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РАЙОННА

ПРОКУРАТУРА – БУРГАС

Районна прокуратура Бургас обслужва три големи
общини на територията на Република България – Бургас, Камено и
Созопол.
Община Бургас се намира в Югоизточна България и е една от
съставните общини на Област Бургас. Площта й е 488,61 км², има 15
селища, а населението е 232 311 души. Административен център на
общината е град Бургас. Средногодишното население за 2011 година е
209 615 жители.
Община Камено има 13 населени места с общо население 10 157
жители. Площта й е 354,95 км² и има 13 селища
Община Созопол има 12 населени места с общо население от 12
395 жители. Площта й е 526.97 км² и има 12 селища.
От данните, чийто анализ се съдържа в доклада, може да се
направи извод за постоянен ръст в последните три години на
предадените на съд лица, особено за тежки престъпления. В същото
време Прокуратурата и разследващите органи продължават да
работят при прекомерна натовареност, недостатъчна финансова и
материална обезпеченост за адекватно противодействие на
националната и транснационалната престъпност. Наред с това, за
разлика от други европейски страни, на прокурорите са възложени
по-разширени функции в административния и гражданския процес,
като по този начин неоправдано се преместват тежестите между
отделните институции, за сметка на прокуратурата.
Районна прокуратура – Бургас се намира в изключително
криминогенен район, което се обуславя от обстоятелството, че на
територията обслужвана от РП-Бургас се намират множество
предприятия, пристанище, летище, две митници, множество
строителни и туристически обекти с приходящи временни работници
и не на последно място от огромния туристически поток. Само през
летния сезон през територията на РП-Бургас преминават повече от два
милиона туристи, а населението в района постоянно се увеличава.
Всичко това води освен до появата на местни криминално проявени
лица и криминални структури така и до множество приходящи –
„гастролиращи” криминални елементи. Тези обстоятелства и процеси
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могат да се определят като фактори за състоянието и структурата на
престъпността в района.
Специфично за съдебния район е факта, че е курортен център,
което води до рязко нарастване на интензивността на извършените
престъпления през месеците юни, юли, август и септември, тъй като
през този период, от вътрешността на страната и от други държави,
пристигат в районна и преминават през нето стотици хиляди туристи.
Това струпване на хора е един от криминогенните фактори определящ
нивото на престъпността.
Тези специфични дадености определят нивото на престъпна
активност, както местна, така и в национален мащаб. Това налага
вземането на организационни мерки от страна на органите на МВР и
прокуратурата с оглед активното наблюдение на криминалния
контингент и връзките му с криминални структури във вътрешността
на страната.
Изложеното предопределя и интензитета на извършвани
престъпни деяния на територията обслужвана от Бургаската районна
прокуратура - Община Бургас, Община Созопол и Община
Камено.
При изложената географска, икономическа и демографска
характеристика на съдебния окръг и при действието на специфичните
за нея криминогенни фактори, анализът за състоянието на
престъпността и дейността на Районна прокуратура Бургас за периода
показва следните резултати:
§ От общия обем на прокурорската дейност в РП – Бургас
през 2012 г. възлизащ на 43 238, прокурорските актове внесени в БРС
са 1 618, общо участията в съдебни заседания са 2 742, а общо актовете
и дейности по всички видове надзори са 39 343.
През 2012 г. в Районна прокуратура-Бургас са наблюдавани
общо 10 811 преписки по следствения надзор, от които 10 018 бр.
новообразувани, 248 бр. останали нерешени в края на предходния
отчетен период и 545 бр. решени преписки, по които са постъпили
нови материали. Решените преписки са 10 451 бр. – т. е. 96,67 % от
всички наблюдавани.
§ Значителен ръст бележат бързите и незабавни
производства. Относителният им дял спрямо всички новообразувани
е 10.84 %.
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Следва да се отбележи, че увеличаването на броя на бързите и
незабавните производства е в резултат на
добре създадената
организация и взаимодействие с ОД МВР-Бургас, което следва да се
оцени и като една много добра промяна в работата на РП-Бургас.
Както и през предходните години по-малкият брой
новообразувани
досъдебни
производства
в
сравнение
с
регистрираните от ОДП-Бургас престъпления се обяснява с
обстоятелство, че по редица преписки, по които
органите на
полицията отчитат извършване на престъпно деяние, както и че
извършителят на престъплението е разкрит, не се образуват
досъдебни производства, а се прилагат разпоредбите на чл. 9 ал. 2, чл.
32 ал. 1, чл. 61 ал. 1, чл. 218б и чл. 218в НК.
Наблюдава се тенденция за намаляване на общия брой на
неприключените досъдебни производства в края на отчетния период 1880 бр. ДП през 2012 г., 1933 бр. ДП през 2011 г. и 2554 бр. ДП през
2010 г. Намалява и броя на неприключени над 2 години – 94 бр. за 2012
г., 226 бр. за 2011 г. и 564 бр. за 2010 г. По отношение на тези
производства, намиращите се в РП-Бургас наблюдателни дела
/постановления за образуване, уведомителни писма/ са разпределени
между прокурорите, на всяко производство е определен наблюдаващ
прокурор, изпратени са писма до
териториалните полицейски
структури, с които на основание чл. 196, ал. 1 и ал. 2 НПК се изискват
тези дела и същите регулярно постъпват в РП-Бургас, като в
зависимост от материалите по съответното дело се указва
извършването на допълнителни действия по разследването, респ.
изготвя се искане за удължаване на срока или същите се връщат за
приключване на разследването и изпращането им в РП-Бургас, за
решаване по същество. Взети са всички необходими мерки и е
създадена оптимална организация за бързото и качествено
приключване на разследването.
§ Прокурорските актове, внесени в Районен съд - Бургас са 1 618
/обвинителни актове, споразумения, предложения по чл. 78а,
предложения за лечение, предложения до съда по чл. 306 и сл. от
НПК, предложение за вземане на мярка за неотклонение, искания за
разкриване на банкова тайна и протести срещу актове на съда/.
По Наказателно-съдебния надзор прокурорите при РП-Бургас са
внесли в РС-Бургас общо 1 153 обвинителни актове, предложения по
чл. 78а НК и предложения за споразумения за 1 322 лица.
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Осъдителните и санкционни решения са 1 132 произнесени срещу
1 273 лица. Влезлите в сила осъдителни и санкционни съдебни
решения са 1 118 срещу 1 248 лица.
§ През отчетната 2012 г., прокурорите при РП -Бургас са внесли в
РС-Бургас общо 98 искания за вземане мярка за неотклонение
„задържане под стража”, През 2012 г. са били задържани под стража
с мярка за неотклонение „задържане под стража” общо 81 лица.
Анализът на горепосочените данни мотивира извод за
ежегодно нарастване броя на внесените в РС – Бургас искания за
вземане мярка за неотклонение „задържане под стража”, като в
сравнение с 2011 г. те са с 35 бр. повече - или през 2012 г. те са с 35
% повече; спрямо 2010 г. те са с 44 бр. повече или с 44 % повече, а в
сравнение с 2009 г. те са повече с 65 бр., или 66 %.
§ През отчетния период 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. в Районна
прокуратура – гр. Бургас – Надзор за изпълнение на наказанията и
другите принудителни мерки, са получени за изпълнение общо 765
броя съдебни актове – присъди, определения за одобряване на
споразумения и решения, по които са наложени 868 бр. наказания.
Разпределението им по видове наказания е както следва:
- с наложено ефективно наказание “лишаване от свобода” - 300
бр.
- с наложено наказание “пробация” - 322 бр.
- с наложено наказание “лишаване от права” - 199 бр.
- с наложено наказание “обществено порицание” - 47 бр.
През отчетния период са получени за сведение 466 бр. съдебни
актове с наложено условно наказание “лишаване от свобода”.
През отчетния период се очертава ясна тенденция за
нарастване на броя на постъпващите в БРП съдебни актове, съответно
увеличаване на работата на прокурорите от Надзора по изпълнение
на наказанията и другите принудителни мерки за запознаване с тези
актове, преценката за тяхната законосъобразност и изпълняемост,
привеждането им в изпълнение, изготвянето на предложения по реда
на чл. 306 от НПК и пр.
§ Класифицикацията по глави от Особената част на НК
показва, че и през 2012 г. е най-голям броя на досъдебните
производства по глава Пета “Престъпления против собствеността” –
2 510 бр. досъдебни производства. Сред тези престъпления най–голям
е броя на кражбите, следван от грабежите, присвояванията, измамите.
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Както и през миналите две години, те си остават най-многобройния и
често извършван вид престъпления.
Престъпленията против собствеността са били насочени
предимно срещу вещи на физически лица – леки автомобил, части и
вещи от тях, пари, бижута, битова техника и дрехи от домовете,
джебчийски кражби от автобуси, магазини и пазари, кражби на
домашни животни земеделска продукция, както и на стоки от
магазини и складове на юридически лица и офис техника, ел.
проводници и метални изделия за предаването им като вторични
суровини, горива от продуктопроводи. Грабежите са насочени
предимно към чанти, мобилни телефони, пари и бижута на граждани.
Значителен е и броят на измамите при закупуване на вещи и
сключване на сделки. Анализът на тези престъпления дава основание
да се твърди, че в района има престъпни групи за извършване на
кражби на пари и бижута от домовете , на автомобили и на части и
вещи от тях, битова техника, ел. проводници, горива от
продуктопроводи, стоки от магазини и складове, джебчиийски
кражби.
Фактически, през годината броят на престъпленията против
собствеността е бил много по–голям, но често за по-дребни кражби
гражданите не сигнализират органите на полицията, за някои от
кражбите наказателното престъпление се възбужда по тъжба на
пострадалия, предвид разпоредбата на чл. 218в НК, а за други са били
налице основанията за прилагане на чл. 9 ал. 2, чл. 32 ал. 1, чл. 61 ал. 1
и чл. 218б НК и за тях не са образувани досъдебни производства.
На второ място по брой, както и през предходните години са
били досъдебните производства за престъпления по Глава ХІ –
„Общоопасни престъпления” – 862 бр. досъдебни производства. Сред
тях преобладават престъпленията по чл. 343б, чл. 346, 343в, 354а и 330
НК - т. е. престъпленията, свързани пътно-транспортни
произшествия, противозаконнно отнемане на МПС, с намерение за
ползване, управление на МПС след употреба на алкохол, държане и
употреба на наркотични вещества и техните аналози и палежи на
движимо и недвижимо имущество.
На трето място по брой престъпления са били досъдебните
производства за престъпления по Глава ІІ “Престъпления против
личността”, а през отчетния период производствата по тази глава са
по-малко от тези по гл. VІ – 211 бр. досъдебни производства. Сред тях
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преобладават квалифицираните телесни повреди и средните телесни
повреди по чл. 131 и чл. 129 НК, престъпленията по чл. 144 НК.
На следващо място по брой са досъдебните производства за
престъпления по гл. VІ „Престъпления против стопанството” – 189 бр.
досъдебни производства. Сред тях най-много са престъпленията за
неправомерно присъединяване към електроснабдителни, ВиК и др.
мрежи, против кредиторите.
На пето място по брой са досъдебните производства за
престъпления по Глава ІХ “Документни престъпления” – 116 бр., като
сред тях преобладават досъдебните производства за престъпления по
чл. 309 и чл. 316 НК.
На шесто място по брой са делата за престъпления по Глава ІV
“Против брака и семейството” – 103 дела. Основен дял сред тях заемат
делата по чл. 183 за неплащане на издръжка и по чл. 191 за
съжителство на съпружески начала с лице, ненавършило 16-годишна
възраст.
§ Обобщени данни за регистрирана и наказана
престъпност по приоритетните за прокуратурата направления
- Корупционни, данъчни и финансови престъпления
През 2012 г. са наблюдавани общо 158 бр. ДП за данъчни
престъпления, от които са приключени 99 бр. ДП, а неприключени са
59 бр. От приключените разследвания 31 бр. са спрени, 26 бр. са
прекратени, а 36 бр. са внесени в съда. От внесените в съда ДП са
осъдени 52 лица, всички с влязла в сила присъда.
§ Престъпления с предмет наркотични вещества и
прекурсори
През 2012 г. прокурорите при РП-Бургас са наблюдавали общо
190 досъдебни производства за престъпления с предмет наркотични
вещества и прекурсори, от които са приключени 142 бр. ДП, а
неприключени са останали 34 бр. ДП. През отчетния период са
решени общо 146 бр. ДП, от които 12 бр. са спрени, 42 бр. са
прекратени и 84 досъдебни производства са внесени в съда със 86
прокурорски акта. Предадените на съд лица са 86, от които са осъдени
82, а по 85 са влезлите в сила присъда или решение.
През отчетния период констатираме увеличение на броя на
досъдебните производства, образувани за престъпления с предмет
наркотични вещества и прекурсори спрямо предходната година, както
и на броя на предадените на съд и осъдени лица.
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§ Престъпления, свързани с трафик на хора
През 2012 г. в РП-Бургас са наблюдавани общо 33 бр. досъдебни
производства за престъпления, свързани с трафик на хора, от които са
приключени 14 бр., а неприключени са останали 16 бр. През отчетния
периода са решени общо 16 бр. ДП, от които 3 са спрени, прекратени
са 7, 8 бр. са внесени в съда. Предадените на съд лица са 8, от които в
края на периода са осъдени 10 лица, като влезлите в сила присъди са
10.
§ Младежка престъпност /престъпления, осъществени от
непълнолетни и лица в младежка възраст/
През 2012 г. са наблюдавани общо 149 бр. досъдебни
производства за престъпления извършени от непълнолетни, от които
са приключени 109 бр. производства. В съда са внесени 80
прокурорски акта. Предадените на съд лица са 86, от които към
31.12.2012 г. са осъдени 101 лица, от които с влязла в сила присъда са
102.
§ Рецидивна престъпност
През 2012 г. осъдените и санкционирани лица с предишни
осъждания от РС-Бургас са 577. От тях рецидивисти са 145 лица, от
които 48 в младежка възраст.
§ Специален надзор
През периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. прокурорите при БРП
са наблюдавали общо 2 досъдебни производства, взети на специален
надзор. За същия период през предходната 2011 година са били
наблюдавани общо 3 досъдебни производства, взети на специален
надзор, а през 2010 г. техният брой е бил 16, през 2009 г.
наблюдаваните досъдебни производства са били 9.
Международно-правно сътрудничество.
І. През отчетния период 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. прокурорите
в Районна прокуратура – гр. Бургас са изготвили и изпратили за
изпълнение общо 34 директни молби за правна помощ по досъдебни
производства до съответните компетентни съдебни органи в
изпълняващите държави по реда на Конвенцията от 2000 г. за взаимна
помощ по наказателни дела между държавите – членки на ЕС, приета
от Съвета на ЕС в съответствие с чл. 34 от Договора за ЕС, и във връзка
с Шенгенските нормативни актовете (касателно Р. Италия и Р. Гърция,
които не са страни по Конвенцията от 2000 г.).
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През 2012 г. прокурорите от Районна прокуратура – гр. Бургас
са издали общо 5 Европейски заповеди за арест (ЕЗА). 2 от ЕЗА са
били издадени за привеждане в изпълнение на наказания лишаване от
свобода по влезли в сила съдебни актове, а 3 от ЕЗА са били издадени
за провеждане на наказателно преследване по досъдебни
производства.
От издадените през отчетния период ЕЗА изпълнени са били 1
ЕЗА, издадена за привеждане в изпълнение на наказание лишаване от
свобода, и 1 ЕЗА,
издадена за провеждане на наказателно
преследване.
Другите ЕЗА са останали неизпълнени поради неиздирване на
лицето, за което са били издадени.
През отчетния период всеки един прокурор от РП - Бургас е
наблюдавал средно 344,63 ДП, решил е 267,93 ДП и е участвал в 94,482
съдебни заседания.
Общият брой прокурорски актове и участия в съдебни
заседания през 2012 г. са 25 060.
От общия обем на прокурорската дейност в РП – Бургас
възлизащ на 43 238, прокурорските актове внесени в БРС са 1 618,
общо участията в съдебни заседания са 2 742, а общо актовете и
дейности по всички видове надзори са 39 343.
Административен надзор за законност:
Общо проверки и актове по административния надзор за
законност през 2012 г. са 257 при 379 бр. за 2011 г., извършените
проверки са 121 /през предходната година са били 188/, подадените и
разгледани предложения са 7 бр. /3 бр. са били през 2011 г./, общият
брой преписки, образувани по този надзор по инициатива на
прокурор са 121, а през 2011 г. те са били 188 бр. Проверените
административни актове (нормативни, индивидуални, общи,
вътрешнослужебни) са 9 243, а през 2011 г. техният брой е бил 3 915.
Показателите за отчитане натовареността на прокурорите
при БРП, неотчетени по видовете надзори са следните:
През отчетния период общо други дейности са 5 274, а през
2011 г. техният брой е бил 3 741, от които издадените заповеди и
указания са 1 167 /1 256 през 2011 г./, анализите и докладите са 1 246
/635 бр. през 2011 г./, становищата са 704 /през предходната година са
били 483 бр./, справките, изготвени през отчетната година са 1 334 /874
през 2011 г./, участията в семинари, конференции, обучения, вкл. и
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като лектори са 187 бр. /52 бр. през 2011 г./, броят на предложенията
по ЗСВ са 21 /35 през 2011 г./, броят на дежурствата в дни, съгласно
заповедите на Административния ръководител са 365 бр.
През изминалата година общо другите дейности, извършвани
от прокурорите при БРП са 5 274. Това са анализи и доклади - 1 246,
становищата са 704, справките, изготвени през отчетната година са 1
334, участията в семинари, конференции, обучения, вкл. и като
лектори са 187 бр.
§ Следва да се обърне внимание на факта, че средната
натовареност на един прокурор в БРП през 2012 г. е била 1 601,4
при средна натовареност на прокурор в страната през
предходната година 1 211.
При така посочените данни може да се направи извод не само
за голямата и увеличаваща се натовареност, но и изключително
добрата работа на прокурорите при БРП.
При отчитане натовареността на всеки от прокурорите
при БРП следва да се вземе предвид, че всеки един от
прокурорите дава 24-часови дежурства, както и дежурства през
почивните дни, дейността по надзорите, което води до
значителна натовареност на прокурорите и единствено с
усилена работа след работно време и по време на отпуски и
почивни дни, те успяват да се справят с възложената работа.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
РАЙОНЕН ПРОКУРОР
НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Б У Р Г А С:
/Андрей Червеняков/
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