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1. Резултати и тенденции в противодействието на
престъпността.
Област Бургас е най-голямата по площ от 28-те области на
България. Заема площ 7 748,1 км² и има население 409 018 души (по
експресни данни от преброяване 2011). В нея са включени 13 общини с
общо 257 населени места, от които 16 града и 241 села. Почти
половината от населението е съсредоточено в Община -Бургас.
Община Бургас се намира в Югоизточна България и е една от
съставните общини на Област Бургас. 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.
Община Созопол има 12 населени места с общо население от 12
395 жители.
Прокуратурата и разследващите органи продължават да
работят при прекомерна натовареност, недостатъчна финансова и
материална обезпеченост за адекватно противодействие на
националната и транснационалната престъпност.
В недостатъчна степен е използван и през 2013 г. капацитета на
административните
контролни
органи
за
разкриване
на
административни нарушения и отстраняване на нередности.
Независимо от несъвършенствата на законодателството,
повишеното взаимодействие между съответните институции и
мобилизирането на целия вътрешен ресурс на Районна прокуратура
Бургас и разследващите органи през 2013 г. се очертаха конкретните
резултати в противодействието на престъпността.
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. 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
могат да се определят като фактори за състоянието и структурата на
престъпността в района.
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.
С оглед решаване на проблемите, съществуващи пред РП-Бургас
и разследващите органи, са извършени множество срещи на
ръководно ниво, като са набелязани конкретни цели за постигане на
по-добра
координация
между
разследващи
и
прокурори,
активизирана е работата по дела, водени срещу лица с три или повече
висящи досъдебни производства, заложени са теми за обучение на
магистратите и служителите на МВР. С ръководството на ОДМВРБургас и съответните РУП се извършват и ще се извършват в бъдеще
периодични срещи, при които се обсъждан принципни въпроси и
съществени проблеми и трудности, възникнали при разследването.
Взети са конкретни мерки за подобряване организацията на
работата по разследване на наказателните производства от минали
периоди.
Ежемесечно в РП-Бургас се провежда анализ на върнатите от
БРС дела за допълнително разследване, както и на оправдателните
присъди. Провеждат се срещи със съдиите, като се поставят конкретни
въпроси, свързани с противоречия в практиката на различните съдии.

2.
Необходими мерки и законодателни промени.
3.
Създаване на възможност за обжалване на актовете на съда при
връщане на делото на прокурора от съдебно заседание;
Създаване на възможност за обжалване на актовете на съда, с
които е отменено постановление на прокуратурата за спиране на
наказателното производство.

РАЗДЕЛ II
ДОСЪДЕБНА ФАЗА
1. Преписки.
През 2013 г. в Районна прокуратура Бургас са наблюдавани общо
11525 преписки, от които 10 478 бр. новообразувани, 360 бр. останали
нерешени от предходния отчетен период и 687бр. решени преписки,
по които са постъпили материали.
През 2012 г. в Районна прокуратура-Бургас са наблюдавани общо
10 811 преписки, 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.
За сравнение, през 2011 г. в Районна прокуратура-Бургас са
наблюдавани общо 12 353 бр. преписки, от които 10 703 бр.
новообразувани, 232 бр. останали нерешени в края на предходния
отчетен период и 1 418 бр. решени преписки, по които са постъпили
нови материали.
Забелязва се тенденция за увеличение на общия брой
преписки на производство в прокуратурата през отчетния период,
независимо от увеличения брой досъдебни производства, започнати
по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК.
През 2013г. са решени общо 10 974 бр. преписки, както следва:
с постановление за отказ да се образува досъдебно производство 7 238
бр. преписки, 58 бр. преписки са били върнати на подателя на сигнала
за допълване на информацията, по 1 166 бр. преписки са образувани
досъдебни производства, 1 171 бр. преписки са прекратени с
резолюция, 254 бр. преписки са изпратени по компетентност на друга
прокуратура, 126 бр. преписки са изпратени по компетентност на
административни органи.

През 2013 г. са били наблюдавани общо 11 бр. преписки по
сигнали на контролни органи, като 9 бр. от НАП, 1 бр. от АДФИ и 1 бр.
от АМ. По 6 бр. преписки са били образувани досъдебни
производства. Общо наблюдаваните ДП по такива преписки са 14 бр.
По материали от ДАНС е била наблюдавана една преписка, по
която е било образувано ДП. Общо наблюдаваните ДП в тази
категория са 2 бр.
През 2013 г. са били наблюдавани 7 бр. преписки, образувани
след самосезиране, по една от които е образувано досъдебно
производство. Общо наблюдаваните ДП в тази категория са две.
През 2012 г. са решени общо 10 451 бр. преписки, както следва: с
постановление за отказ да се образува досъдебно производство 3160
бр. преписки, 27 бр. преписки са били върнати на подателя на сигнала
за допълване на информацията, по 1 334 бр. преписки са образувани
досъдебни производства, 4 810 бр. преписки са прекратени с
резолюция, 245 бр. преписки са изпратени по компетентност на друга
прокуратура, 96 бр. преписки са изпратени по компетентност на
административни органи.
За сравнение, през 2011 г. са решени общо 12 105 бр. преписки,
както следва: с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство 5 358 бр. преписки, 43 бр. преписки са били върнати на
подателя на сигнала за допълване на информацията, по 1 568 бр.
преписки са образувани досъдебни производства, 3 714 бр. преписки
са прекратени с резолюция, 291 бр. преписки са изпратени по
компетентност на друга прокуратура, 205 бр. преписки са изпратени
по компетентност на административни органи.
При съпоставка на данните за 2013, 2012 и 2011 години може да
се обобщи, че в количествен аспект се наблюдава запазване на
относителния брой на наблюдаваните, респ. решените от РП-Бургас
преписки. Като трайна тенденция може да се окачестви значителното
подобряване на срочността на решаване на преписките, което може да
се обясни със създадената добра организация на работа и „случайния
принцип” на разпределение на постъпващите преписки, осигурил
относително равномерно натоварване на прокурорите.
Причини за неспазването на определения от прокурора срок за
извършване на проверка от страна на служители на МВР са различни и
комплексни по своята природа: голямата натовареност на
извършващите ги, непълното и неточно изпълнение на дадените
указания, водещо до повторното им връщане и забавяне във времето,

неявяването на призованите лица в съответното РУП на МВР, когато
техните сведения, респективно обяснения, са нужни за изясняване и
събирането на достатъчно данни за осъществен състав на престъпление
по смисъла на НК; дългият период от време за получаване на заверени
преписи от съдебни решения и други, както и на други документи,
изисквани от проверяващите органи, необходимостта от извършване
на проверки по делегация, както и множеството случаи, необходимост
да се изчаква получаване на отговор от мобилен оператор, друга
служба (СКИАД, НСГП, КАТ и др.) в рамките на МВР, или съответно
от друга институция (ТДД, Община), невъзможност да се установи
местонахождението на лица, от които следва да се снемат сведения или
обяснения.
С оглед отстраняване на горните пропуски, през 2013 год. бяха
провеждани регулярни срещи с директора на ОД на МВР – гр. Бургас
и началниците на РУП на територията на Районна прокуратура – гр.
Бургас. От страна на Районна прокуратура – гр. Бургас периодично са
изпращани напомнителни писма за срочно приключване на
преписките и досъдебните производства.
2. Следствен надзор.
2.1. Обобщени данни по видове производства и съобразно
систематиката на НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и
на ощетените юридически лица от престъпления.
Обобщени данни на МВР за регистрирана и разкрита престъпност;
за общия брой разследвания и от тях – брой разследвания срещу известен
извършител, съотносен към числото на реалния брой разследващи полицаи
/цели се получаване на информация за реалната средна натовареност на
разследващия полицай/.
По данни на ОД МВР Бургас през 2013 г. са регистрирани 3 462
престъпления, от които 3 223 криминални и 239 икономически.
Образуваните нови досъдебни производства, които се разследват са
3 289 бр.
През годината са разкрити 1 053 престъпления, от тях по общия
ред са 742, а бързите и незабавни производства са 311 бр.
От всички разследвани досъдебни производства с мнение за съд
са приключени 1 053 бр., с мнение за прекратяване са 758 бр., а с
мнение за спиране са 2 218 бр.

Неприключените разследвания към 31.12.2013 г. са 1 121 бр.
Разследванията срещу известен извършител – 1 053 бр. са
разследвани от 46 разследващи полицаи. Един разследващ полицай е
разследвал средно по 22,9 досъдебни производства срещу известен
извършител.
През 2013 г. броят на новообразуваните досъдебни
производства/ДП/ е бил както следва: незабавни производства – 80 бр.,
бързи производства – 467 бр., ДП, разследвани по общия ред от
разследващ полицай – 3 453бр., ДП, разследвани по общия ред от
митнически инспектор – 6 бр., ДП, разследвани по общия ред от
следовател – 28 бр. и ДП, разследвани по общия ред от прокурор – 2
бр. или общия брой новообразувани досъдебни производства е 4 036
бр.
През 2012 г. броят на новообразуваните досъдебни
производства/ДП/ е бил както следва: незабавни производства – 78 бр.,
бързи производства – 369 бр., ДП, разследвани по общия ред от
разследващ полицай – 3 647 бр., ДП, разследвани по общия ред от
митнически инспектор – 3 бр., ДП, разследвани по общия ред от
следовател – 23 бр., и ДП, разследвани по общия ред от прокурор – 5
бр. или общия брой новообразувани досъдебни производства е 4 125
бр.
През 2011 г. броят на новообразуваните досъдебни
производства/ДП/ е бил както следва: незабавни производства – 64 бр.,
бързи производства – 355 бр., ДП, разследвани по общия ред от
разследващ полицай – 4 263 бр., ДП, разследвани по общия ред от
следовател – 23 бр., и ДП, разследвани по общия ред от прокурор – 2
бр. или общия брой новообразувани досъдебни производства е 4 707
бр.
Наблюдава се известно намаление на броя на новообразуваните
досъдебни производства по общия ред, за сметка на новообразуваните
незабавни и бързи досъдебни производства, които обаче не променят
цялостния извод за трайна тенденция за запазване на високото ниво на
престъпността, което се обяснява с влошаването на криминогенната
обстановка, произтичащо от финансово-икономическата криза и
увеличената безработица, особено сред населението от ромски
произход. Като цяло, броят на разследваните досъдебните
производства, разследвани от следовател
се запазва предвид
измененията в НПК /Дв. бр. 32/2010 г./ и възлагането на разследване на

досъдебни производство поради фактическа и правна сложност на осн.
чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК от Административен ръководител на ОП. От
друга страна, изменението в процесуалния закон даде възможност за
започване на досъдебни производства изцяло, както от разследващите
органи, така и от митническите органи /изм. ДВ. бр. № 93/2011 г./ да
извършват действия по чл. 212, ал. 2 от НПК за престъпления по чл.
234, 242, 242а и 251 от НК, както и от всеки полицейски орган в
хипотезите по чл. 212, ал. 2 НПК – при необходимост от извършване на
неотложни следствени действия и по чл. 356, ал. 1 и чл. 362, ал. 1 от
НПК – при започване на бързи и незабавни производства. Това е една
от причините, допринесла за увеличаване броя на досъдебните
производства.
През
отчетната
2013г.
новообразуваните
досъдебни
производства от разследващ орган, при условията на чл. 212, ал. 2
НПК, са 2 873 бр. от общо 4036 бр. или техния относителен дял е 71,18
%.
През 2012г. новообразуваните досъдебни производства от
разследващ орган, при условията на чл. 212, ал. 2 НПК, са 2 801 бр. от
общо 3 650 бр. или техния относителен дял е 76,74%.
За сравнение, през 2011г. новообразуваните досъдебни
производства от разследващ орган, при условията на чл. 212, ал. 2
НПК, са били 3 153 бр. от общо 4 705 бр. или техния относителен дял е
бил 67,01 %.
И през 2013 г. прокурорите при РП-Бургас даваха 24 – часово
дежурство, съгласно предварително изготвен месечен график, който
своевременно се изпращаше на всички териториални структури на
МВР и бе на разположение на съответните дежурни разследващи
полицаи. По този начин бе осигурена възможност на разследващите
органи незабавно след получаването на сигнал за необходимост от
неотложни следствени действия, при съмнение относно наличието на
хипотезата на чл. 212, ал. 2 НПК, да потърсят консултация и одобрение
от съответния наблюдаващ прокурор, респ. незабавно да го уведомят
за започналото досъдебно производство след извършването на
неотложните следствени действия. По този начин
е възможно
ефективно да се избегне опасността от неправилно приложение на
хипотезата на чл. 212, ал. 2 от НПК, както и от несвоевременно
уведомяване на прокуратурата. Въпреки това, в отделни случаи се
установява образуване на досъдебни производства при условията на

чл. 212, ал. 2 от НПК, независимо, че не е била налице необходимост от
извършване на неотложни действия по разследването.
Пострадали лица по новообразувани ДП.
През 2013 г. пострадалите от престъпления физически лица са 3
107, от които непълнолетни са 68 лица, 53 лица са били малолетни.
Пострадалите мъже са 1 943, а пострадалите жени са 1 164. Ощетените
юридически лица са 147.
3.2. Срочност на разследването
През отчетната 2013г. прокурорите от РП-Бургас са внесли в съда
общо 1 010 бр. дела . Техният относителен дял спрямо всички решения
по приключени досъдебни производства /7 267/ е 13,90 %.

РЕШЕНИ ДП

13,90%

86,10%

внесени в съда ДП

3.
През 2013 г. са били внесени общо 1091 прокурорски акта в съда,
от които 472 бр. обвинителни актове, 485 споразумения и 134
предложение по чл. 78А от НК.
През 2012 г. прокурорите от РП-Бургас са внесли общо 1062
дела. Техният относителен дял спрямо всички решения по
приключени досъдебни производства /7234/ е 14,68 %.
През 2011 г. прокурорите от РП-Бургас са внесли общо 1210
дела. Техният относителен дял спрямо всички решения по
приключени досъдебни производства /8904/ е 13,59 %.
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За разглеждания период може да се обобщи, че се наблюдава
минимално намаление на броя на прокурорските актове, внасяни в
съда, както и на предадените на съд лица.
Незабавни производства /НП/
През 2013 г. в РП-Бургас са наблюдавани 80 бр. незабавни
производства, от които 76 бр. са приключени и решени в тридневен
срок, 3 бр. в срок до осем дни. От приключените дела са решени 65 бр.,
от които 59 бр. с внасяне на прокурорски акт в съда и 5 бр. са
прекратени. Едно НДП е било изпратено по компетентност.
През 2012 г. в РП-Бургас са наблюдавани 78 бр. незабавни
производства, от които 76 бр. са приключени и решени в тридневен
срок, 1 бр. в срок до осем дни и. 1 бр. извън срока. От приключените
дела са решени 64 бр., от които 52 бр. с внасяне на прокурорски акт в
съда и 12 бр. са прекратени .
През 2011 г. в РП-Бургас са наблюдавани 64 бр. незабавни
производства, от които 61 бр. са приключени и решени в тридневен
срок и 3 бр. в срок до осем дни. От приключените дела са решени 47
бр., от които 42 бр. с внасяне на прокурорски акт в съда, 4 бр. са
прекратени и 1 бр. е изпратено по компетентност.
Запазва се тенденцията на увеличение на относителния дял на
незабавните производства, което е в резултат на добре създадената
организация и взаимодействие с ОД МВР-Бургас. Това би следвало да
се оцени и като една много добра промяна в работата на РП-Бургас.

Бързи производства /БП/
През 2013 г. са наблюдавани общо 471 бр. бързи производства,
от които в края на периода са приключени 467 бр., 4 бр. са били
изпратени по компетентност. Няма неприключени и нерешени бързи
ДП в края на периода. От приключените 311 бр. са решени, а по 161 бр.
е постановено разследване по общия ред. От решените 311 бр. 223 бр.
са внесени с прокурорски актове в съда, 83 бр. са прекратени и едно
БДП е било спряно. От общия брой приключени бързи производства в
седмодневен срок са приключени 449 бр., в 14-дневен срок 18 бр. Няма
неприключени БДП над 14 дни. По 306 бр. БДП прокурорите са се
произнесли в 3 дневен срок. По 5 бр. БДП произнасянето на прокурора
е извън законоустановения 3-дневен срок.
През 2012 г. са наблюдавани общо 371 бр. бързи производства,
от които в края на периода са приключени 365 бр., а 1 бр. е
неприключено, 2 бр. изпратени по компетентност и 3 бр.останали за
решаване при прокурора в законоустановения срок. От приключените
267 са решени, а по 100 бр. е постановено разследване по общия ред.
От решените 267 бр. 214 бр. са внесени с прокурорски актове в съда, 49
бр. са прекратени и 2бр. спрени.От общия брой приключени бързи
производства в седмодневен срок са приключени 343 бр., в 14-дневен
срок 18 бр. и 4 бр. в срок над 14 дни. По 267 бр. БП прокурорите са се
произнесли в 3 дневен срок.
През 2011 г. са наблюдавани и приключени общо 355 бр. бързи
производства, от които в края на периода са приключени 349 бр. , а 1
бр. е неприключено.От приключените 267 са решени, а по 67 бр. е
постановено разследване по общия ред. От решените 267 бр. 230 бр. са
внесени с прокурорски актове в съда, а 36 бр. са прекратени. От общия
брой приключени бързи производства в седмодневен срок
са
приключени 304 бр., в 14-дневен срок 49 бр. и 1 бр. в срок над 14 дни.
По 267 бр. БП прокурорите са се произнесли в 3 дневен срок.
След 29.04.2006 г. в Районна прокуратура – Бургас, с оглед
въведеното 24 часово дежурство на прокурорите, на разследващите
органи е осигурена възможност за незабавно уведомяване на
прокурора за започналото бързо производство по реда на чл. 356, ал. 2
НПК. По този начин е осигурено добро взаимодействие между
разследващия полицай и наблюдаващия прокурор, показател за което
е приключването на бързите производства в законния срок.
В резултат на създадената добра организация с ОД МВР-Бургас
се наблюдава значително увеличение на броя на бързите производства

/ 355 бр. за 2011 г., 267 бр. за 2012 г. и 471 бр. за отчетния период/, което
следва да се оцени като много положителна тенденция в работата на
РП-Бургас, поради ефикасността и силния превантивен ефект на този
институт в борбата с престъпността.
БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ДП
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Досъдебни производства, разследвани по общия ред /ДПОР/
През 2013 г. са наблюдавани общо 8 933 бр. ДП, от тях 6 211бр. са
разследвани от разследващ полицай, 7 бр. от разследващ митнически
инспектор, 2711 бр. са били разследвани от следовател и 4 бр. ДП са
били разследвани от прокурор.
През 2012 г. са наблюдавани общо 6 466 бр. ДП, разследвани от
разследващ полицай, /в този брой са включени 479 бр. спрени ДП,
прекратени по давност/, 3 бр. от разследващ митнически инспектор,
2493 бр. ДП, разследвани от следовател /в т.ч. и 2351 бр. спрени ДП,
прекратени по давност/ и 8 бр. ДП, разследвани от прокурор.Общо
разследвани по общия ред са 8 970 бр.
За сравнение през 2011 г. са наблюдавани общо 7 670 бр. ДП,
разследвани от разследващ полицай / в този брой са включени 574 бр.
спрени ДП, прекратени по давност/, 2 981 бр. ДП, разследвани от
следовател /в т.ч. и 2 826 бр. спрени ДП, прекратени по давност/ и 6 бр.
ДП, разследвани от прокурор. За тази година общо разследвани по
общия ред са били 10 663 бр.

По този показател се наблюдава тенденция за намаляване на
наблюдавани досъдебни производства разследвани по общия ред спрямо 2012 г. е 0,41 % , а по отношение на 2011 г. е 16,22 %.
През отчетния период на 2013 г. са приключени общо 4 084 бр.
ДП, от които 4 023 бр. разследвани от разследващ полицай, 4 бр. от
разследващ митнически инспектор, 54 бр. разследвани от следовател и
3 бр. разследвани от прокурор. В края на отчетния период са останали
неприключени общо 1 835 бр. ДП, от които 1 746 бр. разследвани от
разследващ полицай, 3 бр. от разследващ митнически инспектор, 85
бр. разследвани от следовател и 1 бр., разследвано от прокурор.
Сборът на приключените и неприключените ДП не е равен на броя на
наблюдаваните ДП, тъй като в тях са включени прекратените по
давност спрени досъдебни производства. Последните са отчетени в
общия брой наблюдавани и решени ДП, но са включени в числото на
приключените ДП, тъй като са отчетени през предходни периоди.
През отчетния период на 2012 г. са приключени общо 4 130 бр.
ДП, от които 4 068 бр. разследвани от разследващ полицай, 3 бр.от
разследващ митнически инспектор, 55 бр. разследвани от следовател и
4 бр. разследвани от прокурор. В края на отчетния период са останали
неприключени общо 1 880 бр. ДП, от които 1 811 бр. разследвани от
разследващ полицай, 0бр. от разследващ митнически инспектор, 67 бр.
разследвани от следовател и 2 бр., разследвани от прокурор.
През 2011 година са приключени общо 5 324 бр. ДП, от които
5 237 бр. разследвани от разследващ полицай, 83 бр. разследвани от
следовател и 4 бр.разследвани от прокурор.В края на отчетния период
са останали неприключени общо 1 933 бр. ДП, от които 1 859 бр.
разследвани от разследващ полицай, 72 бр. разследвани от следовател
и 2 бр., разследвани от прокурор. През 2010 г. са приключени общо 5

607 бр. ДП, от които 549 бр., разследвани от разследващ полицай, 109
бр. разследвани от следовател и 3 бр., разследвани от прокурор.В края
на 2010 г. са останали неприключени общо 2 554 бр. ДП, от които 2 439
бр. ДП, разследвани от разследващ полицай, 112 бр. ДП, разследвани
от следовател и 3 бр. ДП, разследвани от прокурор.
Наблюдава се трайна тенденция на намаляване на броя на
неприключените досъдебни производства, разследването по които е
продължило повече от 2 години.
3.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове
решения
Дейност по приключени досъдебни производства
През 2013 г. са наблюдавани общо 8 933 бр. ДП, от които са
решени 6 891 бр. ДП или относителния дял на решените ДП е 77,14 %.
РЕШЕНИ ДП
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решени

77,14%
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През 2012 г. са наблюдавани общо 8970 бр. ДП, от които са
решени 6 903 бр. ДП или относителния дял на решените ДП е 76,96 %.
През 2011 г. са наблюдавани общо 10 657 бр. ДП, от които са
решени 8 590 бр. ДП или относителния дял на решените ДП е 80,60 %.
През 2013 г. всички незабавни производства 65бр. са
произнесени от прокурорите веднага след получаването им, а от
бързите производства 306бр. са произнесени в законния тридневен
срок, а 5бр. са извън срока. От досъдебните производства, разследвани
по общия ред всички са решени в едномесечния срок.
През 2012г. всички незабавни производства 64 бр. са
произнесени от прокурорите веднага след получаването им, а от
бързите производства 267 бр. в законния тридневен срок са
произнесени всички 267 бр. От досъдебните производства, разследвани
по общия ред /6903 бр./ всички са решени в едномесечния срок.

През 2011 г. всички
незабавни производства /64бр./ са
произнесени от прокурорите веднага след получаването им, а от
бързите производства /355бр./ в законния тридневен срок са
произнесени всички 354бр. От досъдебните производства, разследвани
по общия ред /8590бр./ всички са решени в едномесечния срок.
Внесени прокурорски актове в съда
През отчетната 2013г. прокурорите от РП-Бургас са внесли в съда
общо 1010 бр. дела . Техният относителен дял спрямо всички решения
по приключени досъдебни производства /7267/ е 13,90 %.
РЕШЕНИ ДП
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През 2013 г. са били внесени общо 1091 прокурорски акта в съда,
от които 472 бр. обвинителни актове, 485 споразумения и 134
предложение по чл. 78А от НК.
През отчетната 2012 г. прокурорите от РП-Бургас са внесли общо
1062 дела. Техният относителен дял спрямо всички решения по
приключени досъдебни производства /7234/ е 14,68 %.
През 2011 г. прокурорите от РП-Бургас са внесли общо 1210
дела. Техният относителен дял спрямо всички решения по
приключени досъдебни производства /8904/ е 13,59 %.
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За разглеждания период може да се обобщи, че се наблюдава
минимално намаление на броя на прокурорските актове, внасяни в
съда, както и на предадените на съд лица.
Спрени досъдебни производства
През 2013 г. с постановление за спиране са решени 2329 бр. ДП,
от които срещу известен извършител 68 бр. От съд са отменени 8 бр.
постановления за спиране. В началото на отчетния период общия
брой спрени дела са били 32 138 бр., от които срещу известен
извършител 294 бр. ДП. В края на отчетния период /31.12.2013 г./
общия брой спрени дела е бил 33 947 бр., от които срещу известен
извършител 227 бр. ДП.
През 2012 г. с постановление за спиране са решени 2 294 бр. ДП,
от които срещу известен извършител 90 бр. От съд са отменени 4 бр.
постановления за спиране. В началото на отчетния период общия
брой спрени дела са били 30 448 бр., от които срещу известен
извършител 423 бр. ДП.В края на отчетния период /31.12.2012 г./
общия брой спрени дела е бил 32 138 бр., от които срещу известен
извършител 294 бр. ДП.
През 2011 г. с постановление за спиране са решени 3 137 бр.ДП,
от които срещу известен извършител 113 бр.От съд са отменени 6 бр.
постановления за спиране.В началото на отчетния период общия
брой спрени дела са били 30 618 бр., от които срещу известен
извършител 491 бр. ДП.В края на отчетния период /31.12.2011 г./
общия брой спрени дела е бил 30 448 бр., от които срещу известен

извършител 423 бр. ДП.
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Основните проблеми по спрените дела срещу известен
извършител възникват от неефективната оперативно-издирвателна
работа на службите на МВР по издирване на лица в страната, което се
явява пречка за приключването на тези производства и значително
забавя във времето евентуалното ангажиране на наказателната
отговорност на лицата срещу които се водят разследванията.
Прекратени досъдебни производства
През 2013 г. са прекратени общо 3 826 досъдебни производства,
от които са отменени 33 бр., като от съд са отменени 22 бр. и 11 бр. от
по-горестоящ прокурор. От общия брой прекратени досъдебни
производства, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК са 624 бр., на
основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК - 2 908 бр., на основание чл. 24, ал. 1,
т. 9 от НПК 30 бр. ДП и на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК 46 бр.
През 2012 г. са прекратени общо 3758 досъдебни производства,
от които са отменени 17 бр., като от съд са отменени 12 бр. и 5 бр. от
по-горестоящ прокурор. От общия брой прекратени досъдебни
производства, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК са 719, на основание
чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК - 2830 бр., на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от
НПК 26 бр. ДП и на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК 50 бр.
През 2011 г. са прекратени общо 4438 досъдебни производства,
от които са отменени 19 бр., като от съд са отменени 17 бр. и 2 бр. от
по-горестоящ прокурор.
Продължава тенденцията за увеличаване на прекратяваните
по давност дела, тъй като в изпълнение на Заповед № ЛС-

2403/|15.06.2007 г. на Главния прокурор бяха предприети действия за
изискване и прекратяване на всички спрени досъдебни производства,
по които са изтекли съответните давностни срокове. Тази тенденция
продължава и през 2013г., тъй като в продължение на десетки години
не са предприемани действия за регулярното прекратяване на
спрените досъдебни производства, с изтекли давностни срокове.
През 2013 г. прокурорите при РП-Бургас са наблюдавали общо
87 бр. ДП, по които прокурорът е участвал при извършването или е
извършвал отделни действия по разследването /чл. 46, ал. 2, т. 2, пр. 2 и
ал. 3 НПК/, 29 бр. ДП, по които прокурорът е отстранил разследващия
орган, 28 бр. ДП, по които прокурорът е иззел делото от един
разследващ орган и го е предал на друг, 74 бр. ДП, по които
прокурорът е възложил на МВР отделни действия по разкриване на
престъплението, 185 бр. ДП, по които прокурорът е указал
необходими действия по разследването, преди неговото предявяване,
64 бр. ДП, при които при предявяване на разследването
разследващият орган е допуснал съществени процесуални нарушения
и прокурорът му е указал да ги отстрани или ги е отстранил сам, 13
бр. незабавни производства, по които прокурорът е постановил
допълнително разследване, 13 бр. бързи производства, по които
прокурорът е постановил допълнително разследване, 41 бр. ДП с
поръчка за чужбина и 2 бр. ДП с внесено искане на основание чл. 72 от
НПК.
През 2012 г. прокурорите при РП-Бургас са наблюдавали общо
27 бр. ДП, по които прокурорът е участвал при извършването или е
извършвал отделни действия по разследването /чл. 46, ал. 2, т. 2, пр. 2
и ал. 3 НПК/, 18 бр. ДП, по които прокурорът е отстранил
разследващия орган, 5 бр. ДП, по които прокурорът е иззел делото от
един разследващ орган и го е предал на друг, 3 бр. ДП, по които
прокурорът е възложил на МВР отделни действия по разкриване на
престъплението, 61 бр. ДП, по които прокурорът е указал необходими
действия по разследването, преди неговото предявяване, 16 бр. ДП,
при които при предявяване на разследването разследващият орган е
допуснал съществени процесуални нарушения и прокурорът му е
указал да ги отстрани или ги е отстранил сам, 1 бр. незабавни
производства, по които прокурорът е постановил допълнително
разследване, 2 бр. бързи производства, по които прокурорът е
постановил допълнително разследване, 23 бр. ДП с поръчка за

чужбина и ДП с внесено искане на основание чл. 72 НПК през 2012
година не е отчетено.
Бележи се увеличение на броя на досъдебните производства, по
които прокурорът е участвал при извършването или е извършвал
отделни действия по разследването /чл. 46, ал. 2, т. 2, пр. 2 и ал. 3
НПК/, въпреки изключителната натовареност на наблюдаващите
прокурори.
През отчетната 2013 г. прокурорите при РП-Бургас са
наблюдавали общо 180 бр. ДП с извършени неотложни следствени
действия, като общия брой на извършените действия е 274 броя, от
които обиски 27 броя, претърсване и изземване 235 броя,
освидетелствуване - нямаме и огледи на местопроизшествие 12 бр.
През отчетната 2012 г. прокурорите при РП - Бургас са
наблюдавали общо 221 бр. дела с извършени неотложни следствени
действия, като общия брой на извършените действия е 374 броя, от
които обиски 29 броя, претърсване и изземване 317 броя,
освидетелствуване - нямаме и други 28 броя.
През 2011 г. прокурорите при РП-Бургас са наблюдавали общо
144 бр. дела с извършени неотложни следствени действия, като общия
брой на извършените действия е 224 броя, от които обиски 32 броя,
претърсване и изземване 178 броя, освидетелствуване 1 брой и други
13 броя.
Бележи се лек спад на броя на досъдебните производства с
извършени неотложни следствени действия, както и общия брой на
извършените действия и то на тези свързани с претърсване и
изземване.

РАЗДЕЛ IIІ
СЪДЕБНА ФАЗА
1. Наказателносъдебен надзор.
През 2013 г. от страна на БРП са внесени в съда общо 1091
прокурорски акта. През 2012 г. от страна на БРП са внесени в съда
общо 1153 прокурорски акта. За сравнение през 2011 г. техния брой е
бил 1351 бр.
От тях обвинителните актове – 472 броя за 2013 г., 516 броя за
2012 г., 540 броя за 2011 г.
Споразумения за решаване на наказателно производство- 485

бр. за 2013 г., 503 бр. за 2012 г., 647 бр. за 2011 г.
Внесени са Постановления за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание общо 134 бр. за
2013 г. За сравнение през 2012 г. техния брой е бил 134, през 2011 г. 164 бр.
Наблюдава се тенденция на намаляване броя на делата внесени
с обвинителни актове и тези със споразумения. Тенденция за
изравняване се наблюдава при решенията на делата с внасяне на
предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административни наказания.
Внесените през 2013 г. в съда прокурорски актове са с 5. 4 % помалко от тези внесени през 2012 г. Намалението, макар и незначително
се дължи на засилената превантивна функция на дейността на БРП,
както и на структурите на МВР. Следва да се отчете и обстоятелството,
че през 2013г. броят на образуваните и започнали досъдебни
производства, подследствени на РП Бургас, са приблизително със
100бр.по малко от тези през 2012 г.
Внесените през 2013 г. внесените в съда прокурорски актове са с
62 бр. по-малко от 2012 г., а през 2012 г. са внесени с 198 бр. по-малко от
тези внесени през 2011 г.
За периода 01.01.2013 г. - 31. 12.2013 г. по внесени прокурорски
актове са образувани 1064 дела като решените от съда са 1128 в това
число и актове, внесени от предходни отчетни периоди. В предходния
отчетен период 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. по внесени прокурорски
актове са образувани 1107 дела като решените от съда са 1179 в това
число и актове, внесени от предходни отчетни периоди. За периода от
01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. по внесени прокурорски актове са били
образувани 1394 дела и решени от съда 1438 дела.
Общия брой на престъпленията по внесените прокурорски
актове е 1305 /за 2012 г. техния брой е бил 1319, а за 2011 г. - 1456 бр./ ,
като броя на лицата по тях е следния: по ОА – 658 лица /за 2012 г.- 668,
за 2011 г.- 698 бр./, по Споразуменията – 492 лица /за 2012 г. -513 лица,
за 2011 г.- 664 лица/ и по предложенията по чл. 78 “а” НК- 136 лица /за
2012 г. - 141 лица, за 2011 г. – 174 лица/.
През отчетния период общия брой на осъдителните и
санкционни решения на съда по внесени прокурорски актове са 1078
бр., като осъдените и санкционирани лица са 1249 на брой. Влезлите в
сила осъдителни и санкционни решения са 1067 на брой, а осъдените
и санкционирани лица с влезли в сила присъди са 1237, в т. ч. 241лица,

осъдени в предходни години, чиито осъдителни и санкционни
решения са влезли в сила през 2013 г.
През 2012 г. общия брой на осъдителните и санкционни
решения на съда по внесени прокурорски актове са 1145 бр., като
осъдените и санкционирани лица са 1273 на брой. Влезлите в сила
осъдителни и санкционни решения са 1118 на брой, а осъдените и
санкционирани лица с влезли в сила присъди са 1248, в т. ч. 69 лица
осъдени в предходни години, чиито осъдителни и санкционни
решения са влезли в сила през 2012 г.
Наблюдава се 5.9 % намаление броя на осъдителните и
санкционни решения на съда по внесени прокурорски актове през
2013 г. в сравнение с предходния отчетен период на 2012 г .
За отчетния период влезлите в сила осъдителни и санкционни
решения са 1067 броя, относителния дял на влезлите в сила
осъдителни и санкционни решения спрямо решените от съда дела е 94.
6%, а относителния дял на влезлите в сила осъдителни и санкционни
решения спрямо внесените прокурорски актове е 97. 8 %.
За 2012 г. влезлите в сила осъдителни и санкционни решения са
1118 броя, относителния дял на влезлите в сила осъдителни и
санкционни решения спрямо решените от съда дела е 94,8 %, а
относителния дял на влезлите в сила осъдителни и санкционни
решения спрямо внесените прокурорски актове е 97 %.
Осъдените и санкционирани лица през периода са 1249, а
осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт – 1237 в
т.число и от предходни години.
Осъдените и санкционирани лица през 2012 г. са 1273, а осъдени
и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт – 1248 в т.число и от
предходни години.
Осъдените и санкционирани лица през 2011 г. са 1513, а осъдени
и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт – 1514 в т. число и
от предходни години.
Предадените на съд лица през 2013 г. по внесените досъдебни
производства са общо 1286 бр. Предадените на съд лица през 2012 г. по
внесените досъдебни производства са общо 1322. Съотношението на
осъдените и санкционирани лица спрямо предадените на съд – 97.1%
срещу 96.3 % за 2012 г., 96,3 % за 2012 г. срещу 95.2% за 2011 г.
Съотношението на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт за 2013
г. – 1 237бр. е 96.2 % , като се отчита незначително намаление в
сравнение с показателите за 2012 г. - 98 % и незначително увеличение

спрямо 2011 г.- 95,2 % .
При тези данни се наблюдава тенденция на намаляване броя на
осъдените и санкционирани лица спрямо предадените на съд.
Наложените наказания за отчетния период по лица и по
внесени прокурорски актове са 1482 , а през 2012 г. – 1524, както следва:
1. По осъдителни съдебни актове:
1. 1. ЛС ефективно
297 бр., при 296 бр. за 2012 г.
1. 2. Л.С. условно
410 бр. при 464 бр. за 2012 г.
1. 3. Пробация
308 бр. при 288 бр. за 2012 г.
1. 4. Други наказания
302 бр. при 305 бр. за 2012 г.
1. 5. Адм.наказания по чл. 78 а НК
165 бр. при 171 бр. за
2012 г.
Актуални данни и сравнителен анализ на внесените актове с
предходни периоди
І. Обвинителни актове
1. През 2013 г. БРП е внесла в съда 472 бр. обвинителни актове.
През 2012 г. БРП е внесла в съда 516 бр. обвинителни актове. През 2011
г. БРП е внесла в съда 540 бр. обвинителни актове. В сравнение с 2012 г.
се наблюдава намаление на внесените в съда обвинителни актове с 8.5
%.
2. Осъдителните присъди, наложени по съкратеното съдебно
следствие /чл. 371 – 374 от НПК/ през 2013 г. са 111, в сравнение с
данните за 2012 г. - 135 бр. и за 2011 г. - 144 броя, т. е. наблюдава се
намаление от 17. 7 % .
3. Обвиняеми лица, предадени на съд през 2013 г.- общо – 1 286
бр. по внесени в съда актове.
Обвиняеми лица, предадени на съд през 2012 г.- общо – 1 322
бр. по внесени в съда актове.
Обвиняеми лица, предадени на съд през 2011 г.- общо – 1 536
бр. по внесени в съда актове.
Спрямо 2012 г. – налице е незначително намаление със 36 бр. (2.
7 %)., а спрямо 2011 намалението е с 250 бр. (16. 2 % )
През 2013 г. - с предишни осъждания осъдени и санкционирани
лица – 536 бр., от тях – опасен рецидив – 128 бр.
През 2012 г. - с предишни осъждания осъдени и санкционирани
лица – 577 бр., от тях – опасен рецидив – 145 бр.
През 2011 г.
с
предишни осъждания /осъдени
и
санкционирани лица/ – 707 бр., от тях – опасен рецидив – 144 бр.

Брой на престъпленията по НК през 2013 г. по внесени актове
от БРП – общо 1305 бр.
Брой на престъпленията по НК през 2012 г. по внесени актове
от БРП – общо 1319 бр.
Брой на престъпленията по НК през 2011 г. по внесени актове
от БРП – общо 1456 бр.
В сравнение 2013 г. спрямо 2012 г. по внесени актове от БРП е
налице минимално намаление с 14 бр. ( 1.06 %),
В сравнение 2012 г. спрямо 2011 г. по внесени актове от БРП е
налице намаление с 137 бр. ( 9,4 %),
Влезли в сила осъдителни и санкционни решения по внесени в
съда прокурорски актове за 2013 г. са общо – 1 067 бр.
Влезли в сила осъдителни и санкционни решения по внесени в
съда прокурорски актове за 2012 г. са общо – 1 118 бр.
Влези в сила осъдителни и санкционни решения по внесени в
съда прокурорски актове за 2011 г. са общо – 1 327 бр.
В сравнение с 2013 г. спрямо 2012 г. е налице намаление на
общия брой с 51 бр. ( 4. 6 %) В сравнение с 2012 г. спрямо 2011 г. е
налице намаление на общия брой с 209 бр. (15,7 %) и спрямо 2010 г.
също намаление с 221 бр. (16,5 %)
Осъдени и санкционирани лица през 2013 г. – 1249 бр., в
сравнение с 2012 г. –1273 бр. и 1513 бр. за 2011 г.
През 2013 г. спрямо 2012 г. е налице незначително намаление с
24 бр. ( 1. 9 %), също спрямо 2011 г. е налице намаление с 264 лица
(17. 4 % ).
Структура на осъдените и санкционирани лица по глави от НК:
Общо – 1249 лица
Глава втора
Престъпления против личността – 87 бр. осъдени и
санкционирани лица
Глава трета
Престъпления против правата на гражданите – 5 бр. осъдени и
санкционирани лица
Глава четвърта
Престъпления против брака и семейството -72 бр. осъдени и
санкционирани лица
Глава пета
Престъпления против собствеността – 544 бр. осъдени и
санкционирани лица

Глава шеста
Престъпления против стопанството- 24 бр.
осъдени и
санкционирани лица
Глава осма
Престъпления против дейността на държавни органи и
обществени организации - 17 бр. осъдени и санкционирани лица
Глава девета
Документни престъпления - 28 бр. осъдени и санкционирани
лица
Глава десета
Престъпления против реда и общественото спокойствие – 16 бр.
осъдени и санкционирани лица
Глава единадесета
Общоопасни престъпления – 455 бр. осъдени и санкционирани
лица
Противоречива
прокурорска
и
съдебна
практика.
Практическо приложение на съкратеното съдебно следствие.
Все още се наблюдават различия в съдебната практика по
отношение приложението на
чл. 9, ал. 2 НК,
във връзка с
престъпленията срещу собствеността. По приложението на чл. 354а,
ал. 5 от НК се съобразяваме със становището на Съда, според което до
1 гр. марихуана, при чисто съдебно минало на извършителя, се
приема, че деянието е малозначително по см. на чл. 9, ал. 2 от НК .
Различията по приложението на чл. 172б от НК са уеднаквени
след издаването на Тълкувателно решение.
Уеднаквена е практиката по приложението на чл. 343б, ал. 1
НК.
Налице е противоречиво виждане от страна на прокуратурата и
съда по отношение определяне размера на наказанието лишаване от
правоуправление, за престъпленията за които е предвидено налагане
на това наказание, при приключване на делата със Споразумения.
Осъдителните присъди, наложени по съкратеното съдебно
следствие/ чл. 371 – 374 от НПК/ през 2013 г. са 111бр. В сравнение с
2012 г. - 135 бр. и 2011 г. - 144 броя, т.е. наблюдава се намаление с 24бр.
/17. 7 % /.
Относително запазения брой на осъдителните присъди,
наложени по реда на гл. 27 НПК кореспондира с качеството на
прокурорската работа по съответното дело.

Очевидно,
качественото
провеждане
на
досъдебното
производство под съответното вещо ръководство на прокурора,
оправдава честото прилагане на института на съкратеното съдебно
следствие, водещо до обоснованост на актовете и осъществяване на
основни принципи на процеса, сред които приключване на делата в
разумен срок. По този механизъм се подобрява и качествено
постигането на целите на наказанието съобразно чл. 36 от НК.
2. Върнати от съда дела и постановени оправдателни
присъди
Върнати през 2013 г. от съда дела са 55, от които 40 дела
внесени с обв. акт, 4 дела внесени с предложение по чл. 78а от НК и 11
дела с предложение за споразумение.
За сравнение, върнати през 2012 г. от съда дела са 54 дела, от
които 26 дела по внесени с обв. актове, 16 дела
по внесени
предложение по чл. 78а от НК и 12 дела по внесени предложение за
споразумение, а през 2011 г. са върнати общо 74 дела.
Съотношението на внесените в съд през 2013 г. дела /1091 бр./ и
върнати за допълнително разследване на прокуратурата е 4. 76 %.
Според процесуалния стадий на вземането на решение за
връщане на делото на прокурора, делата през 2013 г. се разпределят
така:
-по чл. 249, ал. 2 НПК - 22 бр. / 2бр. дела внесени по чл. 78а НК/
- по чл. 288, т. 1 НПК - 19 бр.
- по чл. 334, т. 1НПК /от въззивен съд/- 1 бр.
- по чл. 377 НПК /предложение по чл. 78а НК/- 2 бр.
- по чл. 382, ал. 8 НПК /връщане на споразумение/- 10 бр.
- по чл. 425, ал. 1, т. 1 НПК/върнато за доразследване от ВКС/ - 1
бр.
Според процесуалния стадий на вземането на решение за
връщане на делото на прокурора, делата през 2012 г. се разпределят
така:
- по чл. 249, ал. 2 НПК - 17 бр.
- по чл. 288, т. 1 НПК - 9 бр.
- по чл. 334, т. 1НПК /от въззивен съд/ - 2 бр.
- по чл. 377 НПК /предложение по чл. 78а НК/- 8 бр.
- по чл. 382, ал. 8 НПК /връщане на споразумение/- 14 бр.
- по чл. 425, ал . 1, т. 1 НПК /върнато за доразследване от ВКС/ - 4

бр.

Според процесуалния стадий на вземането на решение за
връщане на делото на прокурора, делата през 2011 г. се разпределят
така:
- на основание чл. 249, ал. 2 НПК – 24 бр.
- на основание чл. 288 НПК – 7 бр.
- на основание чл. 287 НПК - 1 бр.
- на основание чл. 382, ал. 8 НПК - 21 бр.
- на основание чл. 378 НПК – 8 бр.
- на основание чл. 334, ал. 1 от НПК - 1бр.
По конкретни причини върнатите дела могат да бъдат
разпределени в няколко групи, както следва:
Поради допуснати от разследващия орган във фазата на
разследването
съществени
процесуални
нарушения,
които
прокурорът, внесъл акта в съда не е забелязал и отстранил:
1 бр. на досъдебното производство на единия обвиняем е
назначен защитник на втория не е назначен при съществено
противоречие на интересите на двамата по см. чл. 94, ал. 1, т. 5 НПК
изразяващо се в различни обяснения относно изпълнителното деяние
Върнати от съда дела, поради процесуални нарушения на
прокурора при изготвяне на акта, с който делото се внася в съда:
- 9 бр. поради несъответствие между обстоятелствената част на
обвин. акт и правната квалификация на обвинението- диспозитива.
- 1 бр. поради непосочване на правно релевантни факти от
изпълнителното деяние, касаещи квалификацията на деянието.
- 1 бр. поради непосочване на времето на извършване на
деянието.
- 1 бр. за това, че на подсъдимите е било повдигнато обвинение
за извършено престъпление хулиганство при условията на повторност,
но е описано като обикновено хулиганство по чл. 325, ал. 1 от НК.
- 1 бр. за това, че в обвинението е посочено само - чл. 316 вр. чл.
308, ал. 2 от НК, но съдът счита, че ал. 2 на чл. 308 не е основен състав,
не съдържа основни признаци от състава на престъплението и
задължително следва да бъде посочено и връзката на този текст с ал. 1,
където се съдържат тези признаци.
- 5 бр. други причини
- 1 бр. поради неописване в обвинителния акт на елементите от
субективната страна на умишлено престъпление.
- 1 бр. протокола за разпит на свидетел /постр. лице/ е изготвен

от некомпетентен орган- липсва постановление за възлагане на
действия по разследването на полицейски орган извършил разпита на
свидетел- собственика на вещите, а в постановлението за привличане
на е посочен собственика на предмета на престъплението, а само от
чие владение са отнети, което е пречка за определяне на кръга на
пострадалите и тяхното конституиране като такива в наказателния
процес.
- 1 бр. допуснатите нарушения са съществени според
критериите, отразени в TP № 2/2002 г. на ВКС. Съдът счита, че
описанието на престъплението е крайно недостатъчно, с оглед нуждата
от определяне на фактите, предмет на доказване в съдебното
производство, но по аргумент от нормата на чл. 55, ал. 1 предл. 1 от
НПК нарушава и основно право на обвиняемия да узнае в какво точно
е обвинен, като факти и право, за да може да ангажира своевременна и
адекватна на обвинението защита. Слабостите на обвинението касаят
диспозитивната му част и най-вече начина, по който са въведени
инкриминираните факти и относно елементи от обективната страна на
деянието, предмет на обвинението.
- 1 бр. деянието на обвиняемия е несъставомерно по чл. 347, ал.
1 от НК, поради което и споразумението не следва да бъде одобрено,
защото противоречи на материалния закон /“ Никъде в разпоредбата
на чл. 347, ал. 1 от НК не се визира линия, изградена за трафик на
интернет-данни. Обстоятелството, че оптичният кабел, респ. ФТПкабел е предназначен и за телефонна услуга, не означава, че такава
реално в случая е имало. Напротив, всички засегнати абонати от
действията на З. са такива само на телевизионна и на интернет –
услуга, но не и на телефонна услуга. Под телефонна линия в
разпоредбата на чл. 347, ал. 1 от НК следва да се разбира именно тази,
която позволява на абонат чрез кабел на абонатен номер да се свързва с
други абонати, било на същия оператор, било на друг оператор и да
провежда с тях разговори“/
- 1 бр. поради това, че обвинението остава неясно и
непрецизирано и след като в две предходни разпореждания са дадени
аналогични указания в тази насока.
- 1 бр. ограничено правото на защита на тримата подсъдими по
чл. 55, ал. 1, предложение 1 в НПК, а именно да узнаят в какво точно са
обвинени като факти и право, и въз основа на какви доказателства, за
да ангажират своевременна и адекватна защита, както и нарушения,
които
на практика лишават от правата и законните интереси

пострадалите от деянието, тъй като не е посочено чия собственост е
предмета на престъплението по обвинение за кражба.
- 1 бр. в обвинителния акт липсват всички факти, обуславящи
съставомерността на деянието, както и недвусмислено посочване на
времето на осъществяването му.
- 1 бр. за престъпление по чл. 183, ал. 1 НК, липсва обосновка за
началния момент на инкриминираните деяния, което представлява
съществено нарушение на проц. правила,тъй като накърнява правото
на защита на обвиняемия, който трябва да бъде запознат с ясни и
недвусмислени рамки на обвинението.
- 1 бр. в обстоятелствената част на обвинителния акт не е
посочено времето и мястото на извършване на престъпление .Това е
сторено съвсем схематично едва в диапозитива на обвинителния акт.
На следващо място, повдигнатото обвинение е за продължавано
престъпление, като е известно, че то се състои от няколко отделни
деяния. В обвинителния акт такива не са ограничени и описани, както
не е посочено нито времето, нито мястото, нито начина на извършване
на всяко от тях.
- 1 бр. в обстоятелствената част на обвинителния акт не са
посочени фактите, които обуславят съставомерността на деянието и
участието на обвиняемия в осъществяването му. Не е посочено защо
според прокурора при БРП обвиняемият е извършил деянията в
качеството му на длъжностно лице и в кръга на службата му, защо и в
коя им точно част описаните в обстоятелствената част като съставени
от обвиняемия документи са „официални" и „частни" такива и с каква
цел обвиняемият е съставил описаните в обстоятелствената част на
обвинителния акт документи, къде, пред кого и защо ги е употребил,
за да докаже съществуването на правоотношение.
- 1 бр. съдът е счел, че некоректно са посочени стойностите на
отнетите вещи на инкриминираните дати в обвинителния акт в помалък размер от действително причинените и в обвинителния акт
спрямо двамата подсъдими са повдигнати обвинения за извършване
на едно от деянията в съучастие с две лица по отношение на които
производството е било частично прекратено.
- 1 бр. при изготвянето на обвинителния акт са допуснати
непълноти и несъответствия относно съществени елементи от
фактическата обстановка: „При конструирането на обвинението са
смесени две легални понятия – авторско право и сродно на него право.
Авторското право е различно от правото,посочено в чл. 72,т. 4 от

ЗАвП. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 72а от ЗАвП. Носителят
на авторско право е различен от носителя на сродното на авторското
право на телевизионна организация върху нейните програми.
Обвинението в случая е повдигнато срещу подсъдимия за това, че в
качеството на управител и собственик излъчвал чрез техническо
средство чужд обект на авторско право и сродно на него право т.е.
посочени са два обекта на засягане от изпълнителното деяние по чл.
172 а от НК, докато е посочен само един носител, по този начин не
става ясно кое от двете права е предмет на посегателството и на кое от
двете права е носител „Х.К.”ООД. Това прави обвинението срещу
подс.С. неясно-дали той се обвинява за това,че е излъчвал обект на
авторско право без съгласието на неговия носител или е излъчвал
обект на сродно на авторското право по чл. 72,т. 4 от ЗАвП без
съгласието на тв организация. „
- 1 бр. непрецизирано обвинение по чл. 183 ал. 1 от НК относно
крайния момент на дължимото плащане.
- 1 бр. касае се за продължавано престъпление, без да са
посочени отделните изпълнителни деяния, от което същото се състои.
- 1 бр. съдът намира, че в хода на производството е допуснато
съществено процесуално нарушение, тъй като не е конкретизиран
крайния момент на деянието за всеки един от обвиняемите.
- 1 бр. в диспозитивната част на обвинителния акт са налице
съществени противоречия относно сумите, посочени за всяко дете за
престъпление по чл. 183 ал. 1 НК.
- 1 бр. съдът намира, че в хода на производството е допуснато
съществено процесуално нарушение, тъй като не е конкретизиран
началния момент на деянието, а в постановлението за привличане на
обвиняем е посочено най-общо - лятото на 2009г.
Върнати дела поради субективни преценки на съдиятадокладчик:
- 1 бр. е върнато от съдебно заседание насрочено във връзка с
внесен обвинител акт, поради наличие на предпоставките по чл. 78а
НК.
- 1 бр. поради това, че обв. лице не е било щателно издирвано,
преди привличането му в качеството на обвиняем по реда на
задочното производство.
- 1 бр. съдията е предложил увеличение размера на наказанието
постигнато със споразумение между страните, с който подсъдимият и
защитника му не са се съгласили

- 1 бр. съдът е приел, че са налице предпоставки за приложение
на чл. 218б, ал. 1 от НК за санкциониране по реда, предвиден в ЗАНН,
тъй като правната квалификация на деянието е по чл. 194, ал. 3 от НК,
стойността на предмета на престъплението е под размера на две
минимални работни заплати за страната, установени към датата на
извършване на деянието, причинените от деянието вреди са
възстановени, подсъдимият не е осъждан и не е извършвал други
подобни деяния, но вместо да приложи текста е прекратил съдебното
производство и върнал делото на прокурора от РП – гр. Бургас за
окомплектоване на материалите и изпращането им на основание чл.
424, ал. 5, вр.ал. 1 от ПР на НК на Началник ІV-то РУП при ОДМВРБургас.
Върнати дела поради допуснати технически грешки – 2 бр.
Липса на основания за внасяне на делото със споразумение:
- 1 бр. съдът е намерил, че са налице основания за прилагане на
чл. 78а от НК.
- 1 бр. внесеното споразумение противоречи
на закона
/Престъплението, предмет на споразумението, попада в гл. Втора,
раздел VIII от особената част на НК - „Разврат”./
- 1 бр. споразумението противоречи на закона, тъй като липсват
доказателства, че подсъдимият е извършил престъплението, за което е
обвинен.
- 1 бр. съдът намира, че споразумението противоречи на
морала, тъй като обвиняемите са извършили вещно укривателство на
краден автомобил – престъпление, широко разпространено през
последните десетилетия в българското общество. Наказанията, които
са определени за обвиняемите, не съответстват на нравствените
принципи на обществото. Престъпленията - кражба на автомобили и
вещното укривателство, свързани с тях, следва да бъдат преследвани с
цялата строгост на закона и обвиняемите да търпят наказания,
съответни на обществената опасност на престъпленията и на лицата,
които са извършили тези престъпления.
- 1 бр. съдът, като е взел предвид, че страните не са съгласни с
предложените от него промени, касаещи размера на наказанието
лишаване от право да управлява МПС е намерил, че постигнатото
споразумение противоречи на закона и морала, тъй като определеното
наказание лишаване от право да се управлява МПС няма да постигне
целите на специалната и генералната превенции. Наказанието е
занижено по размер и не съответства на обществената опасност на

престъплението, което е твърде широко разпространено- по чл. 343б
ал. 1 НК
Обвиняемият в съд.фаза е отказал да подпише споразумението 1 бр.
Липса на основания за внасяне на делото с предложение по чл.
78а НК- 1 бр.
- 1 бр. прокурорът е внесъл в БРС постановление по реда на
диференцираната процедура на чл. 375 и следваща от НПК с
предложение за прилагане на чл. 78а от НК по отношение на
съвкупност (множество) престъпления по смисъла на чл. 23 ал. 1 от
НК, в която хипотеза приложението на чл. 78а от НК е изключена
изрично от закона.
Възобновено от ВКС- 1 бр. поради нарушение на материалния
закон
Причини за връщане делата от съда на Прокуратурата
В някои от върнатите дела за допълнително разследване по
внесени обвинителни актове се касае за несъответствие в
обстоятелствената част и диспозитивите.
При върнатите от съда дела се наблюдава запазване на
тенденцията за връщане поради допуснати съществени процесуални
нарушения на досъдебното производство- довели до ограничаване на
правото на защита на обвиняемите лица.
Заедно с основателно върнатите дела, следва да се отчетат и
неоснователно върнати. Налични са случаи на неоснователно върнати
дела като случаите, когато съдът е намерил основание за прилагане на
чл. 78а или 218б от НК, при наличие на внесен обвинителен акт и не е
решил делото по съответния ред, а е върнал същите на прокурора.
По отношение на причините за връщане на споразуменията не
се установяват такива от комплексен характер, същите са
индивидуални, не касаят съществени процесуални нарушения.
Отстранени са в срок. Не е допуснато нарушаване правата на
подсъдимите. Две споразумения са върнати поради отказ на
обвиняемия от споразумението във фазата на одобрението му от съда.
Анализирани са допуснатите нарушения и същите са
коригирани.
През 2013 годината бяха организирани и проведени работни
срещи на прокурорите от БРП съвместно с Адм. Ръководители на
Апелативна прокуратура и Окръжна прокуратура-Бургас. На тези
срещи са обсъдени в обобщен вид данните за върнатите дела,

допусканите процесуални нарушения, проблеми в приложението на
закона.
СЪЩЕВРЕМЕННО, НЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТБЕЛЕЖИ
ВИСОКАТА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ ОТ БРП, която
неминуемо води до описаните по-горе допуснати нарушения от страна
на наблюдаващия прокурор. През 2013 г. средния брой на работещите
прокурори е бил 29.66 при щат 44 бр.
През 2013 г. са подадени общо 19 протеста по върнати на
прокуратурата от съда дела по обвинителни актове. От тях 9 бр. са
уважени като Окръжен съд-Бургас е отменил Разпорежданията на БРС
за връщане. 7 бр. са неуважени, а 3 бр.неразгледани.
Разликата в броя на посочените върнати дела в статистическите
таблици и реално върнатите от съда се дължи на обстоятелството, че
при първите не се отчитат делата по които са подадени протести и не
е налице произнасяне в края на отчетния период.
Брой изцяло оправдателни влезли в сила присъди, по
обвинителни актове през 2013 г. – 20 бр. с 29 оправдани лица.
За сравнение броя на изцяло оправдателни присъди влезли в
сила, по обвинителни актове, през 2012 г. е бил 18 бр., с 22 оправдани
лица, а през 2011г – 16 бр. с 17 оправдани лица .
Запазва се тенденцията за незначително увеличение броя на
оправдателните присъди.
Основната част от оправдателните присъди са постановени
поради недоказаност на обвинението, липса на вина, обективна и
субективна несъставомерност на деянието. Освен горепосочената,
друга причина за постановяване на оправдателни присъди е промяна
на показанията на свидетели по делото или промяна на обясненията
дадени от подсъдимия в хода на съдебното следствие, въпреки
обезпечаване на съдържанието им чрез разпити пред съдия на
досъдебното производство. Друга причина за оправдателна присъда е
приложението на императивната норма на чл. 218в от НК.
Индивидуалните пропуски са незначителни, като са взети
мерки за своевременното им отстраняване.
От посочения брой дела с постановени оправдателни присъди
няма дело с особен обществен интерес.
Мерки, насочени към подобряване на прокурорската работа.

Да продължи повишаването на квалификацията на
прокурорите, особено на тези от тях с по-малък стаж, както и личните
усилия на всеки прокурор за самоподготовка и самоусъвършенстване
чрез черпене на опит от по-квалифицирани колеги, както и от
съдебната практика.
Своевременно заявяване от наблюдаващия прокурор на помощ
и съдействие от втори прокурор, когато делото, по което предстои
произнасяне, е обемно и усложнено от правна страна.
При противоречива съдебна и прокурорска практика, следва да
се уеднаквява същата чрез
срещи между съставите на съда и
прокуратурата.
Законодателни предложения
Законодателната промяна следва да предвиди в обхвата на
обжалваемите съдебни актове включване и на тези по чл. 288, т. 1 НПК.
По този начин ще се предотврати, от една страна, възможността за
заобикаляне на закона, чрез връщане на дела от етапа на съдебното
следствие, вместо от разпоредителното заседание, при обсъждане на
въпросите по чл. 248 НПК от съдията-докладчик. От друга страна – ще
се уеднакви процедурата за сезиране на въззивната инстанция при
констатиране на аналогични нарушения, независимо от етапа на
съдебното производство.
Едно дело да не може да бъде връщано по няколко пъти за
различни твърдени пропуски (процесуални нарушения), които са
били налице още при първоначалното внасяне на делото в съда, в
случай, че не противоречи на основни принципи на наказателния
процес.
В нормативната уредба за процесуална икономия и с цел
приключване на делата в разумен срок, би било добре да се предвиди
специален ред за отстраняване в съдебната фаза на технически грешки,
допуснати при изготвяне на прокурорски актове.
3.

Гражданско-съдебен надзор.

Гражданско – съдебният надзор се провежда от прокурори при
Районна прокуратура - гр. Бургас ,чрез участие в съдебни заседания по
граждански дела. Със заповед на Административен ръководител Районен прокурор на РП – Бургас от 03. 02. 2006 г. за отговорник по
гражданско – съдебния надзор е определен прокурор Георги Дуков.

Подпомагащи дейността са прокурорите Георги Попов, Таня Петрова
и Веселина Гайдажиева.
Разпределението на делата между прокурорите от Районна
прокуратура – гр. Бургас, отговарящи за надзор “Гражданско –
съдебен”, се извършва от отговорника – Г. Дуков. Всички постъпили
искови молби /по ЗОДОВ, ЗГР, СК, ЗЛС и т. н./, ведно с приложенията,
се докладват на отговорника по надзора и се подреждат по дати на
насрочването на делата. Ежеседмично делата, чието разглеждане
предстои, се разпределят между прокурорите от надзора – Г. Дуков, Г.
Попов, Т. Петрова и В. Гайдажиева, като се съобразява участието им в
съдебни заседания по НОХД и гр. дела,
обема на работа –
постъпилите за решаване дела и преписки, дежурствата и т.н. След
всяко съдебно заседание материалите се предават на отговорника по
надзора за описването им в книгата, като тези по неприключените
дела отново се подреждат по дати на насрочването им.
В РП – гр. Бургас се води описна книга за надзор “Гражданско –
съдебен“, в която за всяко гр. дело, в отделни графи се отбелязват
следните данни: номер на делото, страни, правно основание,
становище на прокурора, решение на съда, протестирано ли е
решението, датите на разглеждане и приключване. Данните се
въвеждат и в отделен електронен регистър, попълван от служител в
деловодство „Преписки”.
През 2013 г. прокурори при РП-Бургас са участвали в
разглеждането на 71 бр. граждански дела, 69 от които са приключени
/решени/.
По материя делата се разпределят както следва: дела с правно
основание по чл. 19 от ЗГР - 33 бр.; по чл. 542 от ГПК – 17 бр.; по чл.
26 – 30 ЗЗакр.Д – 10 бр.; по чл. 2 от ЗОДОВ – 6 бр.; по чл. 131 - 135 от
СК - 4 бр.; по чл. 54 от ЗГР – 1 бр.
През 2013 г. най-голям е броят на съдебните заседания с явяване
на прокурор по делата с правно основание чл. 19 от Закона за
гражданската регистрация, следвани от тези по чл. 542 от ГПК, чл. 26 –
30 ЗЗакр.Д, ЗОДОВ, чл. 131 – 135 СК и чл. 54 от ЗГР. В този период
прокурори от РП – гр. Бургас са участвали общо в 86 съдебни
заседания по гр. дела.
По данни от докладите за 2011 г. и 2012 г. прокурорите от БРП
са участвали в разглеждането съответно на:
- 81 бр. граждански дела за 2011 г., 77 от които са приключени
/решени/. По материя делата се разпределят както следва: дела с

правно основание по чл. 19 от ЗГР - 42 бр.; по чл. 542 от ГПК – 11 бр.;
по чл. 26 – 30 ЗЗакр.Д – 8 бр.; чл. 8 – чл. 14 ЗЛС – 7 бр; по чл. 131 - 135
от СК - 6 бр.; по чл. 54 от ЗГР – 5 бр.; по чл. 2 от ЗОДОВ – 2 бр.
През 2012 г. прокурори при РП-Бургас са участвали в
разглеждането на
- 75 бр. граждански дела за 2012 г., 73 от които са приключени
/решени/. По материя делата се разпределят както следва: дела с
правно основание по чл. 19 от ЗГР - 40 бр.; по чл. 26 – 30 ЗЗакр.Д – 8
бр.; по чл. 542 от ГПК – 7 бр.; по чл. 131 - 135 от СК - 7 бр.; чл. 8 – чл.
14 ЗЛС – 5 бр.; по чл. 2 от ЗОДОВ – 4 бр.; по чл. 54 от ЗГР – 3 бр.; чл.
14, ал. 4 от ЗГР – 1бр.
През 2013 г., на основание Закона за отнемане в полза на
държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, до
Териториалната дирекция на КОНПИ – гр. Бургас са изпратени 21 бр.
уведомления за 31 бр. лица.
По 13 от уведомленията са образувани проверки за
установяване на обстоятелствата по ЗОПДИППД, а по 1 е образувано
гр. дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.
3.1. Предявени искове от прокурор. Уважени и неуважени
искове.
През 2013 г. няма предявени искове от прокурорите в РП – гр.
Бургас, отговарящи за надзор „Гражданско – съдебен”.
През 2013 г. няма изготвени предложения от прокурорите в РП
– гр. Бургас, отговарящи за надзор „Гражданско – съдебен”, до
Административен съд – Бургас за образуване на производства по чл.
83 а от ЗАНН.
3.2. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на
основание Закона за отговорността на държавата и общините за
вреди.
През 2013 г. прокурори при Районна прокуратура – Бургас, са
участвали в разглеждането на 6 граждански дела по чл. 2 от ЗОДОВ с
ответник Прокуратурата на РБ, 3 от които са приключили с влязъл в
сила съдебен акт.
За посочения период срещу Прокуратурата на РБ в Районен
съд – гр. Бургас са разгледани и решени следните 4 /четири/ гр. дела с
правно основание чл. 2 от ЗОДОВ,
по които са постановени

осъдителни решения.
За посочения период срещу Прокуратурата на РБ в Районен
съд – гр. Бургас са заведени още 2 /две/ гр. дела с правно основание чл.
2 от ЗОДОВ.
През 2013 г. прокурорите от надзор „Гражданско - съдебен” са
участвали в 14 съдебни заседания по гр. дела заведени срещу
Прокуратурата на РБ на основание чл. 2 и сл. ЗОДОВ.
Изготвени са 4 въззивни жалби срещу осъдителни
първоинстанционни съдебни актове. От тях: неуважени -2, частично
уважена – 1 и неразгледана – 1. Няма случаи на солидарна
отговорност на прокуратурата и съда по дела за обезщетение за
наложена мярка „задържане
4. Изпълнение на наказанията и другите принудителни
мерки.
През отчетния период 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. в Районна
прокуратура – гр. Бургас – Надзор за изпълнение на наказанията и
другите принудителни мерки, са получени за изпълнение общо 736
броя съдебни актове – присъди, определения за одобряване на
споразумения и решения, по които са наложени 836 бр. наказания.
Разпределението им по видове наказания е както следва:
- с наложено ефективно наказание лишаване от свобода – 293 бр.
- с наложено наказание пробация – 315 бр.
- с наложено наказание лишаване от права – 184 бр.
- с наложено наказание обществено порицание – 44 бр.
През отчетния период са получени за сведение 423 бр. съдебни
акта с наложено условно наказание лишаване от свобода (при 523
съдебни акта за 2011 г. и 466 акта за 2012 г.).
През отчетния период общо 93 бр. съдебни акта с наложени
наказания, получени в БРП, са били върнати на делегираща
прокуратура или са изпратени на делегирана прокуратура за
изпълнение.
В сравнение с 2011 г., както и с 2012 г., през отчетния период се
наблюдава като цяло съществен спад в общия брой получените за
изпълнение съдебни актове в БРП. През 2011 г. в БРП са получени за
изпълнение общо 903 съдебни актове, а през 2012 г., съответно 765 броя
съдебни актове. В процентно съотношение спадът на общия брой

получени за изпълнение съдебни актове за 2013 г. спрямо 2011 г. е
около 23 %, а спадът на общия брой получени за изпълнение съдебни
актове за 2013 г. спрямо 2012 г. е около 4 %.
В проценти спадът на получените са изпълнение в БРП съдебни
актове през 2013 г. спрямо 2011 г. по видове наказания е както следва:
НАКАЗАНИЯ:
лишаване от
свобода
пробация
лишаване от права
обществено
порицание

2011 г.

2013 г.

%

327

293

- 12

386

315

- 23

235

184

-29

69

44

- 28

В проценти спадът на получените са изпълнение в БРП съдебни
актове през 2013 г. спрямо 2012 г. по видове наказания е както следва:
НАКАЗАНИЯ:
лишаване от
свобода
пробация
лишаване от права
обществено
порицание

2012 г.

2013 г.

%

300

293

-2

322

315

-2

199

184

-8

47

44

-7

Видно от изложеното през отчетната 2013 г. е налице намаление
в получените за изпълнение съдебни актове с наложени наказания.
Причините за това следва да се търсят в следното:
- През 2013 г. БРП е внесла в БРС 987 бр. обвинителни актове и
споразумения, от които от съда са били върнати 50 бр., през 2011 г.
БРП е внесла в БРС 1186 бр. обвинителни актове и споразумения, от
които от съда са били върнати 61 бр., а през 2012 г. БРП е внесла в БРС
1040 бр. обвинителни актове и споразумения, от които от съда са били
върнати 38 бр. Очевидно спрямо 2011 г. броят на внесените
обвинителни актове и споразумения през отчетния период е намалял
с около 20 %, а спрямо 2012 г. броят на внесените обвинителни актове и

споразумения е намалял с около 5 % ;
- През 2011 г. оправдателните присъди са били 22, през 2012 г.
тези съдебни актове са били 24 на брой за 30 лица, а през 2013 г.
оправдателните присъди са 20, но за 29 лица;
- През последните три години се констатира трайно намаляване
на получените в БРП за изпълнение съдебни актове с наложено
наказание лишаване от права. Причината за това следва да се търси
най – вече в броя на внесените от БРП в БРС дела с обвинителни актове
и споразумения за престъпления по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б, чл. 343в,
и чл. 346 от НК, във връзка с чл. 343г от НК, доколкото наказанието
лишаване от право да се управлява моторно превозно средство е най –
често налаганото наказание от наказанията по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.
През 2011 г. броят на тези дела е както следва – по чл. 343/343а от НК –
17 дела, по чл. 343б от НК – 245 дела, по чл. 343в, ал. 1 от НК – 1 дело,
по чл. 343в, ал. 2 от НК – 50 дела, и по чл. 346 от НК – 10 дела. През 2012
г. броят на тези дела е както следва – по чл. 343/343а от НК – 12 дела, по
чл. 343б от НК – 207 дела, по чл. 343в, ал. 1 от НК – 0 дела, по чл. 343в,
ал. 2 от НК – 90 дела, и по чл. 346 от НК – 11 дела. През 2013 г. броят на
тези дела е както следва – по чл. 343/343а от НК – 9 дела, по чл. 343б от
НК – 197 дела, по чл. 343в, ал. 1 от НК – 4 дела, по чл. 343в, ал. 2 от НК –
55 дела, и по чл. 346 от НК – 11 дела. За поредна година се забелязва
намаление на внесените от БРП с обвинителни актове и споразумения
дела в съда за престъпления по чл. 343б от НК. Намалял е през
отчетната година и броят на тези дела за деяния по чл. 343/343а от НК;
- Тенденцията за
намаляване на получените в БРП за
изпълнение съдебни актове с наложено наказание обществено
порицание следва да се обясни с анализа на броя на внесените от БРП
в БРС дела с обвинителни актове и споразумения срещу непълнолетни
лица, на които най – често се налага това наказание (като основно).
През 2011 г. броят на внесените от БРП в БРС дела с обвинителни
актове и споразумения срещу непълнолетни лица е бил 118, през 2012
г. – тези дела са били 74, а през 2013 г. тези дела са били 87.
През отчетния период са били изпратени за изпълнение общо
735 бр. съдебни акта, по които са били наложени 836 бр. наказания.
Разпределението им по видове наказания е както следва:
- с наложено ефективно наказание лишаване от свобода - 287 бр.
- с наложено наказание пробация - 320 бр.
- с наложено наказание лишаване от права - 188 бр.
- с наложено наказание обществено порицание - 41 бр.

Всички съдебните актове, получени за изпълнение през
отчетната година, са били изпратени от прокурора на органа по
изпълнение в срок до 5 дни.
През отчетния период реално са били приведени в изпълнение
общо 596 бр. съдебни акта, за които е получено уведомление за
започнато изпълнение на наказанието, като по тези актове са били
наложени 684 бр. наказания. Разпределението им по видове наказания
е както следва:
- с наложено ефективно наказание лишаване от свобода - 215 бр.
- с наложено наказание пробация - 279 бр.
- с наложено наказание лишаване от права - 156 бр.
- с наложено наказание обществено порицание - 34 бр.
Относителният дял на съдебните актове през отчетния период
реално приведени в изпълнение от БРП (по които е получено
потвърждение за начало на изпълнение на наказанието) спрямо
общия брой изпратени за изпълнение съдебни актове през отчетния
период е висок и по видове наказания е както следва:
- с наложено ефективно наказание лишаване от свобода – 75 %.
- с наложено наказание пробация – 87 %.
- с наложено наказание лишаване от права – 83 %.
- с наложено наказание обществено порицание – 83 %.
Останали неприведени съдебни актове в изпълнение са общо 26
бр., по които са били наложени 26 бр. наказания Разпределението им
по видове наказания е както следва:
- с наложено ефективно наказание лишаване от свобода - 18 бр.
- с наложено наказание пробация - 5 бр.
- с наложено наказание лишаване от права - 0 бр.
- с наложено наказание обществено порицание – 3 бр.
Причина за непривеждане на 16 бр. съдебни акта, получени за
изпълнение в БРП с наложено ефективно наказание лишаване от
свобода, е изготвянето на предложения на БРП до БРС за определяне
на общо наказание по реда на чл. 306 от НПК (останали неразгледани с
влезли в сила съдебни актове до края на отчетния период), предвид
обстоятелството, че по отношение на деянията, предмет на съдебните
актове, са налице условията на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК с
деянията, предмет на по-рано влезли в сила съдебни актове. 1 съдебен
акт, получен за изпълнение в БРП с наложено ефективно наказание
лишаване от свобода, не е бил изпратен за изпълнение през отчетния
период поради изискване в края на отчетния период на справка за

изтърпените от осъдения наказания за преценка дали съдебният акт
подлежи на изпращане за изпълнение с оглед констатирани условия
за прилагане на чл. 23 и чл. 25 от НК. 1 съдебен акт с наложено
наказание лишаване от свобода не е бил изпратен за изпълнение в
отчетния период поради внасяне на искане в съда за тълкуване на
съдебен акт.
Причина за непривеждане на 1 съдебен акт с наложено
наказание пробация е изготвен сигнал до Главен прокурор на Р.
България за наличие на основания за възобновяване на делото. 2
съдебни акта с наложено наказание пробация не са били изпратени за
изпълнение в отчетния период поради внасяне на искане в съда за
тълкуване на актовете на съда. 2 съдебни акта с наложено наказание
пробация не са приведени в изпълнение поради изготвянето на
предложения за определяне на общо наказание по реда на чл. 306 от
НПК (останали неразгледани с влезли в сила съдебни актове до края на
отчетния период), предвид обстоятелството, че по отношение на
деянията, предмет на съдебните актове, са били налице условията на
чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК с деянията, предмет на по-рано
влезли в сила съдебни актове (и в двата случая е поискано определяне
на общо наказание с наложено наказание лишаване от свобода).
3 съдебни акта с наложено наказание обществено порицание не
са били изпратени за изпълнение в отчетния период поради
изготвянето на предложения за определяне на общо наказание по
реда на чл. 306 от НПК (останали неразгледани с влезли в сила съдебни
актове до края на отчетния период), предвид обстоятелството, че по
отношение на деянията, предмет на съдебните актове, са били налице
условията на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК с деянията, предмет на
по-рано влезли в сила съдебни актове.
От изпратените за изпълнение съдебни актове с наложено
ефективно наказание лишаване от свобода през отчетния период
неизпълнени са останали общо 7 бр. по причина, че осъдените лица не
са установени. Неустановените осъдени на лишаване от свобода лица
по съдебните актове, изпълнявани от БРП, са обявени за издирване от
ОД на МВР – град Бургас. Полицейските служители провеждат
издирвателни мероприятия за установяването на осъдените и
периодично изпращат справки и докладни записки в БРП за
резултатите от издирването. По всички посочени изпълнителни
преписки са налице нарочни постановления на наблюдаващите
прокурори за провеждане на надлежни конкретни целенасочени

действия по издирване на лицата от страна на органите на МВР, както
и наложени от ОД на МВР – Бургас по искания на БРП принудителни
административни мерки Забрана за напускане на пределите на Р.
България.
По 83 бр. получени в БРП през отчетния период съдебни актове
за изпълнение, по които са били наложени 95 бр. наказания, не е
получено потвърждение за започнато изпълнение на наказанието, а
разпределението по видове наказания е както следва:
- с наложено ефективно наказание лишаване от свобода - 46 бр.
- с наложено наказание пробация - 15 бр.
- с наложено наказание лишаване от права - 28 бр.
- с наложено наказание обществено порицание – 6 бр.
Периодично се изготвят напомнителни писма до компетентните
органи за изготвяне на потвърждение за започнато изпълнение на
наказанието.
През отчетния период в Районна прокуратура – Бургас са
постъпили общо 14 молби за отлагане изпълнението на наложено
наказание на основание чл. 415 от НПК. Всички молби касаят
наложено наказание лишаване от свобода. 12 молби са били оставени
без уважение от прокурорите при БРП с подробно мотивирани
постановления. 2 от актовете на БРП, с които е отказано отлагане
изпълнение на наказание, са били атакувани пред БОП, но въззивната
прокуратура е потвърдила постановленията на БРП. 2 молби за
отлагане изпълнение на наказание са били уважени от прокурорите
при БРП като след изтичане на срока, за който е било отложено
изпълнението на наказанието, осъдените лица са приведени в местата
за лишаване от свобода и изпълнението на наказанието е започнало
(тези молби са мотивирани с нужда от лечение на осъденото лице и с
нужда от полагане на грижи за бременна жена, с която осъденият е
живеел, съответно за новороденото). През 2011 г. пред БРП са
постъпили 10 молби за отлагане изпълнението на наложено
наказание, а през 2012 г. тези молби са били 11. Очевидно се
констатира известно увеличение на молбите за отлагане изпълнение
на наказание, постъпили пред БРП през отчетната година.
През отчетния период прокурорите работещи в отдела на БРП
за надзор върху изпълнение на наказанията и другите принудителни
мерки не са привели незаконосъобразно в изпълнение съдебни актове.
През отчетния период прокурорите от Районна прокуратура –
гр. Бургас са издали 2 Европейски заповеди за арест (ЕЗА) за

привеждане в изпълнение на наказания лишаване от свобода по
влезли в сила съдебни актове. От издадените през отчетния период
ЕЗА, 1 ЕЗА е останала неизпълнена поради неиздирване на лицето, а
изпълнението на другата ЕЗА е било отказано от властите на Р. Гърция
с мотив, че заповедта касае маловажно деяние (лицето е осъдено за
престъпление по чл. 343в от НК). През 2011 г. БРП е издала 4 ЕЗА за
привеждане в изпълнение на наказания лишаване от свобода, а през
2012 г. са били издадени 2 ЕЗА за привеждане в изпълнение на
наказания лишаване от свобода.
През отчетния период прокурорите работещи в Надзора по
изпълнение на наказанията са изготвили и внесли в РС – Бургас общо
263 бр. предложения за определяне на общо наказание на основание
чл. 306 от НПК. В сравнение с 2011 г., когато са внесени общо 309 бр.
предложения на основание чл. 306 от НПК е налице намаление с около
15 %. В сравнение с 2012 г., когато предложения за определяне на
общо наказание на основание чл. 306 от НПК са били 258 бр. е налице
също намаление с приблизително 2 %. Несъмнено тези данни се
дължат на намалението през отчетната година на получените за
сведение и изпълнение в БРП съдебни актове с наложени наказания.
Уважени от БРС през отчетния период са били 207 бр.
предложения за определяне на общо наказание на основание чл. 306
от НПК. От общия брой предложения внесени от БРП в БРС с правно
основание чл. 306 от НПК неразгледани през отчетния период са
останали 47 бр. предложения. БРС през отчетния период е прекратил
7 дела, образувани по повод внесени от БРП предложения за
определяне на общо наказание на основание чл. 306 от НПК – 3 от
делата са били изпратени на друг съд по подсъдност с оглед нов
съдебен акт, влязъл в сила след внасяне в съда на предложението на
БРП, а 4 от делата са били прекратени поради налично друго дело по
реда на чл. 306 от НПК, образувано по молба на осъденото лице, която
е предхождала предложението на БРП, но не е била известна на
наблюдаващия изпълнителната преписка прокурор. През отчетния
период са налице 2 случая, в които БРС не е уважил предложение на
БРП с правно основание чл. 306 от НПК (един от случаите касае
предложение за прилагане на чл. 68, ал. 1 от НК, без да са били
налични предпоставките за приложение на тази норма, а в другия
случай БРС е оставил искане за прилагане на чл. 68, ал. 1 от НК без
разглеждане с мотив, че вече е било налице произнасяне по реда на чл.
306 от НПК от друг съдебен състав).

През отчетната година прокурорите при БРП са внесли в БРС 12
предложения по реда на чл. 414 от НПК (за тълкуване на съдебни
актове) по изпълнителни преписки с наложено ефективно наказание
лишаване от свобода и 5 предложения по реда на чл. 414 от НПК по
изпълнителни преписки с наложено условно наказание лишаване от
свобода.
Прокурорите при надзора са участвали в съдебни заседания
пред БРС по общо 284 дела, образувани по реда на чл. 306 от НПК като
263 от делата са образувани по повод предложения на БРП, 20 дела са
образувани по молби на осъдените лица до БРС, и 1 дело е образувано
по предложение на друга прокуратура по чл. 306 от НПК, разгледано
от БРС по компетентност. Очевидно е, че над 90 % от делата по реда на
чл. 306 от НПК са образувани по повод предложения на БРП. Това
сочи на голяма активност от страна на прокурорите при надзора при
анализа на получените за изпълнение съдебни актове, данните за
наличните осъждания на лицата, съответно бързото и навременно
предприемане на действия за прилагането на чл. 23 и чл. 25 от НК при
съобразяване на принципа за най-благоприятно определяне на общо
наказание спрямо осъдените лица.
Прокурорите в Надзор за изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки изпълняват стриктно и точно задълженията си и
внасят добре мотивирани предложения с правно основание чл. 306 от
НПК. Благодарение на това в почти всички случаи в своите актове
съдът изцяло възприема варианта за определяне на общо наказание,
предложен от БРП. В редки случаи БРС не възприема изцяло или
частично варианта за определяне на общо наказание, предложен от
БРП, като тези случаи са свързани главно с искане на БРП за
приложението на чл. 24 от НК.
През отчетния период прокурорите от БРП при Надзор за
изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки са
изготвили 2 протеста срещу определения, постановени по реда на чл.
306, ал. 1, т. 1 от НПК. 1 от протестите е бил уважен от БОС, а другият
протест все още не е разгледан от въззивната инстанция. Анализът на
изготвените протести сочи, че и в двата акта на БРП са обосновани
доводи за неправилно оставяне без уважение на искания на
прокурорите за прилагане на чл. 24 от НК. При сравнение с броя на
изготвените протести през 2011 г. – 3 протеста, и през 2012 г. - 4
протеста, се установява намаляване през отчетната година на случаите,
в които прокурорите при БРП, НИНДПМ, са атакували невлезли в

сила съдебни актове с правно основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК. Тези
данни водят до извод за налагаща се тенденция за намаляване на броя
на изготвените протести срещу определения, постановени по реда на
чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, което очевидно сочи на преценка от страна
на прокурорите в надзора за тяхната преобладаваща правилност и
законосъобразност.
През отчетния период прокурорите от БРП при Надзор за
изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки са
изготвили 12 бр. сигнала до Главен прокурор на Р. България и 1 сигнал
до Окръжния прокурор на ОП - Бургас за внасяне на предложения във
ВКС на Р. България за възобновяване на наказателни производства по
влезли в сила съдебни актове на БРС. 9 бр. сигнала на БРП са били
уважени, а 4 бр. от сигналите не са били уважени (всички неуважени
сигнали са били отправени до ГП на Р. България).
При сравнение с броя на изготвените сигнали през 2011 г. – 11
сигнала, се установява несъществено увеличение на броя на сигналите,
изготвени през 2013 г. Броят на изготвените от БРП през 2012 г.
сигнали – 13 сигнала, е идентичен с броя на изготвените от БРП през
2013 г. сигнали. Като цяло броят на сигналите през последните 3
години е стабилен.
Анализът на уважените сигнали за внасяне на искания за
възобновяване на наказателни производства от общ характер сочи, че
влезлите в сила съдебни актове са страдали от пороци като
неправилно приложение на чл. 66, ал. 1 от НК при налично към датата
на извършване на деянието предходно осъждане на лишаване от
свобода (2 случая), неправилна правна квалификация на деянието,
сочеща на по – леко наказуем състав от действително осъществения (1
случай), замяна на наказание лишаване от свобода с предвиден
специален минимум в съответния състав на престъпление с наказание
пробация чрез приложение на чл. 55 от НК (1 случай), налагане на
наказание пробация за деяние, извършено преди 01.01. 2005 г. (1
случай), наличие на основания за приложение на чл. 78а от НК (1
случай), неправилна правна квалификация на деянието поради
настъпила реабилитация (конкретно са касае за деяния по чл. 343б, ал.
1 от НК и по чл. 343б, ал. 2 от НК - 2 случая), и нарушаване на
принципа на особеността при предаване на лице по ЕЗА, издадена за
друго деяние (1 случай).
През отчетният период пред прокурорите в БРП са били на
производство общо 223 бр. преписки по Закона за здравето и по чл. 89

от НК – 183 бр. преписки са образувани по инициатива на прокурор
по Закона за здравето, 2 бр. преписки са образувани по инициатива на
прокурор по чл. 89 от НК и 38 бр. преписки са образувани по
инициатива на друг орган по реда на Закона за здравето. От
разгледаните от прокурорите при БРП през отчетния период общо
223 бр. преписки по Закона за здравето и по чл. 89 от НК,
новообразувани са общо 204 бр. преписки.
При сравнение с броя на преписките разгледани от БРП по
Закона за здравето и по чл. 89 от НК за 2011 г. – 212 броя преписки, и
за 2012 г. – 176 броя преписки, се установява увеличение с около 5 % на
преписките с посочения предмет спрямо данните за 2011 г. и
увеличение с около 27 % спрямо данните за 2012 г. Налице е ясна
тенденция за увеличаване на преписките от посочения вид, по които
са работели прокурорите при БРП през отчетната година. В РП Бургас няма специализирани прокурори, работещи изключително по
този вид преписки. Обикновено преписките с този предмет се поемат
от дежурния прокурор в деня на образуване на преписките поради
спешността на случаите.
През отчетния период прокурорите при БРП са внесли в БРС 4
бр. искания на основание чл. 155 от Закона за здравето и 2 бр.
предложения във връзка с чл. 89 от НК. От образуваните в БРС дела по
тези актове на БРП 2 бр. искания на основание чл. 155 от Закона за
здравето са били уважения, 2 бр. предложения във връзка с чл. 89 от
НК са били уважени, 1 от делата е било прекратено и 1 искане по реда
на Закона за здравето е било оставено без уважение от БРС.
Прокурорите при БРП са участвали в общо 66 бр. дела при БРС,
образувани по реда на Закона за здравето (вкл. образувани по повод
искания на ЦПЗ - Бургас до БРС) и във връзка с чл. 89 от НК, които са
протекли в 128 съдебни заседания. При сравнение между данните за
броя на участията на прокурорите при БРП в делата по реда на Закона
за здравето за 2011 г. – 46 участия в съдебни заседания, и за 2012 г. – 69
участия в съдебни заседания, се установява съществено увеличение на
боря на участия на прокурорите при БРП в заседания по дела с правно
основание нормите на Закона за здравето и чл. 89 от НК за 2013 г. –
увеличението с около 178 % спрямо данните за 2011 г., а увеличението
спрямо данните за 2012 г.е с около 86 %. Несъмнено се налага извод за
увеличена натовареност на прокурорите при БРП в работата по
преписките с посочения предмет.

През отчетния период прокурорите в БРП са участвали в 300
производства пред БРС, образувани във връзка с изпълнение на
наказания, които са протекли в 327 заседания.
През отчетния период прокурорите в Надзора по изпълнение
на наказанията и другите принудителни мерки са издали 14
постановления за приложение на чл. 417 вр. чл. 59 от НК, а с 5
постановления са отказали прилагане на същите правни норми.
През отчетния период прокурорите при БРП в Надзора по
изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки (които
работят и по преписки и дела като наблюдаващи прокурори) са
издали 1525 акта – постановления, писмени разпореждания, ЕЗА и
т.н., свързани с изпълнение на наказанията.
През отчетния период прокурорите в Надзора по изпълнение
на наказанията и другите принудителни мерки са участвали на
ротационен принцип в 12 заседания на пробационния съвет в град
Бургас.
При така посочените данни може да се направи извод за
голямата и увеличаваща се натовареност, но и изключително добрата
работа, на прокурорите при БРП, работили през отчетната 2013 г. в
Надзора по изпълнение на наказанията и другите принудителни
мерки – Р. Бошнакова, Д. Узунов, М. Николова, Кр. Христова, Ив.
Кирков, Й. Петров, Д. Георгиев, Хр. Колев и Св. Маринчев. Във връзка с
изложените данни и при 9 прокурора, работили в надзора през 2013 г.,
следва, че всеки прокурор е издал средно по около 169 акта, свързани с
изпълнение на наказанията, и се е явил в 36 съдебни заседания по дела,
свързани с изпълнение на наказанията.
И през отчетния период разпределението на изпълнителните
преписки измежду прокурорите в Надзора по изпълнение на
наказанията и другите принудителни мерки се осъществява на
принципа на случайния подбор, като работата по преписките се
възлага с датирана резолюция на административния ръководител или
определен от него заместник.
През отчетния период прокурорите работещи в Надзора не са
привели незаконосъобразно в изпълнение съдебни актове и не е
допуснато задържане на осъдено на лишаване от свобода лице над
срока, предвиден в съответния съдебен акт, в резултат на действие или
бездействие на БРП. Постигната е добра комуникация с
администрацията на Затвора – Бургас и ОЗ ИН на МП – град Бургас,
Сектор Пробация, благодарение на която се реагира незабавно и

надлежно при всеки случай на констатирани проблеми при
изпълнение на наказанията с оглед тяхното отстраняване без
допускане на нарушаване на правата на осъдените лица.
През отчетната 2013 г., прокурорите при РП -Бургас са внесли в
РС-Бургас общо 43 искания за вземане мярка за неотклонение
„задържане под стража”, от които са били уважени 26 бр. такива, а 17
не са били уважени, като по 8 от тях е взета мярка за неотклонение
„домашен арест” и по 9 - друг вид мярка. През отчетния период са
били изготвени 2 протеста срещу Определения на БРС, за невзета
мярка за неотклонение „задържане под стража” и 1 протест срещу
Определение за изменение МНО от „Задържане под стража” в
„Гаранция - 1000лв.” Протестите не са били уважени.
През 2013 г. са били задържани под стража с мярка за
неотклонение „задържане под стража” общо 53 лица /2 лица са с МПП
по компетентност, 1 лице е с наложена МНО „ЗС” в съдебна фаза, 1
лице е с изменена МНО от Домашен арест в Задържане под стража,
23 лица са били останали задържани в края на 2012 год./ От всички
лица, които са били задържани през 2013 г., 14 от тях са имали и
други „висящи” дела.
През отчетната година 28 лица са били с наложена мярка за
неотклонение „домашен арест”/ за 5 лица мярката Зад. Под стража е
изменена в Дом. арест, 15 лица са останали с МНО „Дом.арест в края
на 2012 г./
В края на периода, по неприключили досъдебни производства
общо 10 лица са били задържани с мярка за неотклонение „задържане
под стража”, от които 7 - в срок до 2 месеца и 3 - в срок до 1 година. В
края на периода, 6 лица са били с наложена мярка за неотклонение
„домашен арест”. Няма досъдебни производства на специален надзор,
по които е имало лица с мярка за неотклонение „задържане под
стража” над 2 месеца в края на периода. През отчетния период няма
издадени от прокурор при БРП Постановления, с които взета мярка за
неотклонение „задържане под стража” е отменена или изменена в по лека, на осн. чл. 63, ал. 6 от НПК. Две са освободените от прокурор при
БРП лица, на осн. чл. 63, ал. 5 от НПК. През 2013 г., общия брой на
съдебните заседания по мярка за неотклонение „задържане под
стража” възлиза на 72.
В сравнение с тригодишен период назад, прокурорите при РП-

Бургас са внесли в РС – Бургас искания за вземане МНО ”ЗС”, по
години, както следва: 2013 – 43 – 26 уважени, 17-неуважени
- за 2012 г. – 98 искания, от които уважени 68 бр., а 30 бр. неуважени
- за 2011 г. - 63 искания, от които уважени 51 бр., а 12 неуважени,
- за 2010 г. -54 искания, от които уважени 47 бр., а 7 бр.
неуважени.;
Анализът на горепосочените данни мотивира следните изводи:
За разлика от последните три години, през които, като тенденция е
отчетено ежегодно нарастване броя на внесените в РС – Бургас искания
за вземане мярка за неотклонение „задържане под стража”, през 2013
г. се отчита рязък спад по този показател. В тази връзка, нужно е да се
посочи, че през 2013 г., броя на внесените искания за вземане мярка за
неотклонение „задържане под стража” е повече от два пъти по–малък
в сравнение с 2012 г., или 56% процента намаление. Спадът на този
показател, в сравнение с 2011 г. е 31,7 % процента, а в сравнение с 2010
г. намалението е 20 % процента.
Съпоставката на отразените по-горе показатели налага и
заключението, че се наблюдава намаляване и в броя на задържаните
лица, които в сравнение с 2012 г. са с 28 /двадесет и осем/ по – малко
или 34% намаление, 8 /осем/ лица по- малко, в сравнение с 2011 г. или
13% намаление, и в сравнение с 2010 год. 1/едно/ по - малко.
През отчетния период е намалял и броя на лицата с наложена
мярка за неотклонение „домашен арест”, като спрямо 2012 г., през 2013
г. те са с 4 /четири/ по-малко.
Същевременно, този показател бележи ръст /повече от пет
пъти, в сравнение със статистическите данни за предходни години, в
които лицата с наложена мярка „Домашен арест” са били, както
следва: за 2011 г. – 5; за 2010 г. – също 5.
Необходимо е да се отбележи и фактът, че през 2013 г. ръст
бележи броя на неуважените искания за вземане на мярка за
неотклонение „задържане под стража” /17 при 43 внесени, или 40 % от
общия брой искания до съда/, през 2012 г. неуважените искания са
били 30 /от 98 внесени, или 30 % от общия брой/. За сравнение, през
2011 г. от 63 искания, 12 са били неуважени, или 19% от общия брой;
през 2010г. от 54 искания, 7 са неуважени, или 12 % от общия брой.
Налице е промяна в устойчивата през последните години
тенденция за увеличение на броя на съдебните заседания по мярка за

неотклонение „задържане под стража”. Намалението, в сравнение с
2012 г. е 41%. В сравнение обаче с 2011 г., когато броя на съдебните
заседания по мерки за неотклонение „задържане под стража” е бил 62,
през 2013 г. се регистрира увеличение с 10 /десет/ броя, или 16%
увеличение.
РАЗДЕЛ ІV.
МОНИТОРИНГ НА ЕК и ВСС. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И
НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ
КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН
ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.
Със Заповед №РД-04-238/17.06.2008 г. на Административен
ръководител Районен прокурор гр. Бургас към „Надзор на досъдебното
производство” е обособено специализирано звено „Специален надзор и
ДП от особена важност”.
Специален надзор
През 2013 г. прокурорите при РП-Бургас са наблюдавали 2 бр.
досъдебни производства, взети на специален надзор. Прекратени са през
отчетния период и няма нови образувани такива. И двете наблюдавани
досъдебни производства са били свързани със злоупотреби с ЕФ.
Досъдебни производства, образувани за някои категории
тежки престъпления и такива от особен обществен интерес
Организирана престъпност
През 2013 г. в БРП са били наблюдавани две ДП свързани с
организирана престъпност, като едното ДП е било приключено с
постановление за прекратяване.
С оглед измененията в НПК от 2012 г. и създаването на
Специализиран наказателен съд гр. София, деянията предмет на
организираната престъпност по чл. 321 от НК са подсъдни на този съд,
поради което през 2012 г. в РП-Бургас не са образувани и наблюдавани
досъдебни производства.
През 2011 г. в РП-Бургас не са наблюдавани досъдебни
производства за престъпления, свързани с организираната престъпност.
Корупционни престъпления. Изпиране на пари и
Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове,
принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската

държава.
През 2013 г. в БРП е било наблюдавано едно ДП образувано за
корупционно престъпление по чл. 387, ал. 3 от НК. Същото е решено с
внасяне на обвинителен акт за едно лице, осъдено с влязла в сила
присъда.
През 2013 г. в РП-Бургас са наблюдавани 4 бр. досъдебни
производства за престъпления, свързани с еврофондове, като и
четирите са били прекратени с постановление за прекратяване.
През 2012 г. в РП-Бургас е наблюдавано 2 бр. досъдебни
производства за престъпление, свързано с еврофондове, по едно от
които което е решено с постановление за прекратяване.
Постановлението за прекратяване е било отменено от БОП при
инстанционен контрол. Към настоящия момент и двете досъдебни
производства се разследват в законоустановения срок.
През 2011 г. в РП-Бургас е наблюдавано 1 бр. досъдебно
производство за престъпление, свързано с еврофондове, което е
решено с постановление за прекратяване.
Престъпление против паричната и кредитната системи изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински
и преправени парични и други знаци и платежни инструменти
През 2013 г. не наблюдавани ДП против паричната и
кредитната системи.
През 2012 г. са наблюдавани общо 2 бр. ДП за престъпления,
свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на
неистински и преправени парични и други знаци и платежни
инструменти от които са приключени 2 бр. ДП. От приключените
разследвания - 2 бр. са изпратени по компетентност.
През 2011 г. са наблюдавани 1 бр. ДП за престъпления,
свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на
неистински и преправени парични и други знаци и платежни
инструменти. Същото e приключено през 2011 година и е спряно.
Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС.
През 2013 г. са наблюдавани общо 114 бр. ДП за данъчни
престъпления, от които са приключени 49 бр. ДП, а неприключени са
45 бр От приключените разследвания 27 бр. са спрени, 22 бр. са
прекратени, а 18 бр. са внесени в съда. От внесените в съда ДП са
осъдени 23 лица, като за 21 лица с влязла в сила присъда.
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.
През 2011 г. са наблюдавани общо 212 бр. ДП за данъчни
престъпления, от които са приключени 103 бр. ДП, а неприключени са
93 бр.От приключените разследвания 37 бр. са спрени, 28 бр. са
прекратени, а 54 бр. са внесени в съда.От внесените в съда ДП са
осъдени 46 лица, всички с влязла в сила присъда.
Престъпления с предмет наркотични вещества и
прекурсори
През 2013 г. прокурорите при РП-Бургас са наблюдавали общо
203 бр. досъдебни производства за придобиване и държане на
наркотични вещества, от които са приключени 150 бр., а
неприключени са останали 28 бр. ДП. През отчетния период са
решени общо 174 бр. ДП, от които 16 бр. са спрени, 60 бр. са
прекратени и 87 бр. са внесени в съда. Предадените на съд лица са 93.
През 2013 г. общо са осъдени 99 лица, от които 97лица са с влязла в
сила присъда.
През 2012 г. прокурорите при РП-Бургас са наблюдавали общо
190 бр. досъдебни производства за незаконен трафик на наркотични
вещество, от които са приключени 142 бр., 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 86 бр. са внесени
в съда. Предадените на съд лица са 86. През 2012 година общо са
осъдени 82 лица. По отношение на 2 лица има влязла в сила
оправдателна присъда, а по отношение на 85 лица има осъдителна
присъда.
През 2011 г. прокурорите при РП-Бургас са наблюдавали общо
150 бр. досъдебни производства за незаконен трафик на наркотични
вещество, от които са приключени 115 бр., а неприключени са
останали 22 бр. ДП. През отчетния период са решени общо 122 бр.
ДП, от които 9 бр. са спрени, 41 бр. са прекратени и 65 бр. са внесени в
съда.Предадените на съд лица са 66, от които са осъдени 66 лица, а с
влязла в сила присъда са 68 лица.
Незаконен трафик на хора
През 2013 г. в РП-Бургас са наблюдавани общо 37 бр. досъдебни
производства за престъпления, свързани с трафик на хора, от които са
приключени 4 бр. ДП, а 21 бр. са неприключени. През отчетния
период са решени общо 12 бр. ДП, от които 2 бр. са спрени, няма

прекратени и 5 бр. са внесени в съда. Предадените на съд лица са 16,
като осъдените лица са 15, за 13 с влязла в сила присъда.
Пострадалите лица по наблюдаваните през 2013 г. досъдебни
производства са общо 46 лица, от които непълнолетни – едно лице,
няма малолетни лица, седем мъже и 39 жени.
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. ДП, а 16 бр. са неприключени.През
отчетния период са решени общо 16 бр. ДП, от които 3 бр. са спрени,
7 бр. са прекратени и 4 бр. са внесени в съда. Предадените на съд лица
са 8, като общо осъдените лица е 10 с влязла в сила присъда.
През 2011 г. в РП-Бургас са наблюдавани общо 31 бр. досъдебни
производства за престъпления, свързани с трафик на хора, от които са
приключени 12 бр. ДП, а 16 бр. са неприключени. През отчетния
период са решени общо 13 бр. ДП, от които 4 бр. са спрени, 3 бр. са
прекратени и 6 бр. са внесени в съда. Предадените на съд лица са 11,
като всички са осъдени с влязла в сила присъда.
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Преписки и досъдебни производства, образувани за
насилие в местата за задържане
През 2013 г. в РП – Бургас е наблюдавано едно досъдебно
производство № 3659/2012 г. по описа на БРП /ДП № 01-1688/2012 г. на І
РУП – Бургас/. Образувано е на 01. 11. 2012 г. срещу неизвестен
извършител за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 вр. чл. 128, ал. 1 вр.

-

ал. 2 НК, а именно че на 16.01. 2012 г. в Затвора – Бургас като
длъжностно лице при изпълнение на службата си причинил на
Александър Стоянов Данев тежка телесна повреда (продължително
разстройство на съзнанието).
Разследването е възложено на Г. Кехайов – ст. разследващ
полицай при І РУП – Бургас, а наблюдаващ делото прокурор е Йордан
Петров – прокурор при БРП.
В хода на разследването са извършени следните действия по
разследването и процесуални такива – проведени са разпити на
множество лица в качеството на свидетели, назначени и изготвени са
съдебномедицинска и съдебнопсихиатрична експертизи, извършени са
множество разпознавания на лица, постановени са действия по
делегация, изискани са справки, приложени са документи.
Не е било привлечено в качеството на обвиняем лице, респ.
взети мерки за процесуална принуда.
С Постановление на наблюдаващия делото прокурор от 11. 12.
2013 г. наказателното производство по него е било спряно на осн. Чл.
244, ал. 1, ал. 2 от НПК.
Престъпления, извършени от служители на МВР
През 2013 год. в БРП са наблюдавани седем досъдебни
производства, водени за престъпления, извършени от служители на
МВР.
От общия брой на водените досъдебни производства пет броя са
образувани срещу неизвестен извършител – полицейски служител за
извършени престъпления по Глава Втора, Раздел ІІ от Особената част
на НК, а два броя са образувани срещу известен извършител за
извършени престъпления по Глава Втора, Раздел ІІ от Особената част
на НК.
От общия брой наблюдавани досъдебни производства за
отчетния период едно досъдебно производство е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. Чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, едно
досъдебно производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от
НПК а останалите пет досъдебни производства до края на отчетния
период не са приключени с прокурорски акт по реда на чл. 242 от
НПК.
През 2012 год. в БРП е било наблюдавано едно досъдебно
производство за извършено престъпление по Глава Втора, Раздел ІІ от
Особената част на НК, което с постановление на БРП от 13. 12. 2013 год.

е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. Същото е едно от
посочените за 2013 год. общо пет броя досъдебни производства
образувани срещу неизвестен извършител.
Наказателни
производства,
образувани
престъпления, извършени от непълнолетни лица

за

Наблюдаваните
наказателни
производства
срещу
непълнолетни лица през периода 01.01.-31. 12. 2013 г. са били общо 145
броя, от които 71 – новообразувани, а 74 – от предходен период. , като
10 от тях са образувани от прокурор, всичките в срок до 30 дни. Запазва
се положителната тенденция за намаляване броя на новообразуваните
дела и общия брой наблюдавани дела в сравнение с 2012 г., когато
общия брой наблюдавани дела е бил 149 броя, като 74 от тях са от
предходен период, а 75 са новообразуваните наказателни производства
срещу непълнолетни лица.
През отчетния период в БРП са били приключени общо 119
наказателни производства срещу непълнолетни лица, от тях 38 броя са
приключили в двумесечния срок, 35 в срока до шест месеца, 45 в срока
продължен от Административния ръководител на Окръжна
прокуратура гр.Бургас. Едно дело е приключило извън удължения
срок, като досъдебното производство е приключило със споразумение
и подсъдимият е бил осъден. Констатира се една добра тенденция –
през отчетния период на 2013 година делата, приключили и решени
извън удължения срок за разследване са били 15 на брой. Към 31
декември 2013 година неприключените досъдебни производства срещу
непълнолетни лица са общо 15 на брой , от които в срок до 2 месеца са
4 броя, 6 броя са до шест месеца и в срока, удължен от
административния ръководител на горестоящата прокуратура – 5бр.
За сравнение от минали периоди неприключените дела са били: през
2012 г. – 26 дела, през 2011 г. - 21 дела, през 2010г.- 31 дела, за 2009г. – 33
дела. Към крайния срок на отчетния период за 2013 година няма
висящи дела на производство извън законовия срок, докато през 2012
година е имало 5 неприключили досъдебни производства извън
законовия срок.
През отчетния период общият брой на задържаните
непълнолетни лица е 4 , като през изминалата 2012 година е имало
двама обвиняеми с мярка за неотклонение Задържане под стража. Към
края на отчетния период няма задържани по наши дела непълнолетни

лица.

Решените през отчетния период от прокурорите в Районна
прокуратура гр.Бургас досъдебни производства по същество са общо
127 при 116 за 2012 година . От тези 127 досъдебни производства, 39 са
прекратени, като от тях – 20 по чл. 61 от НК . В Районен съд гр.Бургас
са били внесени общо 95 прокурорски акта при 80 за 2012 година.
Непълнолетните лица по тях за отчетния период са 98 при 86 за 2012
година. В съда са внесени 46 обвинителни акта / при 33 за 2012 година/,
38 споразумения / при 41 за 2012 година/ и 11 предложения по чл. 78А
от НК, /от които по едно няма произнасяне / при 6 за 2012 година.
Върнатите от съда за доразследване дела през 2013 година са 4 на брой
при 3 върнати за 2012 година и 5 за 2011 година.
От образуването на досъдебното производство до решаването по
същество най-голям брой са тези, които са с продължителност на
разследването до 7 месеца – 68 брой / при 72 за 2012 г./, което говори за
стремеж към бързо и срочно решаване на досъдебните производства
срещу непълнолетни лица. До 1 година са 26 на брой / при 14 за 2012
година/, а над 1 година – 33 на брой / при 25 над една година за 2012 г./
През периода 01.01.-31. 12. 2013 г. Районен съд гр. Бургас е
постановил осъдителни присъди срещу 102 непълнолетни лица, от
които осъдените лица с влязла в сила присъда са общо 98. По този
показател бройките са почти еднакви с тези от 2012 година.
По осъдителните присъди на непълнолетните лица са били
наложени наказания от Районен съд гр.Бургас, както следва:

3 наказания „лишаване от свобода”, които да се изтърпят
ефективно;

24 наказания „лишаване от свобода”, чието изпълнение е
било отложено по реда на чл. 69 ал. 1 вр. чл. 66 от НК.

10 непълнолетни лица са били освободени от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78 А от
НК.

65 са осъдените на „Обществено порицание” и „Пробация”.
За отчетния период по едно от делата са оправдани две
непълнолетни лица. Присъдата е протестирана, но протестът не е
уважени присъдата е влязла в сила.
От Областната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните в РС гр. Бургас са били внесени 6
предложения за налагане на възпитателни мерки по чл. 13 т. 11-13 от

ЗБППМН, като 4 от непълнолетните са настанени в СПИ, както следва
– 3 във СПИ – Драгоданово, 1 – в с. Варненци. Едно от предложенията
не е уважено и момичето не е изпратено в СИП. Петото предложение е
внесено в Районния съд и се чака произнасяне. През предходния
отчетен период за 2012 година предложенията са били 2
и
непълнолетните са настанени в СПИ и ВУИ.
На основание чл. 145 ал. 1, т. 2 и чл. 146 ал. 1, т. 1 от ЗСВ и в
изпълнение на т. 5 от План за работа на Районна прокуратура – гр.
Бургас по Надзор за законност и закрила на малолетни и
непълнолетни лица са извършени 4 лични проверки от Прокурор в
ДВНМН – Бургас относно законосъобразност на настаняване на децата
в дома, воденето на досиета, както и всички останали обстоятелства,
свързани с обучението, здравословното състояние и начина на живот
на децата в дома. Не са констатирани нарушения.През отчетния
период 01. 01. 2013г – 31. 12. 2013 г. в ДВНМН – Бургас са настанени
общо 243 деца. Малолетните са общо 42, от които 10 момичета, 32
момчета. Непълнолетните са били 201, от които 81 момичета и 120
момчета. Повече от два пъти са били настанявани в Дома 87
непълнолетни и малолетни. Причините за настаняване са били както
следва:
Бягство от ВУИ – 18
Бягство от СПИ – 121
Без установена самоличност – 5
С противообществени прояви и престъпления – 58
Скитничество и просия – 14
Бягство от дома – 27.
До 24 часа са пребивавали 192 деца. До 15 дни – 45, а над 15 дни –
6. Настанените от Бургаски региона са били 92 на брой, а от други
региони – 151. Предадени и изпратени на родителите са 103 деца.
Изпратени във ВУИ са 18, а в СПИ – 122. Проведени са 243 беседи.
Съставени са 25 предупредителни протокола, а уведомителните писма
са 253.
Питомците на ДДЛРГ „Ал. Коджакафалията” – гр. Бургас са
изведени от дома и са настанени в жилища от домашен тип,които
предстои да бъдат посетени от прокурорите от Надзора.
Изискан и получен е отчет от МКБППМН за дейността на
Комисията при Община Бургас. Общият брой на постъпилите
преписки и дела в периода 01.01. 2013 г. - 31. 12. 2013 г. са 115. състави

за разглеждане на вьзпитателни дела са сформирани 16 пъти, на които
общо са призовани 206 деца. От тях 51 момичета, от които 39 са
пълнолетни, 12 малолетни. Момчетата са 155, от които 103 са
пълнолетни, 52 – малолетни. Най-малкото дете, призовано в
МКБППМН е на 10 години.
Изискана е справка за дейността на МКБППМН – гр. Созопол.
През отчетния период са разгледани две дела срещу 6 малолетни и
непълнолетни лица. Наложени са следните мерки : 5 мерки по чл. 13
ал. 1 т. 1от ЗБППМН – „Предупреждение”, 5 мерки по чл. 13 ал. 1 т. 5
от Закона – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен
възпитател” и 1 мярка по чл. 13 ал. 1 т. 12 от Закона –
„Предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок от 6
месеца”. Изискана е справка за дейността на МКБППМН – гр. Камено.
През отчетния период са разгледани 3 дела срещу 4 малолетни и
непълнолетни лица. Наложени са следните мерки: 1 мярка по чл. 13
ал. 1 т. 1 от Закона - „Предупреждение”, 2 мерки по чл. 13 ал. 1 т. 5 от
Закона – „Поставяне под възпитателен надзор на
обществен
възпитател”, 1 мярка по чл. 13 ал. 1 т. 10 от Закона – „Задължаване на
непълнолетния да извърши определена работа в полза на
обществото”, 1 мярка по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Закона – „Задължаване да се
извини на пострадалия” и 1 мярка по т. 4 от Закона – „Поставяне под
възпитателен надзор на родителите”.
Ежемесечно се изпращат до Окръжна прокуратура – гр. Бургас
справки дали има непълнолетни лица с наложена Мярка за
неотклонение „Задържане под стража”.
При наличие на непълнолетни лица, на които е наложена
Мярка за неотклонение „Задържане под стража” се извършват лични
проверки на място в Ареста - гр. Бургас. На 14. 11. 2013 г. е извършена
проверка от прокурор от надзора и е установено, че са спазени
законовите изисквания по отношение на настаненото в Сектор
„Арести” непълнолетно лице Димитър Георгиев Камчиков, ЕГН
9704273026, задържан за престъпление по чл. 194 ал. 1 от НК по
предложение на наблюдаващ прокурор от РП –Поморие по ДП 11764/
2013 г. на РУП - Поморие. На 02.12.2013 г. е извършена лична проверка
от Прокурор, на основание чл. 246, ал. 1, т. 2 от ЗИНС и е установено,
че са спазени законовите изисквания по отношение на непълнолетния
задържан Валентин Веселинов Петров, ЕГН 9711250560, на който е
наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража” по ДП 220/

2013 г. на РП – Царево за престъпление по чл. 157 ал. 2 вр. ал. 1 от НК.
Изпратено е писмо до МКБППМН, в което е указано Комисията
да уведомява Районна прокуратура – гр. Бургас за съответното
разгледано възпитателно дело и наложената мярка, веднага след
провеждането му, и да изготвя справка за разглежданите възпитателни
дела и наложените възпитателни мерки, която да обхваща 6 месечен
период. През отчетния период 68 преписки са били приключени с
Постановление за отказ да се образува наказателно производство и с
Резолюция за прекратяване съгласно чл. 1, т. 3 от Инструкцията за
провеждане на предварителни проверки и са били изпратени на
съответните областни комисии за налагане на мерки по ЗБППМНН. В
БРП са получени 22 сигнала за предоставена полицейска закрила
спрямо малолетни и непълнолетни лица. По 20 от тях е било
разпоредено извьршването на предварителна проверка с оглед
осъществен състав на престъпление от общ характер и има едно
образувано досъдебно производство. От ДВНМН – Бургас са
постъпили общо 201 бюлетина, които са проверени и подписани от
прокурори по надзора. Постъпили са 34 предложения за настаняване в
ДВНМН – Бургас, които са одобрени от прокурор по надзора.
Във връзка с т. 2 oт Плана за 2013 г. на Районна прокуратура
гр.Бургас за pa6oтa на прокуратурата по Надзор за законност и
закрила на малолетни и непълнолетни лица е била извършена
проверка в Районна прокуратура - гр.Бургас за сроковете, в които се
разследват същите. За неприключените над 1 год. досъдебни
производства спрямо непълнолетни лица към 20.05. 2013 г. бе
изготвена отделна справка, от която е видно, че неприключените към
тази дата досъдебни производства са били 4 на брой. Взети са
съответните мерки за незабавното им приключване. Обърнато е
внимание на прокурорите да спазват стриктно изискванията на чл. 387
от НПК в обвинителните актове и постановленията за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание
по чл. 78А от НК. Изпратени са писма до разследващите полицаи с
указания за стриктно спазване на изискванията по чл. 387 и чл. 389 от
НПК. Обърнато е внимание изводът за наличие на лекомислие и
увлечение да се мотивира в съвкупност с целия събран по делото
доказателствен материал.
В изпълнение на т. 7 от Плана за 2013 г. е изискана справка за
първото шестмесечие на 2013 година от Отдел „Закрила на детето” при
Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Бургас. Такава е получена в

БРП, а впоследствие е изпратена единствено справка за дейността през
м. декември 2013 г.,тъй като окончателната справка за цялата 103
година все още не е обобщена и изготвена. Извършена е лично
проверка от прокурор при БРП. Констатирано е, че към м. декември
2013 година назначените по щат социални работници в отдела са 14 на
брой. По проект „Укрепване капацитета на АСП за повишаване на
качеството и ефективността на социалната работа” има назначени 3
социални работника, от които един е с изнесено работно място в гр.
Средец. Отворените случаи, по които работи Отдел „ЗД” през м.
декември 2013 г. са 1040, от които – 151 са в гр. Средец. Мерките за
закрила в семейна среда – отворени случаи за деца в риск са 615, от
които 81 – в гр. Средец. Превенция на изоставянето – 19бр.
Настанените деца при близки и роднини са 51, от които с месечна
помощ са 30. Настанените през годината в приемни семейства са 21, а
при близки и роднини – 51 деца. Настанените деца в Център за
настаняване от семеен тип са общо 53. Те се посещават от социалните
работници и се проследява развитието им. Търси се възможност
същите да бъдат върнати в биологичните семейства, да бъдат
осиновени или настанени в приемно семейство.Средно на месец в
Отдела се работи по около 1050 случая.
РАЗДЕЛ V
МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ
През отчетния период 01.01. 2013 г. - 31. 12. 2013 г. прокурорите в
Районна прокуратура – гр. Бургас са изготвили и изпратили за
изпълнение общо 47 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.).
В отчетния период разпределението на изпратените директни
молби за правна помощ по критерий - държави на изпълнението, е
следното:
- К. Великобритания – 9 молби;
- Р. Гърция – 8 молби;
- Ф. Р. Германия – 5 молби;

- Р. Франция – 4 молби;
- Р. Румъния – 4 молби;
- К. Испания – 4 молби;
- Р. Италия – 3 молби;
- К. Белгия - 2 молби;
- Р. Ирландия - 2 молби;
- К. Нидерландия - 2 молби;
- Р. Чехия – 1 молба;
- Р. Кипър - 1 молба;
- Р. Полша - 1 молба;
- Р. Австрия - 1 молба.
През 2011 г. директните молби за правна помощ са били 18, а
през 2012 г. са изпратени за изпълнение 34 такива молби. В този
смисъл се очертава рязко увеличение на изпратените директни молби
за правна помощ през последната година – с около 161 % повече
отколкото през 2011 г., и с около 38 % повече отколкото през 2012 г.
Несъмнено активността на прокурорите при БРП в областта на
международното правно сътрудничество се засилва, което е
обусловено и от географското положение и икономическите
характеристики на района, подследствен на БРП (общините Бургас,
Камено и Созопол, в които трайно са установени чужди граждани, а и
включващи населени места, които са обичайна туристическа
дестинация).
От изготвените през 2013 г. директни молби за правна помощ
изпълнени са били 27 молби т. е. повече от половината издадени
молби. 1 молба не е изпълнена от органите на изпълняващата държава
с мотив, че лицето, за което се е отнасяла молбата, не е намерено, а 1
молба не е изпълнена поради обективна невъзможност за това,
посочена от органите на изпълняващата държава. По останалите
молби за правна помощ все още няма изпълнение (голяма част от тези
молби са изпратени за изпълнение в последната третина на отчетната
година, а по други молби изпълняващият орган е изискал с оглед
изпълнението допълнителни данни от БРП).
През отчетния период по случаите, във връзка с разследването
на които са изготвени молби за правна помощ, не са били
регистрирани казуси в Националното бюро на Р. България в
Евроджъст поради забавено изпълнение.
За съжаление и през тази година се наблюдават случаи на

възникване на трудности при изпълнението на изпратените молби за
правна помощ (изискване на допълнителни данни или книжа, във
връзка с спецификите на процесуалното право на изпълняващата
държава, забава в изпълнението и пр.). В такива случаи винаги се
преценява сезирането на Националното бюро на Р. България в
Евроджъст (вкл. чрез ВКП, Отдел МПС) с цел съдействие за
изпълнение на молбите.
ІІ. През отчетния период в Районна прокуратура – гр. Бургас са
постъпили за изпълнение 4 директни молби за правна помощ от
съдебните власти на Р. Гърция (3 молби) и от властите на К.
Нидерландия (1 молба).
Една от молбите за правна помощ от властите на Р. Гърция е
изпълнена от наблюдаващия прокурор и материалите по
изпълнението са изпратени на издаващия орган. Тази МПП е
получена за изпълнение в БРП на 12.04. 2013 г., БРП е изискала
допълнителна информация относно молбата от гръцките власти,
която е получена едва през месец октомври 2013 г. На 23. 10. 2013 г.
МПП е приета за изпълнение от БРП и е изпълнена на 05. 11. 2013 г.
т.е. МПП е реално изпълнена в рамките на 2 седмици.
По 2 от молбите за правна помощ от гръцките власти все още
няма произнасяне от страна на наблюдаващия прокурор (молбите са
обединени в единна преписка поради сходство на предмета и
идентичност на делото, по което са издадени). Молбите са постъпили в
БРП на 10. 12. 2013 г. и на 11. 12. 2013 г.
Молбата за правна помощ от властите на К. Нидерландия е
постъпила в БРП на 07. 11. 2013 г. и е приета за изпълнение от БРП на
25. 11. 2013 г. Към края на отчетния период тази МПП е в процес на
изпълнение, поето от наблюдаващия прокурор.
Положително явление е изпълнението на молбите за правна
помощ лично от наблюдаващите прокурори, което води до бързина на
изпълнението и процесуална икономия.
ІІІ. През отчетния период в Районна прокуратура – гр. Бургас е
постъпила 1 молба за трансфер на наказателно производство от
властите на Р. Словения. Трансферът е бил приет от БРП (молбата е
постъпила пред БРС, който е прекратил образуваното дело и е
изпратил същото на БРП).
През отчетния период прокурорите от Районна прокуратура –
гр. Бургас са издали общо 3 Европейски заповеди за арест (ЕЗА). Две
ЕЗА са били издадени за привеждане в изпълнение на наказания

лишаване от свобода по влезли в сила съдебни актове, а една ЕЗА е
била издадена за провеждане на наказателно преследване по
досъдебно производство.
По ЕЗА, издадена за провеждане на наказателно преследване по
досъдебно производство, властите на Р. Гърция са отказали да
предадат исканото лице с мотив, че фактите, описани в заповедта, не
са наказуеми с лишаване от свобода според гръцкото законодателство
(досъдебното производство се провежда за кражба в условията на
опасен рецидив с предмет вещи на ниска парична стойност). По
едната от ЕЗА, издадена за привеждане в изпълнение на наказание
лишаване от свобода по влязъл в сила съдебен акт, властите на Р.
Гърция са отказали да предадат исканото лице с мотив, че заповедта
има за предмет маловажно деяние (деянието е по чл. 343в от НК). По
другата ЕЗА, издадена за привеждане в изпълнение на наказание
лишаване от свобода по влязъл в сила съдебен акт, все още няма данни
за издирване на съответното осъдено лице.
През 2011 г. прокурорите при БРП са издали 4 ЕЗА, а през 2012
г. – 5 ЕЗА.
Като цяло и въпреки намаляването на брой издадени ЕЗА през
последните години се наблюдава устойчивост относно броя на
издаваните от БРП Европейски заповеди за арест.
По реда на Европейската конвенция за взаимопомощ по
наказателни дела от 1959 г. на Съвета на Европа молбите за правна
помощ се изготвят и изпращат/получават за изпълнение чрез
централни органи. В този случай наблюдаващите прокурори при БРП
изготвят предложения за отправяне на молба за правна помощ до
съответната държава до ВКП, Отдел МПС – София. В БРП се получава
информация за изпратената молба за правна помощ обикновено при
постъпване на материалите по изпълнението й. Поради това БРП не
поддържа регистър на тези случаи на международно – правно
сътрудничество.
През отчетния период прокурори при БРП не са участвали в
международни съвместни екипи за разследване.
Съгласно Заповед № ЛС - 1816/27.05.2008 г. на Главния прокурор
на Р. България е утвърден списък с прокурори от Национална мрежа
за международно правно сътрудничество. В този списък е имало
първоначално представители само на окръжните и апелативните
прокуратури, а по - късно са включени и прокурори от големите
районни прокуратури, вкл. от БРП. Съгласно Заповед № ЛС -

4072/14.12.2013 г. на Главния прокурор на Р. България е утвърден нов
списък с прокурори от Национална мрежа за международно правно
сътрудничество. В този списък са включени прокурорите при БРП - Е.
Чалъмова, З. Милтиядова - Инджова и Св. Маринчев. Координат за
връзка с Националната прокурорска мрежа за международно правно
сътрудничество в РП - Бургас е Св. Маринчев - Зам. районен прокурор
при БРП. Спазват се утвърдените от Главния прокурор на Р. България
указания за работата на Националната прокурорска мрежа за
международно правно сътрудничество. В БРП е създаден и се
поддържа непрекъснато електронен регистър за директните молби за
правна помощ, издадени от прокурорите при БРП, директните молби
за правна помощ, получени за изпълнение в БРП, издадените от БРП
Европейски заповеди за арест и за молбите за трансфер на
наказателни производства, получени в БРП.
През отчетната година прокурорите при БРП Г. Маринова и Св.
Маринчев са участвали в международни форуми. Прокурор Маринова
е участвала в семинар в Р. Унгария относно престъпленията против
околната среда. Прокурор Маринчев е участвал в семинар в Р. Австрия
относно трафика на хора с цел трудова експлоатация, организиран от
МЦРМП, и в семинар в К. Нидерландия относно идентифициране на
жертвите на трафика на хора.
РАЗДЕЛ VІ.
ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС ПО
АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА
ЗАКОННОСТ
През отчетния период, дейността на БРП по „Надзор за
законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите”
бе насочена основно към изпълнение на плана на БРП /съгласуван с
този на надзорните прокуратури/ и разпоредените извънпланови
задачи. Наред с това, в изпълнение на Указание № И – 29/08 г. на ВАП
и уточнение към него, БРП продължи осъществяването на постоянен,
текущ надзор за законност върху общите административни
актове/Решения на ОС – Бургас, Камено и Созопол/, последващите ги
индивидуални административни актове/ Заповеди на Кмета на
Общините Бургас, Созопол и Камено/ и сключените въз основа на тях
договори, с които се извършва разпореждане с имоти общинска
собственост – продажби, замени и отдаване под наем. Районната
прокуратура осъществява и текущ контрол относно упражняване

правомощията на кметовете на трите общини по чл. 65 от ЗОС, както и
спазването на нормативните изисквания при възлагане на обществени
поръчки по строителство и транспорт, като се преценява
законосъобразността на проведените процедури и актовете на
възложителя /въведено изискана от ВАП с писмо изх. № И 29/08 г. от
04.02. 2009 г./.
Дейността по „Надзор за законност, защита на обществения
интерес и правата на гражданите” бе осъществявана чрез изискване на
документи, сведения, актове и други материали, възлагане на проверки
на компетентни органи, както и извършване на лични такива.
Общият брой на получените, образувани и проверени при
осъществени проверки от прокурорите от „Надзор за законност,
защита на обществения интерес и правата на гражданите”, преписки
възлиза на 217 /двеста и седемнадесет/. От тях, по инициатива на
прокурор – 217 броя, а по искане на граждани и организации – 0. От
упоменатите по – горе преписки 217 са новообразувани за периода.
Общият брой на получените в БРП документи, сведения, справки,
докладни записки, заповеди, решения, протоколи и други документи през
отчетния период във връзка с дейността по „Надзор за законност, защита
на обществения интерес и правата на гражданите” е 26392 /двадесет и
шест хиляди триста деветдесет и два /. В тази връзка, следва да се спомене,
обаче, че в посочената сума са включени проверени документи при
извършените лични проверки, които са общо 19 217 документа /сведения,
справки, докладни записки, заповеди, решения, протоколи и др. през
отчетния период във връзка с дейността по „Надзор за законност, защита
на обществения интерес и правата на гражданите”. Затова в таблица т.7.1
колонка № 10 за 2013г. е посочена общата сума от 26392 бр. проверени
административни актове, като са сумирани стойностите на проверените
документи от лични проверки 19 217 и тези постъпили в БРП – 7175.
От тях броя на административните актове /нормативни, общи и
индивидуални/ възлиза на 1946 , както следва:
- Проверени решения на Общинските съвети
● Община Бургас – 869 акта;
● Община Камено – 204 акта;
● Община Созопол – 576 акта;
- Заповеди на кметове на общините:
 Община Бургас – 238 бр.
 Община Созопол – 34 бр.

 Община Камено – 19 бр.
- Правилници
● Община Бургас – 2 бр.
● Община Созопол – 1
● Община Камено – 0
- Наредби – 4 бр. /Община Созопол/
От получените и проверени документи, сведения, актове,
протоколи и други материали понастоящем не са образувани, респ.
започнали досъдебни производства, предвид липса на данни за това.
Общият брой на решените преписки е 201 бр.
 по същество – 201 броя
 изпратени по компетентност - 0
Неприключените преписки са както следва :
 чакащи за окомплектоване /върнати на съответния орган за
окомплектоване/ - 0
 висящи / при прокурора за решаване в срок/ - 16 бр.
ПРОВЕРКИ по МЕТОДА на чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ
През отчетния период са извършени 3 /лични/ проверки на
територията на Община Бургас, Община Камено и Община Созопол
по метода на чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Посоченият метод, на чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ е използван при
проверката на Община Бургас, извършена по планова задача по р. ІІ, т.
4 от плана на ВАП по надзора за законност, р. ІІ, т. 1 от плана на РП –
Бургас, относно законосъобразност на административните актове на
общинските администрации, издадени, на основание чл. 47 от Закона
на народната просвета / пр. вх. № А – 382/13 г. по описа на БРП/ .
Такава проверка, на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ е
извършена от 04.02. 2013 г. до 06.02. 2013 г. в Община Созопол и в
периода от 07.02. 2013 г. до 08.02. 2013 г. в Община Каменно, относно
законосъобразност на извършените разпоредителни сделки –
продажби, замени и действия при предоставяне на право на строеж на
имоти ЧОС, чрез публичен търг, след решение на Общинския съвет. /
пр. вх.№ А – 28 / 2013 г. по описа на БРП/
За времето от 15.05. 2013 г. до 21.05. 2013 г., на основание чл. 145,
ал. 1, т. 2 от ЗСВ е извършена проверка в Община Бургас, относно
законосъобразност на извършените разпоредителни сделки –
продажби, замени и действия при предоставяне на право на строеж на
имоти ЧОС, чрез публичен търг, след решение на Общинския съвет.
/към пр. вх.№ А – 28/2013 г. по описа на БРП/ .

Проверката извършена по плана за дейността на отдел
„НЗЗОИПГ” при ВАП /р. ІІ, т. 3/, относно законосъобразност на
административните актове на общинските администрации, издадени
във връзка с прилагането на Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие / ЗУЧК/ е извършена също по метода на чл. 145, ал. 1, т. 2
от ЗСВ. В Община Бургас е извършена лично от прокурорите по
НЗЗОИПГ при РП – Бургас – Сузана Чинева, Галя Маринова и Венета
Иванова, а в Община Созопол от прокурорите по НЗЗОИПГ при РП –
Бургас – Албена Панчева, В. Чакърова и Тони Петрова, за периода от
03.06.2013 г. до 07.06.2013 г. Двете справки са били изпратени
своевременно в АП – Бургас и ОП – Бургас /пр. вх. № А – 543/13 г. по
описа на БРП./
ПРОВЕРКИ по МЕТОДА НА чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗСВ
През отчетния период са извършени 197 проверки, свързани с
осъществяването на постоянен, текущ надзор за законност върху
общите административни актове /Решения на ОС – Бургас, Камено и
Созопол/, последващите ги индивидуални административни актове/
Заповеди на Кмета на Общините Бургас, Созопол и Камено/ и
сключените въз основа на тях договори, с които се извършва
разпореждане с имоти общинска собственост – продажби, замени и
отдаване под наем.
През отчетния период е извършена контролна проверка по
спазване на законодателството, регламентиращо извършване на
таксиметров превоз на пътници, съобразно раздел ІІІ, т. 1 от плана на
Апелативна прокуратура гр. Бургас за 2013 г. по надзора на законност,
защита на обществения ред и правата на гражданите, като с отделни
постановления /3 бр./ на прокурор при БРП, на основание чл. 145, ал. 1,
т. 1 от ЗСВ е възложена проверка на Кмета на Община Бургас, Кмета
на Община Созопол и Кмета на Община Камено.
- Проверката извършена по плана за дейността на отдел
„НЗЗОИПГ” при ВАП /р. ІІ, т. 3/, относно законосъобразност на
административните актове на общинските администрации, издадени
във връзка с прилагането на Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие / ЗУЧК/ е извършена както по метода на чл. 145, ал. 1, т. 1
от ЗСВ, като са били изготвени два прокурорски акта за възлагане на
проверка в Община Бургас и Община Созопол, / така и по метода на
чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ/.

ПРОВЕРКИ ПО МЕТОДА на чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ
През отчетния период е извършена контролна проверка по
спазване на законодателството, регламентиращо извършване на
таксиметров превоз на пътници, съобразно раздел ІІІ, т. 1 от плана на
Апелативна прокуратура гр. Бургас за 2013 г. по надзора на законност,
защита на обществения ред и правата на гражданите, на основание чл.
145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ на Директора на Областен отдел „ Контролна
дейност – ДАИ” гр. Бургас . Материалите са заведени деловодно в пр.
А - 549/13 г. В определения срок проверката е приключила, като е
изпратена и обобщена справка до АП - гр. Бургас и ОП – Бургас.
ОБРАЗУВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
Във връзка с извършената дейност по „НЗЗОИПГ”, през
отчетния период не са образувани, респективно започнали досъдебни
производства.
Няма установени незаконосъобразни административни актове,
подадени протести и предложения.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОКУРОРСКИТЕ АКТОВЕ:
Общият брой на изготвените прокурорски актове по т. І, ІІ, ІІІ,
ІV е както следва:
- изготвени са общо 9 / девет/ броя Предложения, на основание
чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, от които 3 бр. предложения до Община
Бургас, 5 бр. предложения до Община Созопол и 1 бр. предложение до
Община Камено. Същите са по пр. вх. А – 543/13 г. по описа на БРП,
пр. А – 28/13. по описа на БРП и пр. А – 382/13 г. по описа на БРП. Към
настоящият момент по два от прокурорските акта - до Община
Созопол и Община Бургас в БРП не е постъпила информация, за
предприетите действия, съгласно дадените в тях предложения. Това са
Предложение от 23.05. 2013 г. на прокурор при БРП до Община Бургас
по пр. А – 28/13 г. по описа на БРП / пр. А – 693/13 г. на БРП/ и
Предложение от 05.07.2013 г. на прокурор при БРП до Община
Созопол по пр. вх. № А – 543/13 г. по описа на БРП.
Относно организацията на работата в БРП по „НЗЗОИПГ”
през 2013 г.
С осъществяване на дейност по „НЗЗОИПГ”, в БРП са били
ангажирани шест прокурори, като първоначално функциите на
ръководител на надзора от 02.01.2013 г. до 13.05.2013 г. е изпълнявала Г.
Маринова – прокурор при БРП. Впоследствие, С. Чинева е определена
със Заповед № РД-04-244/13.05.2013 г. на А. Червеняков Административен ръководител Районен прокурор на Районна

прокуратура гр. Бургас за ръководител на „Надзор за законност,
защита на обществения интерес и правата на гражданите” и
специализирано звено „ „Административно – съдебен надзор”, а с
подпомагащи функции са били натоварени прокурорите – Г.
Маринова, Албена Панчева,Т. Петрова, В. Чакърова и В. Иванова.
Следва да се спомене, че със заповед № ЛС – 338/31.10.2013 г. на
Димитър Диамандиев
- и. ф. Административен ръководител –
Апелативен ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна
прокуратура гр. Бургас, прокурор Т. Петрова е командирована в
Окръжна прокуратура гр. Бургас, да изпълнява функциите на
прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, считано от 01.11.2013 г.
След постъпването им в БРП, материалите, вероятно касаещи
работата на „НЗЗОИПГ” се докладват от съответния деловодител в
деловодство „Преписки” на ръководителя на надзора, който извършва
преценка за тяхната относимост към дейността по последния. След
това входящите им номера, както и кратка анотация за адресата и
съдържанието им се вписват /със зелен цвят/ във входящите дневници,
а проверките се завеждат като административни, със сигнатура «А».
По–късно се разпределят чрез компютърна програма по принципа на
„случайния избор” между гореупоменатите прокурори, като за
документацията по „НЗЗОИПГ” е обособена самостоятелна група.
Работата, относно изпълнението на плановите задачи по „НЗЗОИПГ”,
в това число и свързаните с тях указания от надзорните прокуратури се
разпределя от ръководителя на надзора пропорционално, между
прокурорите, ангажирани с дейността му, или между групи от тях,
като се изхожда от принципа за равномерната им натовареност. Копия
от прокурорските актове, с които се възлагат проверки, напомнителни
писма и справки, материализиращи резултатите от извършените
проверовъчни действия се предават на отговорника по надзора и
съхраняват от него, с цел осъществяване на контрол за срочно и
ефективно изпълнение на задачите. Копия от прокурорските актове се
изпращат за сведение на ОП -Бургас и АП-Бургас. Решенията по
принципни въпроси, касаещи работата по „НЗЗОИПГ” се взимат след
обсъждане от страна на всички прокурори от надзора, като при
необходимост подкрепа оказва и Г. Колева – прокурор при ОП-Бургас.
АНАЛИЗ ОТНОСНО СРОЧНОСТТА.
Анализът на горепосочените данни оправдава извода за
срочното произнасяне по всички преписки по „ НЗЗОИПГ”.

РАЗДЕЛ VІІ.
АДМИНИСТРАТИВНА
И
КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА
ДЕЙНОСТ
В началото на 2013 г. щатната численост на магистратите в
Районна прокуратура - гр. Бургас беше 41 броя, от тях бяха заети 34 щ.
бр., като незаети останаха 5 щатни бройки за прокурор и 2 щатни
бройки за младши прокурор. В Окръжна прокуратура – Бургас бяха
командировани трима прокурори през цялата година– К. Дюлгерска,
Д. Маджаров и Г. Колева, а още двама бяха командировани, считано от
01. 11. 2013 г. – Мария Маркова и Тони Петрова. Със Заповед на
Главния прокурор през цялата година командирован в БРП беше
Димитър Георгиев. Отпуск по майчинство ползваха две жени–
магистрати. Или броят на реално работещите прокурори в БРП беше
30. Съгласно Решение на ВСС по протокол № 15 от заседанието
проведено на 18.04. 2013 г. т. 4. 2. бяха разкрити нови три длъжности за
„прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас и към края на 2013 г.
щатната численост на магистратите в Районна прокуратура - гр. Бургас
беше 44 броя, от които бяха заети 36 щ. бр. за прокурор, а незаетите
бяха 5 щатни бройки за прокурор и 2 щатни бройки за младши
прокурор. В Окръжна прокуратура – Бургас към края на годината бяха
командировани петима прокурори. Броят на реално работещите
прокурори към 31. 12. 2013 г. беше 29,66.
Всички прокурори със Заповеди на Административния
ръководител са разпределени в седем основни надзора, като
периодично се актуализират отговорниците по видовете надзор и
постоянно подпомагащи прокурори от Районна прокуратура – Бургас,
както следва:
- По Надзора за законност върху изпълнението на наказанията
„Лишаване от свобода” и мерките за неотклонение „Задържане под
стража” в местата за задържане и завеждащ „Наказателноадминистративен
надзор
и
административно-ръководна
дейност” – отговорник е Административния ръководител - Районен
прокурор на Районна прокуратура – Бургас и подпомагащ дейността
по надзора за законност върху изпълнението на наказанията
„Лишаване от свобода” и мерките за неотклонение „Задържане под
стража” в местата за задържанe - Заместник на Административния
ръководител – Заместник Районен прокурор на РП – Бургас Г. Чинев.
- По „Надзор на досъдебното производство” – до 01. 11. 2013
г. отговорник беше прокурор Мария Маркова, а от 01. 11. 2013 г. е

прокурор Димитринка Црънкова с двама подпомагащи дейността
прокурори.
Към
така
определения
надзор
отделеното
Специализирано звено „Специален надзор и ДП от особена
важност” се ръководи от прокурорите М. Маркова /до 01. 11. 2013 г./ и
З. Милтиядова.
- По „Надзор на досъдебното производство и надзор за
законност и закрила на малолетните и непълнолетни лица,
работата на прокуратурата с малолетните и непълнолетни
правонарушители” – отговорник е прокурор Сълза Христова, а
подпомагащи дейността прокурори са петима.
- По „Съдебен надзор” отговорник е Елгина Чалъмова и един
подпомагащ дейността прокурор.
- По „Гражданско-съдебен надзор” – отговорник – Зам.
районен прокурор Г. Дуков и четирима подпомагащи дейността
прокурори.
- По „Надзор по изпълнението на наказанията и другите
принудителни мерки” с отговорник – Зам. районен прокурор Св.
Маринчев и 8 подпомагащи дейността прокурори.
- По „Общ надзор” – „Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата на гражданите” с отговорник на
надзора Сузана Чинева с пет подпомагащи прокурори.
В БРП е създадено и Специализирано звено „Съдебен и
извънсъдебен надзор за законност в административното
правораздаване” със същите отговорници и подпомагащи
прокурори.
През отчетния период прокурори от БРП бяха включени в
специализирани мрежи от прокурори от всички нива прокуратури в
системата на ПРБ, както следва:
1. Прокурор за контакт при осъществяване на взаимодействието
с органите по чл. 1 от Инструкцията за взаимодействие между
органите за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, на
Министерство на финансите, прокуратурата и следствието е Камен
Господинов.
2. В създадената вътрешна специализирана мрежа от
прокурори от всички нива прокуратури в системата на ПРБ за
противодействие на престъпленията против интелектуалната
собственост и компютърните престъпления и утвърждаване списък от
участници в мрежата участват прокурорите: Марина Николова, Сузана

Чинева, Гинка Чинова и Мария Дучева.
3. Във вътрешната специализирана мрежа от прокурори от
всички нива прокуратури в системата на ПРБ за противодействие на
престъпленията против финансовите интереси на ЕС участват: Георги
Чинев, Георги Попов, Гинка Чинова, Йорданка Дачева, Мария Дучева,
Таня Петрова и Христо Колев.
4. В специализираната мрежа от прокурори от всички нива
прокуратури в системата на ПРБ за противодействие на
престъпленията извършени от непълнолетни и на посегателствата
срещу малолетни и непълнолетни участват: Сълза Христова и Таня
Петрова.
5. В Националната прокурорска мрежа за международно
правно сътрудничество са включени прокурорите Зоя Милтиядова
Милтиядова-Инджова, Елгина Янчева Чалъмова и Светослав Здравков
Маринчев.
Административният състав на Районна прокуратура - Бургас в
края на календарната година се състои от 44 служители, обособени в
следните структурни звена, както следва:
1. 1 съдебен администратор.
2. 1 административен секретар.
3. Звено „Финансова и стопанска дейност” със следните
длъжности:
- 1 главен счетоводител и 1 главен специалист – счетоводител,
той и касиер.
4. Звено „Информационно обслужване и технологии, статистика
и анализ”, състоящо се от:
- 1 системен администратор - І-ра степен, 1 системен
администратор - ІІ-ра степен и 3-ма съдебни статистици
5. Служба „Регистратура и деловодство” състояща се от:
Структурно звено „Преписки”, състоящо се от:
- 1 завеждащ служба и 5 съдебни деловодители
Структурно звено „Досъдебни производства”, състоящо се от:
- 2-ма завеждащ служба и 19 съдебни деловодители ;
Структурно звено „Присъди”, състоящо се от:
- 1 завеждащ служба и 3-ма съдебни деловодители
6. 2-ма съдебни архивари.
7. Структурно звено „Техническо обезпечаване”, състоящо се от:
- 1 шофьор, 1 призовкар и 1 чистач.
Съотношението на специализираната към обща администрация

е 36/9, обстоятелство пряко допринасящо за срочното изпълнение на
задълженията на съдебните служители. Съотношението прокурорислужители при БРП е 0.97 %.
Една служителка ползва отпуск по майчинство през целия
отчетен период, като на нейното място на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от
КТ беше назначена заместничка до 28.08. 2013 г. На 31.03. 2013 г. почина
един съдебен служител, а на считано от 01. 11. 2013 г. бе прекратен
трудовия договор на съдебния статистик на основание чл. 325, ал. 1, т. 1
от КТ. Двама от съдебните деловодители ползват дългосрочен отпуск
по болест /предвид диагнозите, не се предполага завръщането им на
работа до края на календарната година/.
Към края на 2013 г. вакантните длъжности за съдебни
служители бяха общо 4, от които 3 за съдебен деловодител и 1 за
съдебен статистик.
Служителите дават 24-часови дежурства, като са на
разположение и след приключване на работния ден до започването на
следващия, както и в празничните и в почивните дни.
Съотношението прокурор – служител е 1 към 0,93 - много под
средното за страната. Натоварването на всички служители е голямо.
Не е имало случаи на несправяне с работата, отказ или неоснователно
забавяне решаването на преписки и дела, прехвърляне на отговорност,
немотивирани самоотводи, конфликти между прокурорите и
служителите в РП - Бургас, както и между тях и висшестоящите
магистрати и служители в съд, следствие и МВР.
Определено следва да се отбележи, че през изтеклия период и
прокурорите, и служителите в РП - гр. Бургас съвестно, качествено и в
срок са изпълнявали служебните си задължения. В тази насока е
необходимо да се изтъкне, че целият административен състав е упорит
и всеотдаен на работата си и многократно са се доказвали като такива с
честото оставане след работно време, обедни почивки и нерядко през
почивни дни.
През 2013г. бяха посетени 53 семинари и обучения от
прокурори и съдебни служители от Районна прокуратура - гр. Бургас,
където взеха активно участие, а след това обобщаваха в доклади и
представяха обсъжданите от тях въпроси пред колегите си.
Прокурорите посетиха 18 обучения и семинари на тема:
"Задължителна начална квалификация на новоназначени прокурори Наказателен процес", "Криминалистика", "Марката и дизайна на ЕС практически познания", "Превенция и разкриване на престъпления,

свързани с разпространение на тютюневи изделия без бандерол, с
фалшив бандерол и/или чужда търговска марка", "Международна
правна помощ и международно сътрудничество по наказателни дела.
Евроджъст. Европол", "Как да работим ефективно с жертвите и
извършителите на сексуални посегателства", "Финансово разследване и
трафик на хора", "Борба и превенция срещу дискриминацията чрез
средствата на наказателното право".
Прокурорите Г. Маринова и Св. Маринчев участваха в
международни форуми. Прокурор Маринова участва в семинар в Р.
Унгария относно престъпленията против околната среда. Прокурор
Маринчев взе участие в семинар в Р. Австрия относно трафика на хора
с цел трудова експлоатация, организиран от МЦРМП и в семинар в К.
Нидерландия относно идентифициране на жертвите на трафика на
хора.
От общо 36 прокурори през годината в обучения и семинари се
включиха 14 магистрати.
Следва да се отбележи, част от служителите също бяха
включени в обучения и семинари – осем от тях в двете части на
специализирано компютърно обучение на съдебните служители за
работа с УИС-2, организирано от ПРБ; двама участваха в обучение във
връзка с предстоящи децентрализирани поръчки за доставки и услуги
по реда на ЗОП и двама в работни срещи, организирани от БОП на
тема: "Атестиране на съдебните служители - прилагането на
ПДОАПРБ - проблеми и предложения" и „Управление на човешките
ресурси“. В семинари, организирани от НИП взеха участие четирима
служители по следните теми: "Въведение в работата на
администрацията на прокуратурата", "Организация на адм.
обслужване.
Междукултурни
комуникации.
Управление
на
конфликти" и "Ефективно управление на човешките ресурси, оценка
на изпълнението, обучение и развитие".
От общо 39 служители участие в обучения и семинари взеха 28
служители.
Съдебните служители от Районна прокуратура – Бургас
изразяват желание да се включат в обучения и желаят да повишат
професионалната си квалификация, като нашето предложение, с цел
участие на по-голям брой от тях, е мероприятията да се провеждат в
гр.Бургас. Готови сме да окажем помощ при организацията и
провеждането им.

За пръв път през 2013 г. съдебните служители сами
организираха семинар, за който съдебния администратор подготви
материали на тема: "Стресоустойчивост и управление на времето", а
всички участници се включиха в анкетите и тестовете.
През 2013 година продължаваха да се провеждат работни срещи
на прокурорите, на които се обсъждат причините за постановяването
на оправдателните присъди и се анализират причините за връщане па
делата от съда за доразследване. Обръща се внимание на всеки един
прокурор допуснал произнасянето на оправдателна присъда, като се
анализират всички индивидуални особености на конкретния процес и
на дейността на магистрата. Съществен акцент се поставя на
ефективността и резултатите - положителни и отрицателни, като се
анализират причините - обективни и субективни (просрочени дела,
върнати за доразследване от съда, прекратени, вкл. по давност,
оправдателни присъди). Всяко шестмесечие се организира работна
среща с участието на наказателните съдии от БРС и прокурорите за
обсъждане на организационни мерки за бързо и качествено
приключване на делата, причините за връщане на делата за
доразследване, причините за забавеното движение на делата в
досъдебна и съдебна фаза, както и актуални въпроси по прилагането
на закона и съдебната практика.
През изтеклата 2013 г. бяха извършени следните проверки и
ревизии в Районна прокуратура – Бургас:
1. Апелативният прокурор на АП Бургас извърши проверка
по ДП № 202/2007 г. по описа на ІІ РУП, вх. № 2315/2007 г. по описа на
БРП.
2. Беше извършена проверка по жалбата, изпратена от ВКП
на ДП № 2093/2010 г., вх. № 4115/2010 г. по описа на БРП;
3. По сигнал от М. Ф. Х. Инспекторатът към ВСС провери и
ДП № 519/2012 г., пр. № 1987/2012 г. на БРП.
4. През периода 27.05.-07.06. 2013 г. беше извършена планова
проверка на цялостната дейност на РП – Бургас от Инспектората към
ВСС.
При отчитане на резултатите е дадена справедлива оценка за
организацията на работата на прокурорите при БРП. Отразени са ,
както положителни практики и резултати, така и констатации за
такива, изискващи прецизиране, анализиране и промяна на
действията на прокурорите по определени теми. Препоръките, дадени

в Акта от извършена планова проверка са изпълнени. Ресорната
Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси и взаимодействието с ИВСС при ВСС - Протокол № 33/16.09.
2013 г. - т. 4 е уведомена за предприетите действия от и. ф.
административен ръководител, приела ги е за сведение, както и
Възраженията срещу част от констатациите, изводи и препоръки в
Акта за резултатите от извършена проверка от ИВСС на РП - Бургас и
отговора на главен инспектор на ИВСС /в който е посочено, че следва
де се вземат предвид всички предприети своевременно действия от
страна на и. ф. Адм. ръководител на РП - Бургас за отстраняване на
допуснатите пропуски, в следствие на които формално не са били
спазени част от изискванията на Заповед № 36/12 г. на Главен
прокурор на РБългария /В същия протокол е отразено и решението за
използване на материалите по проверката при изготвянето на единна
методика по прилагането на принципа на чл. 9 ЗСВ.
Регулярно прокурори от ОП - Бургас извършват комплексни и
тематични ревизии на РП - Бургас за цялостната й дейност. В
изготвените доклади от надзорните магистрати, участващи в
ревизиращите екипи липсват каквито и да е негативни констатации,
като отразяваните показателите за администрирането и цялостната
дейност на Районна прокуратура гр. Бургас са положителни:
1. В изпълнение на разпоредбата на чл.15, ал.2 от
Инструкцията за провеждане на предварителни проверки на Главния
прокурор на РБългария беше извършена проверка в РП – Бургас
относно дейността по предварителните проверки, която обхвана
периода 01.01.-30.09. 2012 г.
2. БОП извърши ревизия по Надзора за законност и закрила
на малолетните и непълнолетни лица за 30.06. 2012 г. – 30.06. 2013 г.
3. През годината бяха извършени две проверки на
прокуратурите от района на ОП – Бургас по прилагане на
„Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър
на лица с неприключили наказателни производства” и на
„Инструкцията за взаимодействието между ПРБ и МВР при
разследването на две или повече ДП, образувани и водени срещу едно
и също лице.
4. Съгласно Заповед № РД-04-40/21.05. 2013 г. на
Административен ръководител Окръжен прокурор на Окръжна
прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 142, ал. 2 и чл. 140 от Закона
за съдебната власт и Методическите указания за контрол в системата

на прокуратурата в РБългария, утвърдени със Заповед № 1692/26.05.
2010 год. на Главния прокурор на РБългария беше извършена и
комплексна ревизия по дейността на БРП, обхващаща периода 01.01.
2012 г.- 31. 12. 2012 г.
Прокурорите от Районна прокуратура - гр. Бургас са
реализирали ръководно-контролни функции върху работата на
разследващите органи и служителите в системата на МВР,
упражнявайки правомощията си по чл. 196 НПК и чл. 119, ал. 1, т. 3
ЗСВ, също при обжалване на актове на органите на досъдебното
производство, задължителни указания по разследването, по искания
за отводи и т. н.
Общият брой на получените, образувани и проверени при
осъществени проверки от прокурорите от „Надзор за законност,
защита на обществения интерес и правата на гражданите”, преписки
възлиза на 217 /двеста и седемнадесет/ . От тях, по инициатива на
прокурор – 217 броя, а по искане на граждани и организации – 0. От
упоменатите по – горе преписки 217 са новообразувани за периода.
Прокурорите от Надзора са извършили 3 /лични/ проверки на
територията на Община Бургас, Община Камено и Община Созопол
по метода на чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Проверката извършена по плана за дейността на отдел
„НЗЗОИПГ” при ВАП /р. ІІ, т. 3/, относно законосъобразност на
административните актове на общинските администрации, издадени
във връзка с прилагането на Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие / ЗУЧК/ е извършена както по метода на чл. 145, ал. 1, т. 1
от ЗСВ, като са били изготвени два прокурорски акта за възлагане на
проверка в Община Бургас и Община Созопол, /така и по метода на
чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ/.
През отчетния период е извършена контролна проверка по
спазване на законодателството, регламентиращо извършване на
таксиметров превоз на пътници, съобразно раздел ІІІ, т. 1 от плана на
Апелативна прокуратура гр. Бургас за 2013 г. по надзора на законност,
защита на обществения ред и правата на гражданите, на основание чл.
145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ на Директора на Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ” гр. Бургас.
Районният прокурор следи за натовареността и работата като
срочност, обем и качество на прокурорските актове. Възложено е на
статистическия отдел при БРП да изготвя годишни справки,

отразяваща дейността на отделните прокурори - брой внесени в БРС
обвинителни актове, споразумения, предложения по чл. 78А НК,
прекратени дела, искания за СРС, искания за удължаване на срока до
Гл. прокурор и БОП, експертизи, справки за делата взети на СО и
всички други произнасяния.
Административния ръководител e инициирал срещи, лекции и
консултации с полицейски управления и служби в ОДП - гр. Бургас,
във връзка с проблеми на досъдебното производство. Освен
обсъжданите въпроси, на тези срещи при необходимост се давали
конкретни указания по отделни дела и мнения за решаване на
проблеми в работата на досъдебното производство и такива във връзка
с пропуските, допускани от органите на МВР в хода на извършваните
проверки и разследвания. Ръководителят е поддържал добър контакт
със средствата за масово осведомяване, като периодично се е подавала
информация за дейността на прокуратурата, касаеща дела за
престъпления с висока степен на обществена опасност и интерес,
организация на интервюта със съответните прокурори след
предварителна заявка от журналистите и
брифинги по повод
информационни събития.
През отчетния период срещу магистратите при БРП не бяха
образувани
дисциплинарни производства и не бяха налагани
дисциплинарни наказания.
РАЗДЕЛ VІІІ
НА
ПРОКУРОРСКИТЕ

НАТОВАРЕНОСТ
И
НА
СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ.
1. Обем на прокурорската дейност.
През отчетната 2013 год. в Районна прокуратура - гр. Бургас са
наблюдавани 11 525 преписки по следствения надзор. По 7 238
преписки са изготвени откази за образуване на досъдебно
производство, 58 бр. преписки са били върнати на подателя на сигнала
за допълване на информацията, по 1166 бр. преписки са образувани
досъдебни производства, 1171 бр. преписки са прекратени с
резолюция, 254 бр. преписки са изпратени по компетентност на друга
прокуратура, 126 бр. преписки са изпратени по компетентност на
административни органи. Общо решените преписки по надзора за
законност са 201.
За сравнение през 2012 год. в Районна прокуратура - гр. Бургас
са наблюдавани 10 811 преписки по следствения надзор. По 3 160

преписки са изготвени откази за образуване на досъдебно
производство, 27 бр. преписки са били върнати на подателя на сигнала
за допълване на информацията, по 1334 бр. преписки са образувани
досъдебни производства, 4810 бр. преписки са прекратени с
резолюция, 245 бр. преписки са изпратени по компетентност на друга
прокуратура, 96 бр. преписки са изпратени по компетентност на
административни органи. Общо решените преписки по надзора за
законност са 121.
През 2011 год. в Районна прокуратура - гр. Бургас са
наблюдавани 12 353 преписки по следствения надзор. По 5 358
преписки са изготвени откази за образуване на досъдебно
производство, образуваните досъдебни производства от прокурор са
1 568. Общо решените преписки по надзора за законност са 186.
Прокурорските актове, внесени в Районен съд - Бургас са 1 210. Броят
на прекратените досъдебни производства е 4 438, а на спрените – 3 137.
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През 2013 г. са наблюдавани 11 525 преписки по следствения
надзор, от които 10 478 са новообразувани. Решените от прокурор
преписки са 10 947 – или 90,92 % от общо наблюдаваните. Останали
нерешени от прокурор в края на отчетния период са 654, като всички
са при прокурора за решаване.

Решени праписки от прокурор
5,64%

94,36%
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Наблюдаваните досъдебни производства са 9 308 бр., от които
новообразувани са 4 036. От всички наблюдавани досъдебни
производства през отчетния период прекратените са 3 826, спрените –
2 329, а внесените в съда са 1 091, а участията на прокурорите в съдебни
заседания са 2 001.
През 2012 г. наблюдаваните досъдебни производства са 9 305 бр.,
от които новообразувани са 4 125. От всички наблюдавани досъдебни
производства през отчетния период прекратените са 3 758, спрените –
2 294, а внесените в съда са 1 153, а участията на прокурорите в съдебни
заседания са 2 549.
През 2011 г. общо наблюдаваните досъдебни производства в РП
– Бургас са 10 972 бр., решените от прокурор ДП са 8 904 бр., а
участията на прокурорите в съдебни заседания са 2 802.
През отчетната година в БРП са образувани 80 незабавни
производства и 471 бързи производства.
Значителен
ръст
бележат
бързите
и
незабавни
производства. Относителният им дял спрямо всички новообразувани
е 13,65 %.
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.

Новообразувани бързи и незабавни производства
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Прокурорските актове, внесени в Районен съд - Бургас са 1 091
/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/.
Средно по 36,8 на прокурор.
През 2012 г. прокурорските актове, внесени в Районен съд Бургас са 1 153 /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/.
Средно по 42,7 на прокурор.
През отчетната 2013 г. броят на приведените в изпълнение
присъди (изпратените присъди за изпълнение от прокурора до
органите по изпълнение) по лица е 735. Проверените
административни актове (нормативни, индивидуални, общи,
вътрешнослужебни) са 26392, прокурорите при БРП са изготвили и
изпратили за изпълнение общо 47 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.).
През 2012 г. броят на приведените в изпълнение присъди

(изпратените присъди за изпълнение от прокурора до органите по
изпълнение) по лица е 775. Проверените административни актове
(нормативни, индивидуални, общи, вътрешнослужебни) са 9 243,
прокурорите при БРП 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.).
През 2011 г. броят на приведените в изпълнение присъди
(изпратените присъди за изпълнение от прокурора до органите по
изпълнение) по лица е 1 005. Проверените административни актове
(нормативни, индивидуални, общи, вътрешнослужебни) са 3 915,
прокурорите при БРП са изготвили и изпратили за изпълнение общо
18 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.).
През отчетния период всеки един прокурор от РП - Бургас е
наблюдавал средно 313,8 ДП, решил е 245 ДП и е участвал в 70,36
съдебни заседания.
През 2012 г. дин прокурор от РП - Бургас е наблюдавал средно
344,63 ДП, решил е 267,93 ДП и е участвал в 94,482 съдебни заседания.
За сравнение през 2011 г. всеки един прокурор от РП - Бургас е
наблюдавал средно 406,6 ДП, решил е 329,8 ДП и е участвал в 103,778
съдебни заседания.
Общият брой прокурорски актове и участия в съдебни
заседания през 2013 г. са 45 500.
Общият брой прокурорски актове и участия в съдебни
заседания през 2012 г. са 25 060.
Общият брой прокурорски актове и участия в съдебни
заседания през 2011 г. са 24 053.
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От общия обем на прокурорската дейност в РП – Бургас
възлизащ на 43 740, прокурорските актове внесени в БРС са 1 091, общо
участията в съдебни заседания са 2 287, а общо актовете и дейности по
всички видове надзори са 40 362.
От общия обем на прокурорската дейност 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.
От общия обем на прокурорската дейност в РП – Бургас през 2011
г. възлизащ на 39 932, прокурорските актове внесени в БРС са 1 351,
общо участията в съдебни заседания са 2 910, а общо актовете и
дейности по всички видове надзори са 35 671.
ОБЩ ОБЕМ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ
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През 2010 г. общия обем на прокурорската дейност е възлизал
на 38 026, прокурорските актове внесени в БРС са 1383, общо участията

в съдебни заседания са 2200, а общо актовете и дейности по всички
видове надзори са 34 443.
Обемът на дейността на БРП по досегашните и включени
нови показатели, отчитащи натовареността на прокурорите през
2012 г. по видовете надзори са както следва:
Следствен надзор
Общият брой на постановленията, произнасянията и актове по
следствения надзор през отчетния период е 32 376 при 31 654 за 2012 г.
и 29 709 бр. за 2011 г., броят на прокурорските актове и дейности по
преписките е 12 805, през 2012 те са били 12 097, а през 2011 г. техният
брой е бил 13 345, постановленията с които се повдига спор за
последственост са 18 при 13 за 2012 г. и 10 за 2011 г., постановленията, с
които жалбите и молбите се оставят без разглеждане като
недопустими са 826, през 2012 г. са били 546, а през 2011 г. са били 692,
изпратените по компетентност досъдебни производства са 102 бр., а
през 2012 г. са били 120 , а през 2011 г. - 119, исканията, писмата и
постановленията за удължаване срока на разследване са 9 967, през
2012 г. са били 7 553, а през 2011 г. те са били 6 374 бр., исканията за
разкриване на банкова тайна са 32, а за 2012 г. са били 17, през 2011 г. 15, исканията за използване на СРС са 82, през 2012 г. са били 82, при
42 през 2011 г., исканията до съда за МНО, за претърсване, изземване,
за обиск, за освидетелстване, разпит на свидетели и обвиняеми пред
съдия са 317, през 2012 г. са били 472, а през 2011 г. 287 бр., протестите
срещу невзета и изменена МНО и ЗС са 3 бр. при 17 за 2012 г. и 3 бр. за
2011 г., възобновяванията на ДП са 471, а през 2012 г. са били 562, а през
2011 г. са били 516 бр., исканията за отводи и самоотводи и
произнасянията по такива са 243 бр. при 23 за миналата година и 12
бр. за 2011 г., исканията за назначаване на служебен защитник са 32 бр.,
постановленията, писмата с указания по разследването са 1 110,
постановленията по чл. 229, ал. 3 НПК – по направени искания,
бележки и възражения при предявяването са 207, актовете във връзка с
международното сътрудничество по наказателните дела са 53, през
2012 г. са били 40, а през 2011 г. - 22 бр.
Наказателно-съдебен надзор
Броят на актовете, внесени в Районен съд – Бургас по
Наказателно-съдебния надзор през отчетния период е 96 бр., а през
предходната година е бил 95, през 2011 г. са били 82 бр., общо
въззивните и касационни протести са 77, през 2012 г. са били 86 бр., а

през 2011 г. - 82 бр. Участията в съдебни заседания по НСН на
прокурорите от БРП са 2 001.
По надзор изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки неотчетените показатели в таблицата,
касаеща надзора 2. 2. 1., 2. 2. 2. и 2. 2. 3 са следните:
През отчетния период разпорежданията за изпълнение на
присъди са 1 211 /през 2012 г. са били 1 318, при 1381 бр. за 2011 г./,
искания до съда за произнасяне с определение по чл. 306 и сл. НПК са
280 /258 – за 2012 г. и 318 през 2011 г./, постановленията по чл. 59 НК за
зачитане на ЗС и Домашен арест са 19 бр. /15 – за 2012 г., 21 бр. през 211
г./, постановленията по искания за отлагане изпълнение на
наказанията са 15 /12 – през 2012 г., 10 за 2011 г./, както и през 2012 г. и
2011 г. прокурорите от надзора са участвали в 12 пробационни съвети,
броят на проверките на местата за лишаване от свобода и следствения
арест са 24.
По Гражданско-съдебен надзор:
Общо актовете по ГСН са 25 бр. /през 2012 г. са били 23, а през
2011 г. - 22 бр./, уведомленията до КОНПИ са 21 /22 – през 2012 г. и 19
през 2011 г./, подадени са 4 жалби срещу първоинстанционни решения
на съда /през 2012 г. е била 1, а 3 са били през 2011 г./, участията в
съдебни заседания по ГСН са 86 /97 през 2012 г., а 102 са били през
предходната година/.
Административен надзор за законност:
Общо проверки и актове по административния надзор за
законност бяха 443, през 2012 г. са били 257 при 379 бр. за 2011 г.,
извършените проверки са 217 /през предходната година са били 12, а
през 2011 г. -188/, подадените и разгледани предложения са 9 бр. /7 бр.
– през 2012 г., 3 бр. са били през 2011 г./, общият брой преписки,
образувани по този надзор по инициатива на прокурор са 217, през
2012 г. са били 121, а през 2011 г. те са били 188 бр. Проверените
административни актове (нормативни, индивидуални, общи,
вътрешнослужебни) са 26 392, през 2012 г. са били 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 5 861, през 2012 г.
са били 5 274, а през 2011 г. техният брой е бил 3 741, от които
издадените заповеди и указания са 1 397 /1167 през 2012 г. и 1 256 през
2011 г./, анализите и докладите са 1 043 /1 246 през 2012 г. и 635 бр. през

2011 г./, становищата са 1 140 /704 през 2012 г., а през 2011 г. са били 483
бр./, справките, изготвени през отчетната година са 1 587 /1 334 през
2012 г. и 874 през 2011 г./, участията в семинари, конференции,
обучения, вкл. и като лектори са 61 бр. /187 през 2012 г. и 52 бр. през
2011 г./, броят на предложенията по ЗСВ са 25 /21 през 2012 г. и 35 през
2011 г./, броят на дежурствата в дни, съгласно заповедите на
Административния ръководител са 365 бр.
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.
РАЗДЕЛ ІХ
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ГР. БУРГАС
Изложените по-горе показатели за дейността на Районна
прокуратура гр. Бургас, предопределят налагането на извода за една
реална високо позитивна положителна оценка за работата на
магистратите и съдебните служителите при нея. През отчетния
период бяха положени много усилия от прокурори и служители и бе
извършена огромна по обем работа за осигуряване срочност на
разследването по хиляди неприключени досъдебни производства от
настоящата и предходни години. Следва да се отбележи, че през
изтеклата година прокурорите и служителите в РП - гр. Бургас
съвестно, качествено и в срок са изпълнявали служебните си
задължения. В тази насока е необходимо още веднъж да се изтъкне, че
целият прокурорски и административен състав е упорит и всеотдаен в
работата си. Не е имало случаи на несправяне с работата, отказ или
неоснователно забавяне решаването на преписки и дела, прехвърляне
на отговорност, немотивирани самоотводи, конфликти между
прокурорите и служителите в РП - гр. Бургас, както и между тях и
висшестоящите магистрати, и служителите в съд, Окръжен следствен
отдел при БОП и МВР, дисциплинарно наказани магистрати и
служители.

Приоритетите на БРП ще продължат да бъдат в следните насоки:
1. Подобряване качеството на прокурорската работа, което да
включва изготвяне на законосъобразни и мотивирани актове в
предвидените за това законови срокове, реален надзор на досъдебното
производство, изискващ добро познаване на разследването във всеки
негов етап и ефективно упражняване на функцията по ръководство над
досъдебното производство от наблюдаващия прокурор. Активно
участие в съдебната фаза на процеса и използване на законовите
способи за протестиране на незаконосъобразните съдебни актове.
2. Оптимизиране срочността за приключване на досъдебните
производства.
3. Ежемесечен анализ на всички постановени оправдателни
присъди и върнати дела за допълнително разследване, което да доведе
до отчитане на често повтарящите се грешки и съществуващи порочни
практики. Провеждане на съвместни съвещания между прокурорите
от БРП и надзорната инстанция, както и такива със съдиите от БРСъд.
4. Активизиране на работата на прокуратурата по самосезиране,
при наличие на съответната необходимост и предпоставки за това.
5. Организиране на периодични обучения с участието на всички
прокурори.
Налагане на дистанционната форма на обучение, без откъсване
на магистратите от трудовия процес.
6. Организиране на съвместни съвещания с ръководителите на
разследващите органи и началниците на съответните полицейски
управления, с цел предприемане на мерки, за оптимизиране
дейността на подчинените им служители.
7. Реално използване на капацитета на Окръжния следствен
отдел при Окръжна прокуратура гр.Бургас. При дела с фактическа и
правна
сложност
наблюдаващите
прокурори
да
преценят
възможността във всеки конкретен случай за изготвяне на
предложения до Окръжния прокурор на гр.Бургас за възлагане
разследването на следовател.
8. Изпълнение на медийната стратегия на прокуратурата, с цел
повишаване на общественото доверие към институцията. Обективно и
своевременно отразяване на случаите от обществена значимост за
региона.
9. Активно взаимодействие на прокуратурата с контролните

органи на регионално ниво и максимално използване на техния ресурс
при възлагане и извършване на проверки.
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