратура на Р България за извършена проверка по преписка
№ 16310/ 95.III., 15 декември 1995г.). В допълнение, прокурор Дойчев прави предложение за
образуване на наказателно производство за клевета срещу авторката на публикуваните относно
Несторов статии.
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2. През 2000г. срещу съпругата на Несторов започва разследване за документни
престъпления. В последствие са й повдигнати 27 обвинения за документна измама пред
Софийски районен съд. По време на процеса обвиненията са намалени до 11, а през 2002г.
съдебният състав, разглеждащ делото, напълно оправдава Лилия Несторова по всички тях.
3. През 2000г. Главна прокуратура на Република България е сезирана по сигнал (вх. № 271/ 13.
01. 2000г.) на Димитър Димитров, който отправя искане за извършване на задълбочена
проверка относно пътуванията на Несторов и съпругата му зад граница и обстоятелствата
по придобиване на жилищния му имот в кв. Симеоново. Извършената от прокурор Г. Попов
справка до Главния прокурор по преписка № 271/ 13. 01. 2000г. установява, че сигналът е
анонимен, тъй като Димитър Димитров не намерен на посочения адрес. В същата справка се
прави предложение отдел „Съдебен” при ВКП да проучи възможността да се образува
производство по глава III от Закона за собствеността на гражданите (отм.). Според
постановление на ВКП от 23. 06. 2000г. по преписка № 271/ 13. 01. 2000г. същата е
образувана по повод на множество публикации в пресата относно имотното сътояние на
Несторов и се постановява проверка в Главна данъчна дирекция към Министерство на
финансите на имотното състояние на Градския прокурор на София. ВКП (с писмо с изх. № 271/
10. 07. 2000г.) изпраща на Столичен общински съвет - Председателя на Комисията по чл. 38
ЗСГ (отм.), материали по горепосочената преписка с молба да се образува преписка в
Комисията срещу Нестор Несторов за изясняване дали притежаваното имущество се
покрива от законно придобиите от сем. Несторови доходи за периода 01. 01. 1990г – 01. 06.
2000г.
С протоколно решение от 20. 10. 2000г. на Комисията по чл. 38 ССГ (отм.), назначена със
заповед № 96/ 2000г., се образува преписка № 1 за изясняване на притежаваното имущество –
движимо и недвижимо. Несторов обжалва въпросното Протоколно решение пред Софийски
градски съд, Административно отделение. Съдебният състав прекратява производството (с
Определение от 28. 04. 2006г.) като процесуално недопустимо, а в мотивите посочва, че
Комисията по чл. 38 ЗСГ (отм.) не е изпълнително – разпоредителен орган, а решението й не е
индивидуален административен акт по смисъла на чл. 2 ЗАП (отм.) и не подлежи на контрол за
законосъобразност по реда на ЗАП (отм.). Несторов обжалва прекратяването на производството
пред ВАС, който оставя в сила определението от 28. 04. 2006г. на СГС, Административно
отделение.
4. Нестор Несторов споделя в интервю, че през 1998г. тогавашният зам. – министър на
правосъдието – Никола Филчев е дошъл с молба за помощ при него във връзка със
задържането на брат си Ангел Филчев заради контрабанда на монети. Скоро след това
Ангел Филчев е пуснат от ареста. Несторов споделя, че е „поел отговорности, които по-късно
се оказа, че не са били оправдани”10
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В. „Дневник”, 11. 04. 2001г.
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