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Специализираните юрисдикции в България започват работа на 1 януари
2012 г. Те са създадени с акт на Народното събрание – Закон за изменение и
допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник бр.
1 от 04.01.2011 г., в сила от 04.01.2011 г. Допълнителна правна уредба на
дейността им е дадена в Закона за изменение и допълнение на НПК (обн. д.в.,
бр. 13/2011 г.).
Специализираната прокуратура притежава компетентност да разследва
дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд на територията на
Република България.
Специализираната прокуратура работи по делата за престъпления,
които съгласно чл.411а, ал. 1-6 от НПК, са подсъдни на Специализирания
наказателен съд, а именно:
 Образуване, ръководене или участие в организирана престъпна група
- чл.321 от Наказателния кодекс;
 Участие или ръководство на организация или група, която сключва
сделки или извлича облаги чрез сила или страх - чл.321а от НК;
Престъпления по поръчение или в изпълнение на решение на
организирана престъпна група или извършени от лица, които са служители в
охранителна или застрахователна организация, действат по поръчка на такава
организация, извършват охранителна дейност, от лице от състава на МВР, от
лице което се представя за такова – 33 престъпления от Наказателния кодекс:
чл.116, ал.1, т.10, чл.131, ал.1, т.8, чл.142, ал.2, т.6 и 8, чл.142а, ал.2,
предложение второ, чл.143, ал.2, чл.143а, ал.3, чл.144, ал.3, предложение
второ, чл.155, ал.5, т.1, чл. 156, ал.3, т.1, чл.159, ал.5, чл.159г, предложение
второ, чл.162, ал.3, предложение първо и ал.4, чл.195, ал.1, т.9, чл.199, ал.1,
т.5, чл.208, ал.5, предложение първо, чл.213а, ал.2, т.5 и ал.3, т.3, чл.214,
ал.2, т.1 и 2, чл.216, ал.5, предложение трето, чл.235, ал.4, предложение
първо, чл.242, ал.1, буква „ж", чл.253, ал.3, т.1, предложение второ, чл.256,
ал.2, предложение второ, чл.278а, ал.3, предложение трето, чл.280, ал.2, т.5,
чл.282, ал.4, чл.330, ал.2, т.4, чл.337, ал.2 и 3, чл.339, ал.2 и 3, чл.346, ал.6,
предложение първо и второ, чл.354а, ал.2, т.1, чл.354б, ал. 2 - 4, чл.354в, ал.2 4 и чл.356б от НК.
Специализираната
прокуратура
притежава
екстериториална
компетентност – прокурорите могат да разследват посочените престъпления и
когато те са извършени в чужбина.
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Специализираната прокуратура притежава и т. нар. свързана
компетентност – когато са извършени няколко престъпления, разследвани в
едно или повече дела, те имат връзка помежду си и едно от тях е от списъка на
изброените в чл.411а, ал.1 и 2 НПК, всички престъпления са подсъдни на
Специализирания наказателен съд.
Специализираната прокуратура не разследва престъпления, извършени
от магистрати, от военни лица, от лица с имунитет, както и престъпления на
тероризъм, диверсия, шпионаж.
Разследването по дела на Специализираната прокуратура се извършва
от разследващи полицаи на МВР, определени със заповед на Министъра на
вътрешните работи, следователи при Специализираната прокуратура,
разследващи агенти, определени със заповед на председателя на ДА”НС”
/след 14.06.2013 год./, разследващи митнически инспектори, определени със
заповед на Министъра на финансите.
Оперативното осигуряване на разследванията на Специализираната
прокуратура се извършва от:
- главни дирекции на МВР – предимно Криминална полиция, Гранична
полиция, до 14.06.2013 год. и от Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ на МВР, където бе създаден 11-ти отдел „Специализирано
разследване“;
- областните дирекции на МВР;
- Държавната агенция за национална сигурност;
- Агенция „Митници“ на Министерство на финансите.

РАЗДЕЛ І. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ.

НА

Основните задачи през 2012 г. и 2013 г. за Специализираната
прокуратура,
като
новосъздадена национална прокуратура,
бяха
организационно и кадрово изграждане, наред със старта и изпълнението на
пряката й дейност по преписки и наказателни производства, съобразно
функционалната й компетентност по НПК и ЗСВ.
Организацията и дейността на Специализираната прокуратура се
подчинява на следните принципи:
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 Законност в действията, спазване правата на всички участници в
наказателното производство и всички граждани.
 Специализация в работата на магистратите – създаване на 2 отдела в
прокуратурата: криминален и стопански.
 Работа в екип – екип от прокурори, следователи, разследващи полицаи
и оперативни работници; екипната работа продължава до окончателна
присъда.
 Постоянно и тясно взаимодействие с полицейските служби и ДАНС,
своевременно подаване от МВР и ДАНС на информация за наличие на
ОПГ, своевременно започване на разследването и събиране на
доказателства.
Ето и най-важните статистически данни за работата през 2013 г.,
втората година от нашето съществуване, по основните видове дейности на
прокурорите от Специализираната прокуратура.
Основните видове дейности на прокурорите и следователите от СП са
следните:
- дейност по преписки и проверки;
- дейност по досъдебни производства;
- дейност по §9 от ПЗР на ЗИДНПК – внасяне и приключване на
наказателни
производства
на
териториалните
прокуратури
в
Специализирания наказателен съд;
- дейности в съдебната фаза на наказателните производства,
включително и тези по §9 от ПЗР на ЗИДНПК;
- дейност по изпълнение на наказанията;
- дейност по международно-правно сътрудничество.
Дейност по преписки и проверки.
През отчетния период прокурорите при СП са работили по общо 237
преписки, от които 22 бр. са останали от предходния отчетен период, а 215 са
новообразуваните. През периода са решени 218 преписки, от които 31,65% са
решени в срок до три дни, 65,6 % са решени в едномесечния срок и 2,75% са
решени над едномесечния срок.
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От решените 218 бр. преписки, 45 са приключили с отказ за образуване
на досъдебно производство, по 72 бр. са образувани досъдебни производства,
4 са прекратени с резолюция по реда на ИППП, по 46 бр. е била възложена
проверка, 3 сигнала са върнати на подателите за допълване, а 146 преписки
са изпратени по компетентност на други прокуратури.
Прави впечатление по-малкия брой преписки в сравнение с миналата
2012 г., когато прокурорите са работили по 391 бр. преписки, налице е
намаление с 39,38%. Възможно обяснение за това е реформата в МВР и
ДАНС през 2013 г. Все така е висок броя на преписките, изпратени по
компетентност на други прокуратури. За втора поредна година се отчита
липса на преписки, изпратени от Агенция „Митници“ при МФ.
Дейност в досъдебна фаза.
През 2013 г. прокурорите при Специализирана прокуратура са
наблюдавали 327 наказателни досъдебни производства, от които 73 бр. са
новообразувани досъдебни производства. За сравнение през първата година
от работата ни наблюдаваните досъдебни производства са били 177 бр., от
които 132 бр. са били новообразувани. Налице е увеличение с 45, 87% на
общо наблюдаваните досъдебни производства.
От новообразуваните дела, 72 бр. са образувани от прокурор или 99%
спрямо всички наблюдавани ДП, а само 1 бр. e започнато от разследващ
орган, при условията на чл.212 ал.2 от НПК. Последният показател следва да
се аналазира в позитивен аспект, като е променена констатираната с
предходни анализи практика за късно уведомяване на прокуратурата за
разработки и реализации от страна на МВР.
Разследването е провеждано от разследващ полицай в МВР по 225
досъдебни производства /127 бр. за 2012 г./, като в това число са включени и
възложените ДП на разследващ агент от ДАНС през втората половина на
годината. 104 бр. са досъдебните производство превъзложени от един на друг
разследващ орган, което е високо число, но обяснимо след промените от
лятото в ЗДАНС, ЗМВР и закриването на ГДБОП. Това наложи всички дела,
разследвани от служители в тази дирекция, да бъдат превъзложени на други
разследващи органи в МВР, ДАНС и следствения отдел при СП.
Разследването е извършено от следовател по 101 бр. ДП. Няма досъдебни
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производства, разследвани от митнически инспектори за втора поредна
година.
По 10 бр. досъдебни производства са били създадени съвместни екипи за
разследване, в които са включени 23 прокурора, 10 следователи от СО при
СП, разследващи полицаи и агенти. Създадени са 2 съвместни екипи за
разследване с експерти от КОНПИ.
От делата с предмет престъпления на организираната престъпност, общо
135 бр. образувани и водени по чл. 321 от НК, 36 бр. касаят ОПГ за
престъпления в данъчната и осигурителна система или 27%; 29 бр. касаят
ОПГ за разпространение на наркотични вещества или 21%; 21 бр. касаят
ОПГ за трафик на хора или 16%; 14 бр. се отнасят до ОПГ за държане и
разпространение на цигари без бандерол или 10%; 11 бр. касаят ОПГ за
скиминг или 8%; 8 бр. касаят ОПГ за кражби и грабежи или 6%; 6 бр.касаят
ОПГ за пране на пари или 4% ; 5 бр. касаят ОПГ за убийства или 3,7%; 3 бр.
касаят ОПГ за изнудване или 2%; 2 бр. касаят ОПГ за измами или 1%; 2 бр.
касаят ОПГ за документни престъпления или 1%; по един брой са ОПГ за
незаконно притежаване на оръжие;укриване на културни ценности ;за
лихварство и лихварство или 1%.
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ОПГ за разпространение на НВ
ОПГ за данъчни престъпления
ОПГ за трафик на хора
ОПГ за скиминг
ОПГ за кражби, грабежи и квалиф. Състави
ОПГ за пране на пари
ОПГ за измами
ОПГ за държане и разпространение на цигари без бандерол
ОПГ за лихварство
ОПГ за изнудване
ОПГ за убийства
ОПГ за неказонно притежание на оръжие
ОПГ за документни престъпления
ОПГ за укриване на културно- исторически ценности

В тази структура първо място заемат делата за ОПГ с предмет
данъчни престъпления, на второ място са делата за ОПГ с предмет
разпространение, държане, отглеждане и трафик на наркотични вещества; на
трето място са тези за ОПГ с предмет „трафик на хора“, на четвърто са делата
за ОПГ с предмет държане на акцизни стоки без бандерол, а на пето място са
делата за ОПГ с предмет скиминг. В сравнение с 2012 г. се наблюдава
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разместване в своебразното класиране като делата за ОПГ с предмет данъчни
престъпления изместват от първото място тези с предмет разпространение и
трафик на наркотични вещества. В челната четворка влизат и делата с
предмет държане на акцизни стоки без бандерол за сметка на скиминга.
Отчита се появата на досъдебните производства, при които се разследват
ОПГ, извършващи тежки престъпления против личността /убийства/.
Наблюдава се също снижение на делата с предмет престъпления лихварство,
но увеличение на на делата с предмет престъпления изнудване.
През отчетния период по 25 дела са били възложени данъчни ревизии.
На КУИППД са изпратени 91 бр. уведомления. Прокурорите са изготвили 69
бр. искания за обезпечаване по чл.72 от НПК. Направени са 4 бр. искане до
съда за запор по реда на чл.12 от ЗМИП – всичките уважени.
През 2013 г. прокурорите при СП са внесли в СНС общо 117 бр. искания
за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, от които са
уважени 76 бр. искания, а 37 бр. не са уважени, 4 искания не са били
разгледани. Изготвени са били 28 протеста по чл. 64 ал.6 НПК, от които са
били уважени 12 бр. Наблюдава се 65% успеваемост при исканията до съда
за определяне на най-тежката мярка за неотклонение и 43% успеваемост при
протестирането на съдебните актове при мерките за неотклонение.
През 2013 г. са били задържани под стража общо 104 лица, от които 26 с
други „висящи дела“. Налице е чувствително намаление спрямо предходния
отчетен период, когато са били 174 задържани лица. През периода на 27
лица е била наложена мярка за неотклонение „домашен арест”. Прокурорите
са изменили МНО „Задържане под стража“ в 38 случая, на основание чл. 63
ал.5 и ал.6 НПК, в резултат най-вече от изменените срокове на тази мярка,
приети със ЗИДНПК д.в. бр. 71/2013 г.
Исканията за използване на СРС са 347 бр. и са намалели с 39 % спрямо
предходния отчетен период /568 бр. за 2012 год./, от тях първоначалните са
211 бр., от които 9 бр. не са уважени от Председателя на СНС, а за
продължаване срока на СРС – 136 бр. Поисканите оперативни способи са
1015, като съдът е уважил исканията за 988 от тях, спрямо 2012 г. е налице
намаление с 34% на поисканите оперативни способи. Исканията за изготвяне
на ВДС са 217 по общо 43 досъдебни производства, което представлява дял
от 64,2% от поисканите и разрешени СРС. Изготвените протоколи за ВДС
до края на годината са 158 бр. От наблюдаваните производства, по които са
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използвани специални разузнавателни средства, за годината са приключени
16 бр., като лицата, спрямо които са прилагани СРС по тези дела са 83 бр. От
тях предадени на съд са 52 лица, а осъдени лица с влязла в сила присъда са 32
лица. Само едно досъдебно производство, по което са използвани СРС, е било
прекратено през годината.
Дейност на Следствения отдел при СП.
През 2013 г. следователите в СО на СП са работили по 101 бр. ДП, от
които 57 са новообразуваните, а също и по 34 бр. международни молби за
правна помощ. Разследваните ДП от следовател представляват дял от 30,88%
спрямо всички досъдебни производства. За сравнение през 2012 г.
следователите са работели по 50 бр. ДП, дял от 28,25% спрямо всички дела.
Наблюдава се тенденция за двойно увеличаване на възложените на
следовател ДП /50 бр. за 2012 г./, което е плод от една страна на кадровото
укрепване на следствения отдел, а от друга страна се дължи на
превъзложените ДП след закриването на ГДБОП при МВР.
Следователите са приключили 8 досъдебни производства през 2012 г. и
51 досъдебни производства през 2013 година. Като се има предвид, че общо
приключените разследвания на СП през 2013 г. са 116 бр., то делът на
приключените производства от следствения отдел се очертава много сериозен
– 43,96%, тоест почти половината от всички приключени дела от СП. През
2012 година този дял е бил 15,38%.
Очертава се подобрена ефективност в работата на следствения отдел,
като се има предвид, че средно през двете години са работили почти еднакъв
брой следователи – 6.85 за 2013 г. и 6.0 за 2012 г. Този извод се подкрепя и от
обстоятелството, че през 2013 год. следственият отдел е работил по по-голям
брой молби за международна правна помощ /МПП/ в сравнение с 2012 г. – 34
бр. спрямо 28 бр.
Срочност на разследването. Решени досъдебни производства от
прокурор.
През 2013г. прокурорите са приключили 116 досъдебни производства,
всички разследвани в законов срок. Продължителността на досъдебната фаза,
за делата, които са решени с прекратяване или с внасяне в съд, е следната : от
общо 93 дела 23 бр. са решени в седеммесечния срок; 34 бр. в едногодишния
и 36 бр. над една година. Тоест около 75 % от делата изискват време за
разследване и решаване около и над 1 година, което се дължи на сложността
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на разледванията на организирани престъпни групи и извършените от тях
престъпления. Потвърждава се констатацията, направена в годишния анализ
за 2012 година, че срок от около една година е разумен за решаване на дела,
свързани с организирана престъпност.
През 2013 г. прокурорите са решили 152 досъдебни производства, от
които 80 дела са внесени в съда с изготвени по тях 97 бр. прокурорски
актове. Тези 97 бр.прокурорски актове включват внесени 68 бр. обвинителни
актове, по отношение на 249 лица за 178 бр. престъпления, и 29 бр.
споразумения по 44 престъпления срещу 55 бр. лица. Прекратените
производства са общо 13, от които по 1 дело прекратяването е отменено от
съда. Спрените са 5 бр., а 54 е броят на делата изпратени по компетентност
на други прокуратури.
Три пъти повече са решените досъдебните производства в сравнение с
миналата година /52 бр. за 2012 г./, повече от два пъти се е увеличил и броят
на изготвените прокурорски актове по решените досъдебни производства /46
бр. за 2012 г./.
Дейност по § 9 ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК.
Специализираната прокуратура е рабитила през годината общо по 13
дела по §9 от ПЗР на ЗИДНПК(ДВ, бр. 13/ 2011 г., изм и доп. ДВ бр.61/2011
г., и ДВ бр.19/2012 г.).
От тях внесени в съд за отчетния период 5 броя досъдебни
производства по § 9 ал.1 от ПЗР на ЗИДНПК и 8 бр. ДП по § 9 ал.2 от ПЗР на
ЗИДНПК. По посочените 8 бр. ДП по § 9 ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК е
извършено от прокурор при СП съгласуване на обвинителен акт, изготвен от
наблюдаващия прокурор при съответната териториална прокуратура.
За сравнение, през 2012 година в СП са били обработени 110 дела общо
по § 9 от ПЗР на ЗИДНПК. Намалението на тези дела около 9 пъти.
Дейност в съдебната фаза.
Сравнението с данните за предходната 2012 г. показва, че броят на
делата внесени в съд от прокуратурата се е увеличил значително, като
внесените дела от други прокуратури са намалели. Това обстоятелство
потвърждава първоначалните очаквания за постигане на по-голяма бързина и
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ефективност в борбата с организираната престъпност, след създаване на
специализираните институции.
През 2013 г. прокурорите при Специализираната прокуратура са внесли
в съда общо 97 бр. прокурорски актове. По внесените в Специализирания
наказателен съд прокурорски актове са образувани 104 дела от общ характер,
като по обвинителен акт са образувани 70 наказателни производства, а по
споразумения са образувани 34 наказателни производства. През периода са
разгледани и решени 64 наказателни дела по обвинителни актове и 34
наказателни дела по споразумения - общо 98, които се явяват 94% от
образуваните наказателни дела в Специализиран наказателен съд. През
годината Специализираният наказателен съд е прекратил едно дело по
внесени актове на прокурори от Специализираната прокуратура. Постановени
са 13 осъдителни присъди. По 25 от делата, внесени с обвинителен акт, са
постигнати споразумения в съдебно заседание.
През 2013 г. няма приключени дела по реда на съкратеното съдебно
следствие - чл.372, ал.4 от НПК, връзка с чл.371, т.1 или т.2 от НПК.
През отчетния период са внесени 34 бр. споразумения, като от тях 28 са
одобрени, а шест броя не са одобрени и са върнати на прокуратурата. От
неодобрените споразумения няма такива, които да са върнати поради
допуснати нарушения на закона или процесуалните правила.
През 2013 г. няма влязла в сила оправдателна присъда по акт на
прокурор от СП, отчита се една оправдателна присъда по отношение на едно
лице, която не е влязла в сила. В процентно отношение оправдателните
присъди са 1,03 % спрямо внесените в съд прокурорски актове.
За 2013 г. са били осъдени общо 157 лица по 13 присъди и 53
споразумения. Осъдените лица с влезли в сила присъди са 147. За сравнение
през 2012 г. са били осъдени 30 лица, като е налице увеличение над 5 пъти.
От тях 13 жени и 19 лица на младежка възраст /между 14 и 29 години/.
Най-голям е броят на лицата, осъдени за престъпления по чл.321 от НК
– 50% от общо осъдените лица, следват тези, осъдени за престъпления по
чл.354а от НК – 16 %, осъдените за престъпления по чл. 243 от НК – 6%,
осъдените за престъпления по чл.159г от НК - 5 % от всички осъдени лица.
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СТРУКТУРА ОСЪДЕНИ ЛИЦА
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През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са участвали общо в 888 съдебни заседания по 217 наказателни дела, в
сравнение с данните за 2012 г., когато прокурорите са участвали в общо 299
съдебни заседания, е налице увеличение от три пъти по този показател.
През отчетния период са върнати 23 наказателни дела с обвинителни
актове, внесени от прокурори при Специализираната прокуратура, което
представлява 23,7% от общо внесените в съд актове. Сравнението с данните
за предходния отчетен период – 2012 г., когато са били върнати 10.86 % от
внесените актове, показва увеличение от два пъти.
Следва да се отбележи , че голяма част от върнатите актове са внесени в
края на 2012г. и са върнати от съда през първото тримесечие на 2013 г.,
поради което през първото шестмесечие бе отчетен завишен дял на върнатите
дела от съд - дял от 58,62%. За второто полугодие на 2013 г. се наблюдава
значително намаляване на броя на върнатите от съда дела, тъй като бе
създаден механизъм и организация за по-прецизна проверка на актовете
преди внасянето им в съда със Заповед №369/19.09.2013 год. Този механизъм
очевидно е дал положителен резултат, след като делът на върнатите от съд
дела е намален драстично за годишния отчетен период. Освен това, по
инициатива на административния ръководител на СП, бе извършен анализ на
причините за връщане на делата от съда, който бе обсъден на общо събрание
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през м. април 2013 г. Според този анализ, водеща причина за връщане на
делата от съда е разминаване на предявеното обвинение с това, което е
записано в диспозитива на обвинителния акт, както и други грешки,
допуснати при изготвянето на обвинителния акт на прокурора. Именно
поради това създаденият вътрешен контролен механизъм е насочен предимно
към проверка на проекта за обвинителен акт, преди внасянето му в съда.
Проблем се явява по-краткият 15 дневен срок, в който следва да се
произнесе прокурора, при наличие на фактическа и правна сложност на
делата. Недостатъчният срок за запознаване с материалите по делата, които в
повечето случаи са с много голям обем, създава предпоставки за грешки при
изготвяне на обвинителния акт и пропускане на допуснати на досъдебното
производство нарушения на процесуални правила.
През 2013 година са протестирани 27 броя разпореждания на съда за
връщане на наказателни производства. От подадените протести 3 бр. са
уважени, 17 бр. не са уважени и 7 бр. не са разгледани към края на отчетния
период.
Въззивните протести, подадени от прокурорите при Специализираната
прокуратура са общо 92 на брой, като 12 бр. са подадени срещу изцяло или
частично оправдателни присъди, една от които е постановена по обвинителен
акт на СП, а останалите единадесет – по обвинителен акт на други
прокуратури. От тях един не е уважен, а единадесет броя са останали
неразгледани към края на периода. Въззивните протести, извън тези по
оправдателни присъди, са общо 80 бр., като 27 от тях са уважени, 41 бр. не са
уважени, а 12 бр. са останали неразгледани. Като относителен дял уважените
протести представляват 39,7% от всички разгледани протести.
Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са получени за
изпълнение общо 105 броя съдебни актове – присъди и определения за
одобряване на споразумения, по които са наложени 105 бр. наказания. В
сравнение с 2012 г., когато са били получени за изпълнение 94 бр. съдебни
актове е налице увеличение с 12%. Разпределението им по видове наказания е
както следва: лишаване от свобода – 99 бр., пробация – 4 бр. и лишаване от
права – 2бр. Запазва се тенденцията от предходната година огромният брой от
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налаганите наказания да е лишаване от свобода, като останалите наказания
съставляват незначителен дял.
От общия брой получени съдебни актове през отчетния период са били
изпратени за изпълнение общо 88 бр. (84% от получените) присъди, всички в
срок до 5 дни. Тази статистика сочи на високата бързина и ефективност в
работата на прокурорите и деловодния състав по изпълнение на присъдите,
по 85 бр. от изпратените за изпълнение актове е получено уведомление за
започнато изпълнение на наказанието.
През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са изготвили 25 бр. предложения до съда за произнасяне по реда на чл.306,
ал.1, т.1, т.2, и т.3 от НК и са участвали в 46 съдебни заседания по
образуваните производства. Към края на отчетния период 18 от
предложенията са уважени, две не са уважени и пет са останали
неразгледани.
За периода прокурорите при Специализираната прокуратура са
изготвили 1 сигнал за възобновяване на влязло в сила наказателно дело. По
същия е внесено предложение до ВКС от Главния прокурор. Производството
не е разгледано от ВКС към края на периода.
През отчетния период няма незаконосъобразно приведени в
изпълнение съдебни актове от прокурори при Специализираната
прокуратура.
Международна правна помощ.
През отчетната 2013 г., като и през предходните периоди, съществен дял
от дейността на Специализирана прокуратура е свързан с международното
сътрудничество по наказателни дела с оглед спецификата на делата,
разследването по които е от компетентност на Специализирана прокуратура.
В периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. прокурорите при
Специализирана прокуратура са работили по общо 50 преписки/дела/ с
международен елемент. В горепосочените преписки/дела/ са включени общо
43 молби за международна правна помощ, от които: 9 изходящи, изготвени и
изпратени от прокурорите при Специализирана прокуратура до съдебните
органи на други държави, изготвени от прокурорите при Специализирана
прокуратура, 34 молби за правна помощ, който са получени за изпълнение от
компетентните органи на други държави /всички от страни, членки на ЕС/.
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Издадени са 3 европейски заповеди за арест /ЕЗА/ от прокурорите при
Специализирана прокуратура. Освен изложеното през 2013 г. прокурор при
Специализирана прокуратура чрез механизма на трансфер е приел
наказателно производство от чужда държава. По 3 досъдебни производства са
създадени съвместни екипи за разследване със съдействие от Еurojust. За
сравнение през същият период на 2012 г. прокурорите при Специализирана
прокуратура са изготвили 8 молби за правна помощ и са приели за
изпълнение 27 такива. т.е през 2013 г. броят им се е увеличил с 37,2%.
От постъпилите 34 бр. молби за международна правна помощ /МПП/
всички са приети за изпълнение. Изпълнени и върнати на молещата държава
са 22 молби за правна помощ, а 12 не са изпълнени. За отчетния период
приетите за изпълнение молби за международна правна помощ съставляват
дял от 14% спрямо образуваните 237 бр. преписки на Специализирана
прокуратура, и дял от 10,4% спрямо наблюдаваните 327 бр. досъдебни
производства.
През 2013 г. са възложени 9 бр. молби за международна правна помощ
до други държави по общо 6 бр. досъдебни производства, образувани и
наблюдавани от Специализирана прокуратура. Всички са отправени до
страни членки на ЕС (4 бр. до Нидерландия, 2 бр. до Белгия, 1 бр. до Австрия,
1 бр. до Гърция и 1 бр. до Чешка Република). През отчетния период са
изпълнени и получени от замолените държави 13 бр. молби за правна помощ,
от възложените през 2012 г. общо 16 бр. Изпълнените МПП са от страни
членки на ЕС.
Проблемни области. Необходими мерки и законодателни промени за
преодоляване на проблемните области и повишаване ефективността в
противодействието на престъпността.
Проблемните области за специализираната прокуратура, през отчетния
период, както и през първата година на дейността й, се очертаха в следните
насоки:
 Липса на достатъчно прокурори и следователи;
 Липса на специални процесуални инструменти;
 Твърде разширена компетентност;
На 03.01.2012 г. Специализираната прокуратура започна работа със 7
назначени и встъпили в длъжност прокурори и нито 1 следовател. В началото
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на 2013 г. в Специализираната прокуратура работеха 14 прокурора
(включително административния ръководител) при щат 22 бр., от които 8
командировани, и 6 следователи, от които 1 командирован, при щат 12 бр.
Почти през цялата 2013 г. само 63% от бройките за прокурори са били заети и
едва 50% от бройките за следователи са били заети.
Едва през м. октомври и ноември приключиха конкурсите на ВСС за
прокурори и следователи, в резултат от които бяха назначени в СП още 13
прокурори и 4 следователи. В края на 2013 година в СП са работили 19
прокурори и 12 следователи, от които постоянно назначени са 8 бр. и
командировани са 4-ма следователи.
Почти 2 години специализираната прокуратура работеше в условията
на сериозен и хроничен кадрови дефицит. Този проблем е намирал
частично решение чрез механизма на командироване, но това е давало
временно и фрагментарно отражение на работата. Едва ли има друга голяма
прокуратура в страната, която да е функционирала в такова тежко кадрово
състояние. Това неизбежно е резултатирало в сериозна натовареност на
прокурорите, което би могло да доведе до просрочване при решаването на
делата (съгласно чл.411г НПК, прокурорът решава делото си в срок от 15
дни), невъзможност за пътуване в страната, когато се разследват ОПГ извън
София, загуба на ежедневния контакт и взаимодействие с оперативните
служби на МВР и ДАНС, загуба на ефективен контрол върху разследванията,
грешки при решаване на делата и изготвяне на прокурорските актове.
Макар и да се наричаме специализирани прокурори, ние не разполагаме
с правомощия, различни от тези на всички други прокурори в страната. След
като е отчел особената обществена опасност и спецификата на
престъпленията на организираната престъпност, законодателят трябва да
направи и следващата крачка в този процес. Необходимо е създаване на
специални процесуални инструменти за противодействието на този вид
престъпност – правила за „разкаялия се мафиот“, стимули и защита на
сътрудничещ обвиняем и свидетел, изолация на арестанти и осъдени лица,
привличане на данъчни служители като експерти и др. Такива специални
процесуални инструменти съществуват в големите европейски страни, в
които съществуват специализирани институции, като Италия, Франция и
Испания, такива съществуват и в САЩ. Само чрез тяхното въвеждане в
законодателството и употреба в практиката на правоохранителните и
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правораздавателните институции, ще стане възможно постигането на
сериозни и трайни резултати в противодействието на организираната
престъпност, която вече е станала транснационална по своя характер.
Проблем се явява и по-краткият 15 дневен срок, в който следва да се
произнесе прокурора, при наличие на фактическа и правна сложност на
делата. Недостатъчният срок за запознаване с материалите по делата, които в
повечето случаи са с много голям обем, създава предпоставки за грешки при
изготвяне на обвинителния акт и пропускане на допуснати на досъдебното
производство нарушения на процесуални правила. Всички останали
прокурори в републиката разполагат с 30 дневен срок за решаване на делата
си. По-краткият срок изглежда към днешна дата необоснован и създаващ
предпоставки за влошено качество на прокурорската работа.
Следващият проблем в дейността ни е ненужно разширената
компетентност на специализираните юрисдикции. Законът в чл. 411а, ал.2
НПК е включил престъпления като закана с убийство, незаконна сеч на
дървета, придобиване без разрешение на оръжие и взривни вещества,
склоняване към употреба на наркотици и др., които не разкриват особена
специфика и сложност. Тези дела нямат нищо общо с проявите на
организираната престъпна дейност, не се отличават с някаква правна и
фактическа сложност. Бройката им като цяло, съпоставена с общия брой на
наблюдавани производства, не е малка. Независимо от това, обаче, делата
изискват отделяне на значителен кадрови ресурс от прокурори и разследващи
органи, разходване на средства и се явяват един излишен ангажимент за
специализираните съд и прокуратура. До 2012 г. тази група престъпления
успешно беше разследвана от общите съдилища и прокуратури. Би могло да
се помисли за законодателна промяна и изваждане на посочените по-горе
престъпления от компетентността на специализираните юрисдикции.
Този проблем е посочен и в доклада на ЕК от януари 2014 г., за
напредъка на България в областта на правосъдие и вътрешна сигурност.
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РАЗДЕЛ ІІ. ДОСЪДЕБНА ФАЗА
1. Преписки.
През отчетния период прокурорите при СП са работили по общо 237
преписки, от които 22 бр. са останали от предходния отчетен период, а 215 са
новообразуваните. През периода са решени 218 преписки, от които 69 бр. или
31,65% са решени в срок до три дни, 143 бр. или 65,6 % са решени в
едномесечния срок, само 6 бр. или 2,75% са решени над едномесечния срок.
От решените 218 бр. преписки, 45 са приключили с отказ за образуване
на досъдебно производство, по 72 бр. са образувани досъдебни производства,
4 са прекратени с резолюция по реда на ИППП, по 46 е била възложена
проверка, 3 сигнала са върнати на подателите за допълване, а 146 преписки
са изпратени по компетентност на други прокуратури.
Прави впечатление по-малкия брой преписки в сравнение с миналата
2012 год., когато прокурорите са работили по 391 бр. преписки, налице е
намаление с 39,38%. Възможно обяснение за това е реформата в МВР и
ДАНС през 2013 г. Все така е висок броя на преписките, изпратени по
компетентност на други прокуратури. Висок е също и броят на образуваните
преписки по сигнали на граждани. В сигналите си гражданите се обръщат към
Специализираната прокуратура често с последна надежда за справедливост.
Прокуратурата е била сезирана за най-различни случаи на престъпна дейност,
свързани с корупция и организирана престъпност на народни представители,
магистрати, служители на МВР, нотариуси, адвокати, кметове, независимо, че
тези случаи излизат извън компетентносттта на специализираната
прокуратура.
През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура
са наблюдавали 8 (осем) бр. преписки, заведени по материали на ДАНС. От
тях 2 (две) преписки са образувани по получени материали от СД „ ПОП“, 2
(две) преписки са образувани по получени материали от СД „Р“, 1 (една)
преписка по получени материали от ТД „ НС“ Монтана , 1 (една) преписка
по получени материали от СД „ Е“ ДАНС , 1 (една) преписка по получени
материали от Дирекция „Финансова сигурност“ - ДАНС, 1 (една) преписка
по получени материали от Дирекция „Финансово разузнаване“ при ДАНС.
Образувани са 8 (осем) досъдебни производства.
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За 2013 г. са образувани 2 преписки по сигнали на контролни органи,
по които е образувано 1 досъдебно производство. Всичките тези преписки са
по сигнали на Националната агенция на приходите. За втора поредна година
се отчита липса на преписки, изпратени от Агенция „Митници“ при МФ.

2. Следствен надзор.
2.1. Обобщени данни по видове производства, по видове
разследващи органи и съобразно систематиката на НК, вкл. по
отношение пострадалите от престъпления.
През 2013 г. прокурорите при Специализирана прокуратура са
наблюдавали 327 наказателни досъдебни производства, от които 73 бр. са
новообразувани досъдебни производства. За сравнение през първата година
от работата ни наблюдаваните досъдебни производства са били 177 бр., от
които 132 бр. са били новообразувани. Налице е увеличение с 45,87% на общо
наблюдаваните досъдебни производства.
От новообразуваните дела, 72 бр. са образувани от прокурор или 99%
спрямо всички наблюдавани ДП, а само 1 бр. e започнато от разследващ
орган, при условията на чл.212 ал.2 от НПК. Последният показател следва да
се аналазира в позитивен аспект, като е променена констатитараната с
предходни доклади практика за късно уведомяване на прокуратурата за
разработки и реализации от страна на МВР.
Приети по компетентност са 85 бр. досъдебни производства, което
представлява дял от 26% от всички наблюдавани от СП досъдебни
производства.
През отчетния период няма образувани незабавни и бързи производства.
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Разпределение на досъдебните производства
по начин на започване
Новообразувани досъдебни производства
Приети по компетентност
Образувани от прокурор
Започнати от разследващ орган по реда на чл. 212 ал.2 НПК
85
54%

1
1%

72
45%

Разследването е провеждано от разследващ полицай в МВР по 225
досъдебни производства /127 бр. за 2012 г./, като в това число са включени и
възложените ДП на разследващ агент от ДАНС през втората половина на
годината. Разследването е извършено от следовател по 101 бр. ДП. Няма
досъдебни производства, разследвани от митнически инспектори за втора
поредна година. В сравнение с предишния отчетен период са наблюдава
тенденция за двойно увеличаване на възложените на следовател ДП /50 бр. за
2012 г./, което е плод на кадровото укрепване на следствения отдел.
По 10 бр. досъдебни производства са били създадени съвместни екипи за
разследване, в които са включени 23 прокурора, 10 следователи от СО при
СП, разследващи полицаи и агенти. Създадени са 2 съвместни екипи за
разследване с експерти от КОНПИ.
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104 бр. са досъдебните производство превъзложени от един на друг
разследващ орган, което е високо число, но обяснимо след промените от
лятото в ЗДАНС, ЗМВР и закриването на ГДБОП. Това наложи всички дела,
разследвани от служители в тази дирекция, да бъдат превъзложени на други
разследващи органи в МВР, ДАНС и следствения отдел при СП.
От делата с предмет престъпления на организираната престъпност - 135
бр. /чл. 321 от НК/ 36 бр. касаят ОПГ за престъпления в данъчната и
осигурителна система или 27%; 29 бр. касаят ОПГ за разпространение на
наркотични вещества или 21%; 21 бр. касаят ОПГ за трафик на хора или
16%; 14 бр. се отнасят до ОПГ за държане и разпространение на цигари без
бандерол или 10%; 11 бр. касаят ОПГ за скиминг или 8%; 8 бр. касаят ОПГ за
кражби и грабежи или 6%; 6 бр.касаят ОПГ за пране на пари или 4% ; 5 бр.
касаят ОПГ за убийства или 3,7%; 3 бр. касаят ОПГ за изнудване или 2%; 2
бр. касаят ОПГ за измами или 1%; 2 бр. касаят ОПГ за документни
престъпления или 1%; по един брой са ОПГ за незаконно притежаване на
оръжие;укриване на културни ценности ;за лихварство и лихварство или 1%
Относно делата за други видове престъпления: тези за убийства са 5
или 2,5%; за телесни повреди е 1бр. или 1%; за отвличане са 5бр. или 2,5%;
за закана за убийство са 4бр. или 1% ; за кражби и присвояване са 11 бр. или
3,5% ; за измами са 4бр. или 1%; за изнудване са 25бр. или 9%; за държане на
акцизни стоки без бандерол са 4 или 1%; за вещно укривателство и увреждане
на вещи - 4 бр. или 1 % за скиминг и фалшифициране на парични знаци - 2 бр.
или 1%; за данъчни престъпления - 13 или 4%; за пране на пари са 5 или 2%;
за каналджийство са 9 бр.или 3%; за незаконно притежание на оръжие са 9 бр.
или 3%, за трафик на хора – 13 бр. или 5%; за противозаконно отнемане на
МПС 1бр. или 1%; за изнудване са 8 бр. или 3%; за незаконно притежаване,
разпространение и трафик на наркотични вещества са 27 или 9%; за
контрабанда са 2 или 1% ,за лихварство 1 бр. или 0,5 %.
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ОПГ за разпространение на НВ
ОПГ за данъчни престъпления
ОПГ за трафик на хора
ОПГ за скиминг
ОПГ за кражби, грабежи и квалиф. Състави
ОПГ за пране на пари
ОПГ за измами
ОПГ за държане и разпространение на цигари без бандерол
ОПГ за лихварство
ОПГ за изнудване
ОПГ за убийства
ОПГ за неказонно притежание на оръжие
ОПГ за документни престъпления
ОПГ за укриване на културно- исторически ценности

В тази структура първо място заемат делата за ОПГ с предмет
данъчни престъпления, на второ място са делата за ОПГ с предмет
разпространение, държане, отглеждане и трафик на наркотични вещества; на
трето място са тези за ОПГ с предмет „трафик на хора“, на четвърто са делата
за ОПГ с предмет държане на акцизни стоки без бандерол, а на пето място са
делата за ОПГ с предмет скиминг. В сравнение с 2012 г. се наблюдава
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разместване в своебразното класиране като делата за ОПГ с предмет данъчни
престъпления изместват от първото място тези с предмет разпространение и
трафик на наркотични вещества. В челната четворка влизат и делата с
предмет държане на акцизни стоки без бандерол за сметка на скиминга.
Отчита се появата на досъдебните производства, при които се разследват
ОПГ, извършващи тежки престъпления против личността /убийства/.
Наблюдава се също снижение на делата с предмет лихварство, но увеличение
на изнудванията.
През 2013 г. 1 досъдебно производство е разследвано лично от
прокурор, а прокурорите са участвали в извършването или са извършили
отделни действия по разследването на основание чл. 46 ал.2 т. 2 пр. 2 от
НПК по 39 дела.
Общият брой на делата с извършени неотложни следствени действия е
54 бр., като самите действия са 694 бр., само 10 бр. от тези действия не са
одобрени от съда. От всички извършени неотложни следствени действия 145
бр. са обиски, 485 бр. представляват претърсвания и изземвания. Изготвени
са 8 бр. искания за задържане и изземване на кореспонденция, всичките
уважени. Направени са общо 60 искания за разпит пред съдия от СНС,
всичките уважени.
За отчетната година от Специализирана прокуратура са издадени 3 три
броя Европейски заповеди за арест /ЕЗА/, касаещи установяване и задържане
на три лица по две наблюдавани наказателни производства.
През отчетния период по 25 дела са били възложени данъчни ревизии.
На КУИППД са изпратени 91 бр. уведомления.
Прокурорите са изготвили 69 бр. искания за обезпечаване по чл.72 от
НПК. Направени са 4 бр. искане до съда за запор по реда на чл.12 от ЗМИП –
всичките уважени.
През 2013 г. прокурорите при СП са внесли в СНС общо 117 бр. искания
за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, от които са
уважени 76 бр. искания, а 37 бр. не са уважени, 4 искания не са били
разгледани. Изготвени са били 28 протеста по чл. 64 ал.6 НПК, от които са
били уважени 12 бр. Наблюдава се 65% успеваемост при исканията до съда
за определяне на най-тежката мярка за неотклонение и 43% успеваемост при
протестирането на съдебните актове при мерките за неотклонение. За
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посочения период прокурорите от СП са участвали в 271 бр. заседания по
разглеждане на МНО.
През 2013 г. са били задържани под стража общо 104 лица, от които 26 с
други „висящи дела“. Налице е чувствително намаление спрямо предходния
отчетен период, когато са били 174 задържани лица. През периода на 27
лица е била наложена мярка за неотклонение „домашен арест”. Прокурорите
са изменили МНО „Задържане под стража“ в 38 случая, на основание чл. 63
ал.5 и ал.6 НПК, в резултат най-вече от изменените срокове на тази мярка,
приети със ЗИДНПК д.в. бр. 71/2013 г.
По общо 18 дела са били предприети 21 мерки за защита на свидетели по
чл.123 от НПК.
Исканията за използване на СРС са 347 бр. и са намалели с 39% спрямо
предходния отчетен период /568 бр. за 2012 г./, от тях първоначалните са 211
бр., от които 9 бр. не са уважени от Председателя на СНС, а за продължаване
срока на СРС – 136 бр. Исканията за изготвяне на ВДС са 217 по общо 43
досъдебни производства, което представлява дял от 64,2% от поисканите и
разрешени СРС. Изготвените протоколи за ВДС до края на годината са 158
бр. От наблюдаваните производства, по които са използвани специални
разузнавателни средства, за годината са приключени 16 бр., като лицата,
спрямо които са прилагани СРС по тези дела са 83 бр. От тях предадени на
съд са 52 лица, а осъдени лица с влязла в сила присъда са 32 лица. Само едно
досъдебно производство, по което са използвани СРС, е било прекратено
през годината.
Наблюдаваните производства, по които са използвани специални
разузнавателни средства /СРС/ са 100 бр., спрямо 479 лица. Поисканите
оперативни способи са 1015, като съдът е уважил исканията за 988 от тях.
Спрямо данните за 2012 г. се констатира увеличение с 30% на делата, по
които са използвани СРС /70 бр. тогава/, увеличение с 34% на лицата /314 бр.
за 2012 г./, но намаление с 34% на поисканите оперативни способи.
През месец декември на 2013 г. в Специализираната прокуратура бе
извършена проверка на законосъобразността на действащите процедури по
разрешаване, прилагане и използване на СРС, както и по прилагането на ЗЕС,
от експерти към парламентарната комисия за контрол над службите за
сигурност, използването и прилагането на СРС и достъпа до данните по ЗЕС.
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В писмо, подписано от председателя на парламентарната комисия Димитър
Дъбов, се констатира много добра организация на работа в прокуратурата.
Дейност на Следствения отдел при СП.
През 2013 г. следователите в СО на СП са работили по 101 бр. ДП, от
които 57 са новообразуваните, а също и по 34 бр. международни молби за
правна помощ. Разследваните ДП от следовател представляват дял от 30,88%
спрямо всички досъдебни производства. За сравнение през 2012 г.
следователите са работели по 50 бр. ДП, дял от 28,25% спрямо всички дела.
Наблюдава се тенденция за двойно увеличаване на възложените на
следовател ДП /50 бр. за 2012 г./, което е плод от една страна на кадровото
укрепване на следствения отдел, а от друга страна се дължи на
превъзложените ДП след закриването на ГДБОП при МВР.
Следователите са приключили 8 досъдебни производства през 2012 г. и
51 досъдебни производства през 2013 година. Като се има предвид, че общо
приключените разследвания на СП през 2013 г. са 116 бр., то делът на
приключените производства от следствения отдел се очертава много сериозен
– 43,96%, тоест почти половината от всички приключени дела от СП. През
2012 година този дял е бил 15,38%.
Очертава се подобрена ефективност в работата на следствения отдел,
като се има предвид, че средно през двете години са работили почти еднакъв
брой следователи – 6,85 за 2013 г. и 6,0 за 2012 г. Този извод се подкрепя и от
обстоятелството, че през 2013 г. следственият отдел е работил по по-голям
брой МПП в сравнение с 2012 г. – 34 бр. спрямо 28 бр. Изпълнените и
върнати МПП от следователите са 22 бр. за 2013 г. спрямо 12 бр. за 2012 г.
Следователите разследват дела, образувани срещу организирани
престъпни групи, извършващи или извършващи престъпления: трафик на
хора, разврат, изнудване, престъпления срещу митническия режим,
данъчната, кредитната и осигурителната система, документни престъпления,
престъпления, извършени с общоопасни средства, извършени от служители
на МВР и др.
Работата в следствения отдел се организира и извършва на основа на
екипния принцип. По повечето от досъдебните производства следователите
работят в екип с поне още един следовател, определен или чрез програмата
Law choice или чрез разпореждане на АР за създаване на екип. Служебната
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натовареност, необходимостта от едновременно извършване на няколко
процесуално-следствени действия и изключителната компетентност на СП по
водените от нея наказателни производства често налагат възлагане
извършването на отделни процесуално-следствени действия на друг
следовател от отдела или на разследващи полицаи, включени в списъка по
заповедта на Министъра на вътрешните работи.
Огромно предимство в работата на следователите е близкия контакт с
наблюдаващите прокурори по отделните наказателни производства.
Утвърдена практика е екипите да провеждат както формални, така и
неформални срещи и разговори по конкретни проблеми и задачи във връзка с
водените производства.
През втората половина на 2013 година следствения отдел бе преместен
в сграда на НСлС, където всеки следовател може да работи в самостоятелен
кабинет. Това бе извършено по инициатива на ръководството на ПРБ.
2.2. Срочност на разследването.
През 2013 г. прокурорите са приключили 116 досъдебни производства.
Неприключилите разследвания в края на отчетния период са 158. Всички
досъдебни производства, както приключените, така и неприключените, са
разследвани в законов срок. Няма досъдебни производства, по които
разследването да е извършено без удължен срок по реда на НПК.
Продължителността на досъдебната фаза, за делата, които са решени с
прекратяване или с внасяне в съд, е следната: от общо 93 дела 23 бр. са
решени в седеммесечния срок; 34 бр. в едногодишния и 36 бр. над една
година. Тоест около 75% от делата изискват време за разследване и решаване
около и над 1 година, което се дължи на сложността на разледванията на
организирани престъпни групи и извършените от тях престъпления.
Потвърждава се констатацията, направена в годишния анализ за 2012 година,
че срок от около една година е разумен за решаване на дела, свързани с
организирана престъпност.
2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.
През 2013 г. прокурорите са решили 152 досъдебни производства, от
които 80 дела са внесени в съда с изготвени по тях 97 бр. прокурорски
актове. Тези 97 бр. прокурорски актове обхващат 222 престъпления и са
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срещу 304 лица. Тези актове включват внесени 68 бр. обвинителни актове по
отношение на 249 лица за 178 бр. престъплениея и 29 бр. споразумения по 44
престъпления срещу 55 бр. лица. Прекратените производства са общо 13, от
които по 1 дело прекратяването е отменено от съда. Спрените са 5 бр., а 54 е
броят на делата изпратени по компетентност на други прокуратури.
С три път повече са решените досъдебните производства в сравнение с
миналата година /52 бр. за 2012 г./, повече от два пъти се е увеличил и броят
на изготвените прокурорски актове по решените досъдебни производства /46
бр. за 2012 г./. Висок е броят на делата които са изпратени на компетентност
на други прокуратури.

РАЗДЕЛ IІІ. СЪДЕБНА ФАЗА.
1. Наказателносъдебен надзор. Видове решения на съда по
внесените прокурорски актове. Протести.
От данните за дейността на Специализираната прокуратура по
наказателносъдебния надзор през отчетния период на дейността й се налага
извод, че прокурорите са били ангажирани с работа по дела, внесени в СНС
по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК, така и с такива образувани и внесени от
СП.
Сравнението с данните за предходната 2012 г. показва, че броят на
делата внесени в съд от СП се е увеличил значително, като внесените дела от
други прокуратури са намалели. Това обстоятелство потвърждава
първоначалните очаквания за постигане на по-голяма бързина и ефективност
в борбата с организираната престъпност, след създаване на специализираните
институции.
През 2013 г. прокурорите при Специализираната прокуратура са внесли
в съда общо 97 бр. прокурорски актове. В сравнение с предходната 2012 г,
когато са били внесени 46 наказателни производства, е налице увеличение с
повече от два пъти .
По внесените в Специализирания наказателен съд прокурорски актове
са образувани 104 дела от общ характер, като по обвинителен акт са
образувани 70 наказателни производства, а по споразумения са образувани 34
наказателни производства. В по-голямата си част обвинителни актове и
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споразумения са внесени от прокурорите в рамките на законовия 15 дневен
срок, съгласно чл.411г от НПК.
През периода са разгледани и решени 64 наказателни дела по
обвинителни актове и 34 наказателни дела по споразумения - общо 98, които
се явяват 94% от образуваните наказателни дела в Специализиран
наказателен съд.
През годината Специализираният наказателен съд е прекратил едно
дело по внесени актове на прокурори от Специализираната прокуратура.
Постановени са 13 осъдителни присъди. По 25 от делата, внесени с
обвинителен акт, са постигнати споразумения в съдебно заседание.
През 2013 г. няма приключени дела по реда на съкратеното съдебно
следствие - чл.372, ал.4 от НПК, връзка с чл.371, т.1 или т.2 от НПК.
2. Върнати от съда дела и постановени оправдателни присъди.
Причини и тенденции. Протести.
През отчетния период са внесени 34 бр. споразумения, като от тях 28 са
одобрени, а шест броя не са одобрени и са върнати на прокуратурата. От
неодобрените споразумения няма такива, които да са върнати поради
допуснати нарушения на закона или процесуалните правила.
През 2013 г. няма влязла в сила оправдателна присъда по акт на
прокурор от СП. За периода е постановена една оправдателна присъда по
дело, по отношение на едно лице, която не е влязла в сила. В процентно
отношение оправдателните присъди са 1,03% спрямо внесените в съд
прокурорски актове.
За 2013 г. са били осъдени общо 157 лица по 13 присъди и 53
споразумения. Осъдените лица с влезли в сила присъди са 147. За сравнение
през 2012 г. са били осъдени 30 лица, като е налице увеличение над 5 пъти.
От тях 13 жени и 19 лица на младежка възраст /между 14 и 29 години/.
Най-голям е броят на лицата, осъдени за престъпления по чл.321 от НК
– 78 бр., които съставляват 50% от общо осъдените лица.
На следващо място са лицата, осъдени за престъпления по чл.354а от
НК – 25 бр. или 16 %.
Следват осъдените за престъпления по чл.243 от НК – 9 лица или 6%
от осъдените лица.
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Осем лица са осъдени за престъпления по чл.159г от НК, което е 5% от
осъдените лица.
Има осъдени лица за престъпления по чл.142 от НК , чл.142а от НК,
чл.159а от НК, 195 от НК, 214 от НК, по чл.234 от НК, по чл.240 от НК, по
чл.244 от НК, по чл.280 от НК по 339 от НК, по чл.354б и по чл.354в от НК,
като за всяко от тези престъпления процента на осъдени лица е под 5%.
Сходни са данните и за 2012 г. по отношение на структурата на
престъпността. През 2012 г. осъдените за престъпления по чл.321 от НК са
били 47% от общо осъдените лица, а тези осъдени за престъпления по чл.354а
от НК са били 20%;

СТРУКТУРА ОСЪДЕНИ ЛИЦА
чл. 321 от НК
5%

23%
чл. 354а от НК

6%

чл. 243 от НК

16%

чл. 159г от НК

Други
50%

През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са участвали общо в 888 съдебни заседания по 217 наказателни дела.
В сравнение с 2012 г., когато прокурорите са участвали в общо 299
съдебни заседания е налице увеличение от три пъти.
Част от делата са такива, образувани по обвинителни актове на други
прокуратури по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК.
През отчетния период са върнати 23 наказателни дела с обвинителни
актове, внесени от прокурори при Специализираната прокуратура, което
представлява 23,7% от общо внесените в съд актове.
29

В сравнение с предходния отчетен период – 2012 г., когато са били
върнати 10,86% от внесените актове, е налице увеличение два пъти.
Следва да се отбележи, че голяма част от върнатите актове са внесени в
края на 2012 г. и са върнати от съда през първото тримесечие на 2013 г.,
поради което през първото шестмесечие бе отчетен завишен дял на върнатите
дела от съд - дял от 58,62%. За второто полугодие на 2013 г. се наблюдава
значително намаляване на броя на върнатите от съда дела, тъй като бе
създаден механизъм и организация за по-прецизна проверка на актовете
преди внасянето им в съда със заповед №369/19.09.2013 г. Този механизъм
очевидно е дал положителен резултат, след като делът на върнатите от съд
дела е намален драстично за годишния отчетен период. Освен това, по
инициатива на административния ръководител на СП, бе извършен анализ на
причините за връщане на делата от съда, който бе обсъден на общо събрание
през м. април 2013 г. Според този анализ, водеща причина за връщане на
делата от съда е разминаване на предявеното обвинение с това, което е
записано в диспозитива на обвинителния акт, както и други грешки,
допуснати при изготвянето на обвинителния акт на прокурора. Именно
поради това създаденият вътрешен контролен механизъм е насочен предимно
към проверка на проекта за обвинителен акт, преди внасянето му в съда.
Проблем се явява по-краткият 15 дневен срок, в който следва да се
произнесе прокурора, при наличие на фактическа и правна сложност на
делата. Недостатъчният срок за запознаване с материалите по делата, които в
повечето случаи са с много голям обем, създава предпоставки за пропускане
на допуснати на досъдебното производство нарушения на процесуални
правила.
През 2013 година са протестирани 27 броя разпореждания на съда за
връщане на наказателни производства. Част тези протести са по обвинителни
актове внесени от други прокуратури.
От подадените протести 3 бр. са уважени, 17 бр. не са уважени и 7 бр.
не са разгледани към края на отчетния период.
Въззивните протести, подадени от прокурорите при Специализираната
прокуратура са общо 92 на брой, като 12 бр. са подадени срещу изцяло или
частично оправдателни присъди, една от които е постановена по обвинителен
акт на СП, а останалите единадесет – по обвинителен акт на други
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прокуратури. От тях един не е уважен, а единадесет броя са останали
неразгледани към края на периода.
Въззивните протести, извън тези по оправдателни присъди, са общо 80
бр., като 27 от тях са уважени, 41 бр. не са уважени, а 12 бр. са останали
неразгледани. Като относителен дял уважените протести представляват 39,7%
от всички разгледани протести.
Подадени са и четири протеста срещу осъдителни присъди с искания за
увеличаване на наказанието или отмяна на прилагането на чл.66 ал.1 от НК,
като два от тях не са уважени и два са останали неразгледани към края на
отчетният период.
През 2013 г. няма случаи на оттегляне на подадени протести.
3. Гражданско-съдебен надзор.
Специализираната прокуратура не осъществява гражданско-съдебен
надзор. Статистически тук се отчитат само уведомленията до КОНПИ по
досъдебните производства, които са 91 бр. за годината.
4. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са получени за
изпълнение общо 105 броя съдебни актове – присъди и определения за
одобряване на споразумения, по които са наложени 105 бр. наказания. В
сравнение с 2012 г., когато са били получени за изпълнение 94 бр. съдебни
актове е налице увеличение с 12%. Разпределението им по видове наказания е
както следва: лишаване от свобода – 99 бр., пробация – 4 бр. и лишаване от
права – 2бр. Запазва се тенденцията от предходната година огромният брой от
налаганите наказания да е лишаване от свобода, като останалите наказания
съставляват незначителен дял.
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От общия брой получени съдебни актове през отчетния период са били
изпратени за изпълнение общо 88 бр. (84% от получените) присъди. Всички
съдебните актове са били изпратени от прокурора на органа по изпълнение в
срок до 5 дни. Тази статистика сочи на високата бързина и ефективност в
работата на прокурорите и деловодния състав по изпълнение на присъдите.
Реално са били приведени в изпълнение общо 85 бр. съдебни актове, за
които е получено уведомление за започнато изпълнение на наказанието,
всичките касаят изпълнение на наказание лишаване от свобода.
През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са изготвили 25 бр. предложения до съда за произнасяне по реда на чл.306,
ал.1, т.1, т.2, и т.3 от НК и са участвали в 46 съдебни заседания по
образуваните производства. Към края на отчетния период 18 от
предложенията са уважени, две не са уважени и пет са останали
неразгледани. Две производства по чл.306 ал.1 от НПК са образувани по
молба на осъденото лице.
Прокурорите са участвали общо в 46 съдебни заседания, свързани с
производства по изпълнения на наказанията.
През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са изготвили 1 сигнал за възобновяване на влязло в сила наказателно дело.
По същия е внесено предложение до ВКС от Главния прокурор.
Производството не е разгледано от ВКС към края на периода.
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През годината в Специализираната прокуратура е постъпила една
молба за отлагане изпълнението на наложеното наказание лишаване от
свобода на основание чл. 415 от НПК. Същата не е уважена.
През отчетния период няма незаконосъобразно приведени в
изпълнение съдебни актове от прокурори при Специализираната
прокуратура.

РАЗДЕЛ ІV - МОНИТОРИНГ НА ЕК И ВСС. СПЕЦИАЛЕН
НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА
НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ
ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
1. Специален надзор.
През периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. не са били взети преписки на
специален надзор.
През отчетния период, от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., на специален
надзор са взети и наблюдавани общо 105 /сто и пет/ досъдебни производства.
От тях едно е взето на специалин надзор от ВКП, а всички са взети на
специален надзор и от АСП, съгласно заповед № 2/03.01.2012 г. на
административния ръководител на АСП. От тях 56 досъдебни производства
на Специализираната прокуратура са взети на специален надзор през 2012г. и
49 броя през 2013 г., което представлява дял от 32% спрямо всички
наблюдавани ДП.
От гореспоменатите наблюдавани досъдебни производства, 20
(двадесет) бр. са внесени в Специализирания наказателен съд, като са
предадени на съд 110 (сто и десет) лица, от които 37 броя лица са осъдени с
влязъл в сила съдебен акт. Останалите досъдебни производства не са
приключени от разследващия орган. Няма оправдани лица и оправдателни
присъди по тези дела.
През отчетния период 38 (тридесет и осем) бр. от наблюдаваните
досъдебните производства са с предмет организирани престъпни групи за
данъчни престъпления, 17 (седемнадесет) броя са свързани с незаконен
трафик на наркотици, 7 (седем) броя са дела за организирани престъпни
групи, извършващи престъпления по чл.159 „а“ и „б“ от НК. Шест от
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досъдебните производства са с предмет престъпления против паричната и
кредитната система, три са против финансовата система – за изпиране на
пари, 4 (четири) броя са дела за организирани престъпни групи извършващи
престъпления в отделни стопански отрасли, 4 (четири) броя дела са
свързани с изнудване по глава 5, раздел 5 от НК. На специален надзор са
били и 7 (седем) бр. досъдебни производства с предмет организирани
престъпни групи за лихварство и изнудване. Едно досъдебно производство е
с предмет организирана престъпна група, създадена с цел да извършва
престъпления по чл.308 от НК и две наказателни производства са за
престъпления, извършени по общоопасен начин или общоопасни средства и
две за квалифицирана кражба. Две наказателни производства са образувани
са организирани престъпни групи за отвличане и противозаконно лишаване
от свобода, едно за контрабанда и едно за организирана престъпна група за
престъпления, свързани с културно- исторически ценности. Пет от
досъдебните производства
на специален надзор се разследват за
организирани престъпни групи за убийства, 2 (два) броя за ОПГ за
документи измами, един брой за ОПГ за подкупи.
Характерно за отчетния период е, че значително е нараснал броя на
делата за данъчни престъпления, взети на специален надзор спрямо същия
показател през 2012 г. За сравнение, през 2012 г. взетите на специален
надзор дела с предмет предмет организирани престъпни групи за данъчни
престъпления са били 12 броя. Това увеличение се дължи на мерките,
предприети за своевременно приключване и решаване в кратки срокове на
тези дела с особена фактическа и правна сложност.
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досъдебни производства, взети
на специален надзор

ОПГ за данъчни престъпления
ОПГ за трафик на наркотици
ОПГ за трафик на хора

4%

2%
2%
1%

1%
2%

1%1%
2%

ОПГ за престъпления против
паричната и кредитната система
1%

Пране на пари

5%

37%

7%

4%

ОПГ за престъпления в отделни
стопански отрасли
ОПГ за лихварство и изнудване
ОПГ за документни престъпления

3%
6%
7%

16%

ОПГ за отвличане и
противозаконнно лишаване от
свобода
ОПГ за престъпление, извършено
по общоопасен начин или с
общоопасни средства
ОПГ за квалифицирана кражба
Контрабанда
ОПГ за престъпление с КИЦ

За отчетния период на специален надзор са били 7 (седем) броя дела,
постъпили в Специализираната прокуратура на основание § 9, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДНПК. Седемте дела са с предмет организирана престъпност и са внесени
в СпНС. Общо по всички дела на съд са предадени 69 (шестедесет и девет)
броя лица. Две наказателни производства са приключени, като са
постановени осъдителни присъди по отношение на 7 (седем) лица.
На специален надзор за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в
Специализираната прокуратура са били 4 (четири) броя дела, постъпили на
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основание § 9, ал. 1 от ПРЗ на ЗИДНПК, като и четирите са внесени в СпНС
и са предадени на съд общо 22 (двадесет и две) лица.
Надзор, осъществяван от ЕК
За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. от Европейската комисия са
наблюдавани 6 (шест) броя досъдебни производства на Специализираната
прокуратура, пет от които са с предмет разследване на организирана
престъпна група, а едно е по чл. 214, ал. 2, вр. чл. 213а от НК. Пет от делата
са внесени за разглеждане в СпНС, а едно все още не е приключено от
разследващия орган.
По три от приключените досъдебните производства има постановени
осъдителни присъди от Специализирания наказателен съд, една от които е
влязла в сила. Осъдителните присъди по две от делата са потвърдени и от
въззивния съд.
2. Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки
престъпления и такива от особен обществен интерес.
2.1. Организирана престъпност.
През отчетния период 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в Специализираната
прокуратура са образувани и наблюдавани преобладаващо досъдебни
производства, свързани с организирана престъпност по текстовете на Глава
тридесет и първа „а“ – дела, подсъдни на специализирания наказателен съд по
чл. 411а, ал.1, ал.2 от НПК.
Статистиката за незавършените досъдебни производства, наблюдавани
от прокурорите в СП, свързани с организиране, ръководене и членуване в
организирани престъпни групи по смисъла на чл.321 и чл.321а от НК или от
лица, които действат по поръчение или в изпълнение на организирана
престъпна група, сочи следното.
Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица.
За 2013 г. общо наблюдавани производства от прокурор ДП, свързани с
организирана престъпност, са 243 броя. От тях новообразувани за периода са
82 ДП. За 2012 г. наблюдаваните производства, свързани с организирана
престъпност, са били 130 броя, от които новообразувани 85 бр. Налице е
почти двойно увеличение на този вид разследвания.
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Внесени от СП досъдебни производства, свързани с организирана
престъпност в съда са 52 броя обвинителни акта срещу 233 броя лица. 12 броя
дела са върнати от съда за доразследване и са повторно внесени. представлява
върнати и повторно внесени, след отстраняване на процесуални нарушения,
дела с нов обвинителен акт. Сто тридесет и пет лица са осъдени и
санкционирани, 120 от които след постигнато и одобрено от съда
споразумение. 124 лица са осъдени с влязла в сила присъда, а едно е
оправдано. През отчетния период стойността на отнетия с присъда предмет на
престъплението е в размер на 26 175 лева.
През 2012 г. в СпНС са били внесени 37 броя обвинителни акта срещу
142 лица, 3 дела са били спрени и едно е било прекратено. Анализа на
данните за 2013 г., сравнени с тези от 2012 г. води до извода за увеличаване
на броя на досъдебните производства, които прокурорите от СП внасят в съда
с обвинителен акт.
Общият брой на прекратените и внесени в съда досъдебни
производства е 76 ДП, като от тях 6 бр. са спрени, а 12 са прекратени. С
продължителност над една година на досъдебната фаза, считано от
образуването на досъдебното производство до решаването му от прокурор с
прекратяване или внасяне в съда, са 25 досъдебни производства, до 1 година
са 43 бр. и до 7 месеца са осем броя ДП.
Общата стойност на причинените вреди по досъдебните производства,
внесени в съда е 109192.37 лева, от които възстановените щети са 27 251.97
лева.
Срочността на решените 76 бр. досъдебни производства на
Специализирана прокуратура има следния процентен и графичен вид:

37

Срочност на разследването на ДП за
престъпления, свързани с организирана
престъпност
33%
10%

Приключени до 7 мес.
Приключени до 1 год.
Приключени над 1 год.

57%

От анализа на срочността на разследването на приключените досъдебни
производства прави впечатление, че най-голяма част – 57% са решени в срок
до 1 година и имат предмет на разследване дейността предимно на
организирани престъпни групи. Решаването на делата в този срок налага
извода, че срок от около една година е разумен за решаване на дела, свързани
с организирана престъпност.
От общия брой наблюдавани ДП свързани с организирана престъпност
180 досъдебни производства са за престъпления по чл.321 от НК, от тях
неприключени в края на отчетния период са 143 бр. Решените ДП по чл. 321
от НК от Специализираната прокуратура са 37 брой ДП. От тях 3 броя са
спрени и седем са прекратени. Внесените в съда досъдебни производства по
чл. 321 от НК са 30 броя, като по 25 досъдебни производства са внесени
обвинителни актове в съда, а 5 броя са повторно внесени след отстранени
процесуални нарушения. С продължителност над една година на досъдебната
фаза, считано от образуването на досъдебното производство до решаването
му от прокурор с прекратяване или внасяне в съда, са 20 досъдебни
производства, до 1 година са 13 бр. и до 7 месеца са четири броя ДП.
През отчетния период в СП е наблюдавано едно досъдебно
производство по чл. 321а от НК, което все още не е приключено.
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Дейност по § 9, ал.1 от ПЗР на ЗИДНПК
За отчетния период са наблюдавани от Специализираната прокуратура
4 ДП. От тях броят на решените досъдебни производства от
Специализираната прокуратура с внесен в съда обвинителен акт са общо 4
ДП срещу 18 лица. Всички досъдебни производства са с продължителност на
разследването повече от една година. Няма досъдебни производства, върнати
от съда за отстраняване на процесуални нарушения.
Дейност по § 9, ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК
Специализирана прокуратура наблюдава 11 броя досъдебни
производства по § 9, ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК (ДВ, бр.13/ 2011 г., изм и доп.
ДВ бр.61/ 2011 г., и ДВ бр.19/ 2012 г.). По всички ДП по този параграф са
внесени от съответните териториални прокуратури общо 11 броя
обвинителни актове спрямо 55 лица. Едно ДП е върнато от съда за
отстраняване на процесуални нарушения и е внесено повторно в съда.
По тези досъдебни производства осъдени и санкционирани са 11 лица,
от които 6 с одобрено, респ. постигнато в съда споразумение, като на 10 от
тях е наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“ до 3 години, и
едно лице е осъдено условно. За отчетния период няма оправдани лица.
2.2. Корупционни престъпления.
През отчетния период в Специализираната прокуратура няма образувани
досъдебни производства от посочената категория, както собствени, така и
такива по § 9, ал.1 и ал.2 от ПРЗ на ЗИДНПК.
2.3. Изпиране на пари.
През отчетния период 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. в Специализирана
прокуратура са наблюдавани 12 досъдебни производства по дела, образувани
за престъпления по чл.321 от НК, ОПГ за престъпления, свързани с изпиране
на пари по чл.253 от НК, като няма новообразувани, а всички ДП са от
предходен период. Същият брой е отчетен за 2012 година за този вид
престъпления.
За годината са приключени 6 досъдебни производства и също толкова са
останали неприключени. От тях 3 ДП са изпратени по компетентност на
териториалните прокуратури, 1 ДП е обединено към друго досъдебно
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производство в СП. Две досъдебни производство са приключени с изготвяне
на обвинителни актове, които са внесени в СпНС за разглеждане и са все още
висящи. Продължителността на досъдебната фаза по тези дела е над 1 (една)
година.
Освен горепосочените досъдебни производства, за този вид престъпност
2 досъдебни производства са изпратени по компетентност в СП, съгласно § 9,
ал.2 от ПРЗ от ЗИД НПК (ДВ бр.13/2011г изм.и доп.ДВ бр.61/2011г. и ДВ,
бр.19/2012г.). По горните досъдебни производства са изготвени Обвинителни
актове от други прокуратури, и след съгласуването им с прокурор от СП
същите са внесени в Специализирания наказателен съд на основание §9 от
ПЗР на ЗИДНПК за разглеждане.
2.4. Престъпления с предмет имущество и/или средства от фондове,
принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава.
През отчетният период в Специализираната прокуратура e заведено 1
(едно) досъдебно производство от посочената категория, изпратено по
компетентност от СГП.
Досъдебното производството е приключило в законовия срок.
Продължителност на досъдебната фаза над 1(една) година. Внесен е
обвинителен акт в Специализирания наказателен съд спрямо 7 (седем)
обвиняеми лица, делото е висящо.
Установените щети по досъдебното производство е в размер на
14 527 514.30 лв., които не са възстановени.
2.5. Престъпления 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. в СП са наблюдавани 6 досъдебни производства за
престъпления, свързани с изготвяне и използване на неистински и преправени
парични и кредитни карти – по чл.243 от НК, по чл.244 от НК и по чл.249 от
НК. Едно от делата е новообразувано. Четири от делата са за престъпление по
чл. 243 от НК, като едно от тях е за престъпление по член 243, алинея 2, точка
3 от НК. Две от делата са за престъпление по член 244 от НК.
От тези дела 5 бр. са били приключени, а 1 е останало неприключило. От
приключените дела 4 бр. са решени в срок до 1 година, последното дело е
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приключено над 1 година. Неприключилото досъдебно производство е в
законоустановения срок.
Внесените в съда са четири обвинителни актове и едно споразумение,
като обвиняеми са били 12 лица. Няма оправдани от съда подсъдими, по
всички дела подсъдимите са били осъдени. С деянията няма причинени
имуществени щети и няма конфискувано имущество. От дванадесетте
осъдени лица, шест са с ефективна присъда „лишаване от свобода“ и шест са
осъдени условно. От осъдените ефективно лица, три са с наказание лишаване
от свобода до три години и три с наказание лишаване от свобода до 5 години.
По § 9, ал.1 и ал. 2 от ПЗР на ЗИДНПК няма наблюдавани дела.
2.6. Данъчни престъпления.
През 2013 г. в СП са наблюдавани общо 30 досъдебни производства, с
предмет на разследване данъчни престъпления. От тях 4 бр. са за
престъпления по чл. 234 НК, всички са приключени през периода, като са
внесени в съд с 3 обвинителни актове и 1 предложение за споразумение.
Предадени на съд са 18 лица, за 2 лица наказателното производство е
приключило с осъдителна присъда и наложено наказание.
Досъдебните производства за данъчни престъпления по чл. 255 и чл. 256
от НК са 23 броя, от които 6 са новообразуваните. 80% от делата са с предмет
ДДС. Решени към момента са 2 дела, 1 от които е спряно.
За периода са наблюдавани и 3 досъдебни производства за документни
престъпления по чл. 308 и чл. 316 НК, свързани с фиска. Приключени за
периода са 2 дела, които са внесени в съд с обвинителни актове срещу 5 лица.
Няма постъпили дела по § 9, ал.1 от ПЗР на ЗИДНПК.
По § 9, ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК е постъпило 1 досъдебно производство,
което е приключено - внесено с обвинителен акт в съда спрямо 18 лица.
2.7. Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори.
През отчетния период от този вид дела са разследвани общо 39 бр.
досъдебни производства наблюдавани от Специализирана прокуратура, от
които 6 бр. са новообразувани.
От посочения брой, 1 бр. досъдебно производство е образувано по чл.242
ал.4 от НК - контрабанда на наркотични вещества в особено големи размери.
По чл. 354а НК наблюдаваните досъдебни производства са 35 бр., както
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следва: 11 бр. досъдебни производства по чл.354а ал.1 от НК, 20 бр.
досъдебни производства по чл.354а ал.2 от НК, от които по чл.354а ал.2 т.1 от
НК (по поръчение или в изпълнение решение на организирана престъпна
група) – 18 бр., и 4 бр. досъдебни производства по чл.354а ал.3 от НК.
Досъдебните производства за престъпление по чл.354б от НК (склоняване
или подпомагане към употреба на наркотични вещества) са 2 бр. Едно е
наблюдаваното производство по чл.354в от НК - засяване и отглеждане на
растения с наркотично съдържание.
Анализът на тази група досъдебни производства води до заключението,
че предмет на разследване по преобладаващата част от делата, образувани по
чл.354а от НК, е разпространението на наркотични вещества на територията
на страната, извършено в изпълнение решение на организирана престъпна
група.
Приключени и решени са 25 бр. досъдебни производства, от които 20
бр. са внесени в съд. Отново се констатира срочност на разследване около и
над 1 една година за преобладаващия брой приключени дела.
Внесени в съда са 22 прокурорски акта, от които 15 бр. са
обвинителните актове, останалите са предложения за споразумения, като по
тях има 60 предадени на съд лица. Осем от внесените в съда досъдебни
производства касаят разпространение на наркотични вещества в изпълнение
решение на организирана престъпна група. Тези дела имат най-голям
относителен дял от всички внесени в съда дела, с предмет наркотични
вещества.
За сравнение през 2012 година наблюдаваните ДП от този вид са били
разследвани 20 бр. досъдебни производства, като в съд са внесени 11
прокурорски актове. Налице е двойно увеличение на както на разследваните
производства, така и на внесените в съд прокурорски актове.
По внесените прокурорски актове има 23 осъдени лица с влезли в сила
присъди, като 11 от тях са осъдени на наказание ЛОС, изпълнението на което
е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК, на 2-ма от осъдените са наложени
наказания ЛОС до 5 години, а на 10 от тях – ЛОС до 3 години.
Характерно за посочените досъдебни производства, касаещи незаконен
трафик на наркотични вещества е, че те не са самостоятелни досъдебни
производства само по чл.354а - 354в от НК, а представляват съвкупност от
отделни обвинения срещу лицата по досъдебни производства, образувани и
водени за престъпления по чл.321 от НК за организирани престъпни групи,
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създадени с цел да извършват престъпления по чл.354а - 354в от НК.
Дейност по § 9, ал.1 от ПЗР на ЗИДНПК.
През отчетния период от посочените дела по § 9, ал.1 от ПЗР на
ЗИДНПК е разследвано 1 бр. досъдебно производство по чл.354а от НК с
предадени на съд общо 9 лица. Досежно приложението на § 9, ал.2 от ПЗР на
ЗИДНПК – са разследвани 2 досъдебни производства за престъпления по
чл.354а ал.1 от НК, като едното от тях е включвало и правна квалификация
по чл.354а ал.2 т.1 от НК – разпространение на наркотични вещества по
поръчение или в изпълнение на ОПГ. И двете дела са внесени в съда срещу
общо 14 лица, като до настоящия момент по тях няма влязъл в сила съдебен
акт.
През отчетния период от време като веществени доказателства са
иззети и впоследствие предадени на съхранение в Агенция „Митници“ за
унищожаване общо 14,84 кг. наркотични вещества (хероин и марихуана),
които са били веществени доказателства по досъдебните производства,
разследвани от Специализираната прокуратура.
2.8. Незаконен трафик на хора.
През отчетния период са наблюдавани общо 15 досъдебни производства
за организирани престъпни групи, създадени да извършват престъпления по
раздел „Трафик на хора“ от НК, като от тях три са новообразувани. За
сравнение през 2012 година наблюдаваните ДП от този вид са били 9 бр.,
тоест налице е увеличение с 40%.
Решени са 7 дела, като 1 е спряно, а 6 досъдебни производства са
внесени в съд. От тях 4 (четири) досъдебни производства са водени са
престъпления по чл. 159г , пр.2 НК – извършени в изпълнение на решение на
ОПГ.
През отчетния период са внесени 6 прокурорски акта в съда с
шестнадесет предадени на съд лица. По внесените прокурорски актове има 14
осъдени лица с влязла в сила присъда, като четири лица от тях са осъдени
наказание “лишаване от свобода“ до три години ефективно и 10 лица са
осъдени на условно наказание „лишаване от свобода“. Наложени са и четири
наказания „глоба“. Няма оправдани лица.
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Пострадали лица по тази група престъпления са 30 (тридесет), всички
жени с цел развратни действия, от които едно лице е непълнолетно.
Дейност по § 9, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК.
През отчетния период от посочените дела по § 9, ал.1 от ПЗР на
ЗИДНПК е разследвано 1 бр. досъдебно производство по чл.159в, пр.1 от НК
с предадени на съд общо 6 (шест) лица. По § 9, ал.2 от ПЗР на ЗИДНПК са
разследвани 2 досъдебни производства за престъпления по чл.159в, пр.1 и
чл.159г, пр.1 от НК. И двете дела са внесени в съда срещу общо 10 (десет)
лица, като до настоящия момент по тях няма влязъл в сила съдебен акт.
3. Наказателни производства срещу лица, заемащи висши държавни
длъжности и лица с имунитет.
През отчетния период в Специализирана прокуратура не са били водени
наказателни производства срещу лица заемащи висши държавни длъжности и
лица с имунитет.
4. Преписки и досъдебни производства, образувани за насилие в
местата за задържане.
През отчетния период в Специализирана прокуратура не са били
образувани преписки и дела, касаещи насилие в местата за лишаване от
свобода и задържане под стража.
5. Престъпления, извършени от служители на МВР.
За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в Специализираната прокуратура
са образувани 3 (три) броя досъдебни производства за престъпления,
извършени от служители на МВР, съгласно критериите на таблица 4.7.
За цялата 2013 г. прокурорите при Специализирана прокуратура са
наблюдавали общо 12 (дванадесет) броя досъдебни производства за различни
видове престъпления, извършени от служители на МВР, от които 8 (осем)
броя досъдебни производства са внесени с обвинителен акт в съда (СпНС), 2
(две) досъдебни производства са прекратени спрямо служителите на МВР за
извършените от тях престъпления от компетентност на Специализирания
наказателен съд и изпратени в компетентните прокуратури в страната, а
останалите две досъдебни производства не са приключили.
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От общо 12 броя досъдебни производства, 3 броя са образувани за
престъпления свързани с полицейско насилие, като от тях две лица са
предадени на съд през 2013 г., а едно лице е предадено на съд в началото на
2014 г.
Другите 9 броя досъдебни производства за престъпления, извършени от
служители на МВР не са измежду тези, заложени в таблица 4.7, а именно не
са корупционни престъпления, не са престъпления свързани с полицейско
насилие, не са престъпления против държавната тайна и не са престъпления
свързани с неправомерно използване на СРС.
За сравнение през 2012 г. прокурорите при Специализирана прокуратура
са наблюдавали общо 3 (три) бр. досъдебни производства за престъпления,
извършени от служители на МВР, от които 1 (едно) досъдебно производство
е било внесено с обвинителен акт в съда, останалите 2 бр. не са били
приключени.
Наблюдава се повишаване на броя на наблюдаваните досъдебни
производства за престъпления, извършени от служители на МВР от 3 (три)
броя през 2012 г. на 12 (дванадесет) броя през 2013 г., както и рязко се
увеличава броя на вкараните с обвинителен акт в съда досъдебни
производства за престъпления, извършени от служители на МВР от 1 (едно)
през 2012 г. на 8 (осем) през 2013 г.
6. Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени
от непълнолетни лица.
През отчетния период – 2013 г. в СП са наблюдавани 7 (седем)
досъдебни производства за престъпления извършени с участие на
непълнолетни лица. По-голямата част от тях, а именно 4 броя, касаят
престъпления против собствеността. Решени по същество от прокурор са 6
(шест), което прави дял от 86%. Приключени са 4 (четири), като са внесени 3
(три) обвинителни акта и 1 (едно) споразумение в съда спрямо 4 лица. Две
лица са осъдени с влязла в сила присъда. Две досъдебни производства са
изпратени по компетентност. На производство е 1 (едно) досъдебно
производство, като разследването не е приключило.
За сравнение през 2012 г. прокурорите при Специализирана прокуратура
са наблюдавали само 1 дело с непълнолетен извършител на престъпление.
Наблюдава се значително повишаване на броя на наблюдаваните досъдебни
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производства за престъпления, извършени от непълнолетни, както и добро
съотношение на решените дела спрямо наблюдаваните производства.

РАЗДЕЛ V. МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ
През отчетната 2013 г., като и през предходните периоди, съществен дял
от дейността на Специализирана прокуратура е свързан с международното
сътрудничество по наказателни дела с оглед спецификата на делата,
разследването по който е от компетентност на Специализирана прокуратура.
В периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. прокурорите при
Специализирана прокуратура са работили по общо 50 преписки/дела с
международен елемент. В горепосочените преписки/дела са включени общо
43 молби за международна правна помощ, от които: 9 изходящи, изготвени и
изпратени от прокурорите при Специализирана прокуратура до съдебните
органи на други държави, изготвени от прокурорите при Специализирана
прокуратура, 34 молби за правна помощ, който са получени за изпълнение от
компетентните органи на други държави. Издадени са 3 европейски заповеди
за арест (ЕЗА) от прокурорите при Специализирана прокуратура. Освен
изложеното през 2013 г. прокурор при Специализирана прокуратура чрез
механизма на трансфер е приел наказателно производство от чужда държава.
По 3 досъдебни производства са създадени съвместни екипи за разследване
със съдействие от Еurojust. За сравнение през същият период на 2012 г.
прокурорите при Специализирана прокуратура са изготвили 8 молби за
правна помощ и са приели за изпълнение 27 такива, т.е през 2013 г. броят им
се е увеличил с 37,2%.
Молби за международна правна помощ, приети за изпълнение в
Специализирана прокуратура.
През отчетния период в Специализирана прокуратура са постъпили 34
бр. молби за международна правна помощ (МПП), като всички са приети за
изпълнение. Следва да се отрази, че всички постъпили и приети молби по
международно - правното сътрудничество са от страни членки на ЕС (8 бр. от
Франция, 9 бр. от Румъния, 3 бр. от Испания и др.). От общия брой приети
молби за международна правна помощ, 6 бр. са постъпили от Националното
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бюро на България в ЕВРОДЖЪСТ. Изпълнени и върнати на молещата
държава са 22 молби за правна помощ, а 12 не са изпълнени. По-голяма част
(8бр.) от неизпълнените молби са приети за изпълнение през месеците
ноември и декември 2013 г., което е причина за неизпълнението им към края
на отчетния период. Приетите за изпълнение молби са възложени на
следователи от Следствен отдел към Специализирана прокуратура.
За отчетния период приетите за изпълнение молби за международна
правна помощ съставляват дял от 14% спрямо образуваните 237 бр. преписки
на Специализирана прокуратура, и дял от 10,4% спрямо наблюдаваните 327
бр. досъдебни производства.
През периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. са изпълнени и върнати от
прокурор при Специализирана прокуратура 10 молби за международна
правна помощ на молещите държави, който са приети за изпълнение през
2012 г.
Молби за международна правна помощ, които са възложени от
прокурори при Специализирана прокуратура.
През 2013 г. са възложени 9 бр. молби за международна правна помощ
до други държави по общо 6 бр. досъдебни производства, образувани и
наблюдавани от Специализирана прокуратура. Всички са отправени до
страни членки на ЕС (4 бр. до Нидерландия, 2 бр. до Белгия, 1 бр. до Австрия,
1 бр. до Гърция и 1 бр. до Чешка Република).
През отчетния период са изпълнени и получени от замолените държави
13 бр. молби за правна помощ, от възложените общо 16 бр. през 2012 г. Един
брой МПП, възложена от Специализирана прокуратура през 2013 г. също е
изпълнена.
Изпълнените МПП са от страни членки на ЕС, както следва: 3 бр. от
Нидерландия, 3 бр. от Белгия, 3 бр. от Германия, 1 бр. от Австрия, 2 бр. от
Франция, 1 бр. от Италия, 1 бр. от Полша.
По 3 от водените досъдебни производства, по пр.пр.№52/2012г., пр.пр.
№ 100/2013г., пр.пр.№ 155/2013г., са създадени съвместни екипи за
разследване между българските и съответно френските, испанските,
великобританските съдебни власти, а по ДП пр.пр. № 226/2013г. е започната
процедура и се водят преговори за създаване на съвместен екип за
разследване между българските и белгийските съдебни власти. Към момента
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по горецитираните три досъдебни производства са проведени срещи,
включително и на Ниво 3 в ЕВРОДЖЪСТ, предстои провеждането на такава
по ДП пр.пр.№226/2013г.
През отчетния период досъдебното производство по пр.пр.
№ 354/2012г.на СП е в процедура по трансфер за Испания, а пр.пр.
№161/2013г. е прието досъдебно производство за разследване
Специализирана прокуратура по трансфер.
Европейски заповеди за арест.
През отчетният период са издадени 3 европейски заповеди за арест (ЕЗА)
от прокурорите при Специализирана прокуратура, всички с оглед
приключване на досъдебни производства, като до момента същите не са
изпълнени.
РАЗДЕЛ VI. ДЕЙНОСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБНИЯ
НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ.
Специализираната прокуратура
съдебен надзор и надзор за законност.

не

осъществява

РАЗДЕЛ
VIІ.
АДМИНИСТРАТИВНА
РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ.

И

административно-

КОНТРОЛНО-

През отчетния период административният ръководител на СП, прокурор
Светлозар Костадинов Костов, е издал 585 бр. заповеди, от които 151 бр.
организационни, като най-важните от тях са:
1. Заповед № 257/17.06.2013 г. относно създаване на организация на
работа на прокурорите и съдебните деловодители с условните присъди;
2. Заповед №369/19.09.2013 год. за създаване на механизъм и
организация за по-прецизна проверка на обвинителни актове преди внасянето
им в съд;
3. Заповед № 270/28.06.2013 г. относно работата на прокурорите по
предварителните проверки;
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4. Заповед № 142/25.03.2013 г. относно утвърждаване на Вътрешни
правила за предоставяне на достъп до обществена информация в
Специализирана прокуратура;
5. Заповед № 176/17.04.2013 г. относно утвърждаване на изменена
Инструкция за документооборота на счетоводната дейност в СП;
6. Заповед № 247/11.06.2013 г. относно утвърждаване на Процедура за
откриване, подготовка и провеждане на открита процедура по реда на чл.16,
ал.4 от Закона за обществените поръчки в СП.
Разпределянето на преписките и делата в СП се осъществява на
принципа на случаен подбор, в изпълнение на чл. 9 от ЗСВ и Заповед № ЛС 1372/18.04.2006 г. на Главния прокурор на РБ. Съобразно месечния график за
седмични дежурства на прокурорите, дежурният прокурор, който е бил
уведомен от разследващ полицай за извършени от него действия по чл.212,
ал. 2 НПК, се определя като наблюдаващ прокурор по съответното досъдебно
производство.
На 26.04.2013 г. се проведе общо събрание на прокурорите и
следователите при Специализирана прокуратура, на което бяха обсъдени
причините за върнатите обвинителни актове от СНС за доразследване. За
проведеното заседание се изготви протокол, който е изпратен в отдел
„Съдебен и изпълнение на наказанията“ и в отдел „ИАМР“ при ВКП.
Впоследствие, по инициатива на административния ръководител и след
съгласуване с ръководството на ПРБ, бе издадена Заповед № 369/19.09.2013 г.
за създаване на механизъм и организация за по-прецизна проверка на
обвинителни актове преди внасянето им в съд.
По инициатива на административния ръководител на СП, на 13.05.2013
г. бе проведена работна среща между ръководството на СП и ръководството
на специализирания наказателен съд. На тази среща бяха обсъдени текущи
организационни и професионални проблеми.
През 2012 г. Главният секретар на МВР издаде писмено указание рег.
№ І-9447/02.04.2012 г., с което бяха възприети и наложени правила за
съвместната работа между СП и органите на МВР. Тези правила съдържат
регламент на първоначалното докладване на оперативните разработки, на
подготовка и планиране на реализация, на изготвяне и прилагане на СРС и др.
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В резултат от това през 2013 г. продължи наложената от предходната
година добра практика на ранно докладване пред административния
ръководител на СП на започнала разработка в съответната служба на МВР.
Административният ръководител на Специализираната прокуратура,
прокурор Светлозар Костов, продължи активната си работа като
командирован прокурор по наказателно производство на СГП,
вх. №3214/2010 г., известно в обществото като дело „Октопод“, преминало в
съдебната си фаза след внасянето на обвинителен акт през ноември 2011 г.
Делото е от особен обществен интерес. През 2013 г. прокурор Костов е
участвал в 16 съдебни заседания по НОХД № 5249/2011г., 29-ти състав,
наказателна колегия, по време на които бяха разпитани повече от 60
свидетели. За периода прокурор Костов е участвал и в 25 бр. съдебни
заседания по различни дела на СпНС (за сравнение средно на прокурор в СП
са отчетени 59,5 заседания).
Наред с това административният ръководител на СП е решил 540
административни преписки, извършил е 9 лични проверки, бил е включен в
две от групите за разпределение на преписки и дела, в резултат от което е
решил 9 прокурорски преписки (извън административните преписки), решил
е 52 присъди, изготвил е 5 предложения за кумулиране на наказания по чл.
306 НПК, 2 протеста срещу определения по чл. 306 НПК, произнесъл се е в
досъдебната фаза със следните актове: 121 бр. актове по чл. 234 ал.3 НПК за
продължаване срока на разследване по ДП; 15 бр. разпореждания по чл. 194
ал.1 т.4 НПК за възлагане на разследване на следовател при СП, 1 бр.
предложение по ЗЗЛЗВНП.
Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи
органи.
Магистрати.
Щатната численост на магистратите от Специализираната прокуратура
към 31.12.2013 г. е 34 щатни бройки, от които 22 щатни бройки прокурори
(включително административния ръководител и един заместник на
административния ръководител) и 12 щатни бройки следователи в
Следствения отдел на Специализираната прокуратура (включително
завеждащ СО но СП).
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Към 31.12.2013 г. в Специализирана прокуратура са назначени 19
прокурора (включително административния ръководител), а в Следствения
отдел - 12 следователи (включително завеждащ Следствения отдел на СП), от
които 4 командировани.
Попълването на прокурорския и следователския състав, обаче, се случи
едва през месеците октомври и ноември. До голяма степен бе решен
сериозния кадрови дефицит на магистрати, продължил през цялата 2012 г. и
първото шестмесечие на 2013 г. Кадровата криза бе решавана частично чрез
механизма на командироване на магистрати. През периода се отчита голямо
текучество на командировани магистрати.
Съдебни служители.
Щатната численост на съдебните служители в Специализираната
прокуратура към 31.12.2013 г. е 34 щатни бройки. В Специализирана
прокуратура са назначени и работят 31 съдебни служители.
Съотношението прокурор – служител по утвърдената щатна численост
на СП е 1 към 1. Следва да се има предвид, обаче, че само 10 са служителите
от служба „Регистратура и деловодство“, които реално осъществяват
деловодната дейност по преписки и дела (от които 1 служител в
продължителен
отпуск
поради
временна
неработоспособност).
Съотношението на работещите магистрати и служителите от служба
„Регистратура и деловодство“ е 1:0,32.
Досъдебните производства срещу организирани престъпни групи се
отличават с по-дълго и по-сложно разследване в досъдебната фаза; голям
брой действия и актове; голям брой обвиняеми по тези досъдебни
производства; голям брой неотложни следствени действия, което изисква
незабавна деловодна обработка и води до изключително голяма натовареност
на служителите от служба „Регистратура и деловодство“ в Специализирана
прокуратура. Натоварването на всички служители от специализираната
администрация е огромно.
Административният ръководител на Специализирана прокуратура
многократно е писал писма но Висшия съдебен съвет и до Прокуратура на
РБългария – Главен прокурор, за отпускане на бройки за съдебни
деловодители и прокурорски помощници за Специализирана прокуратура.
Към 31.12.2013 г. все още няма отпуснати допълнителни бройки.
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Дейност за повишаване квалификацията на прокурори,
разследващи органи и служители.
През отчетния период на 2013 г. бяха посетени 43 семинари,
конференции и обучения от магистрати и съдебни служители от
Специализираната прокуратура, където взеха активно участие, а след това
обобщаваха в доклади и представяха обсъжданите от тях въпроси пред
колегите си. Само двама от магистратите не са посещавали обучителни
мероприятия, но това са двама прокурори, които са назначени в СП през м.
ноември 2013 година. Няма служител, който да не е участвал в нито едно
обучително мероприятие.
За периода от 18 до 20 април 2013 г. административния ръководител на
СП Светлозар Костов, заместника на административния ръководител и
завеждащ отдел „Икономически“ в СП Андреев, прокурор Дукова –
завеждащ отдел „Криминален“ в СП, Вайзе - завеждащ следствения отдел на
СП и следовател Силвия Русева участваха в семинар на тема
„Противодействие на организираната престъпност“, организиран от
Фондация „Ханс Зайдел“, съвместно с държавно министерство на
правосъдието на Бавария в гр. Правец.
На 17.04.2013 г. прокурор Андреев – заместник на административния
ръководител на СП присъства на работна среща с представители на
антикорупционните звена от Румъния и Холандия и ги запозна с дейността
на Специализирана прокуратура за противодействие на корупцията.
Административния ръководител на Специализирана прокуратура
участва с изказване в конференция „Върховенство на закона и
организираната престъпност“, организирана от Фондация „Америка за
България“, съвместно с Риск монитор. Конференцията се проведе на
29.05.2013 г. в гр. София, Съдебна палата. Акцентът беше насочен към
основните изводи и добри практики от опита на чуждите държави и
възможностите за усъвършенстване на съществуващите и развитие на нови
инструменти и техники за борба с организираната престъпност в българските
специализирани прокуратури.
В изпълнение на Обменната програма на европейската мрежа за
съдебно обучение /ЕМСО/ на 12.06.2013 г. и 10.09.2013 г. в Специализирана
прокуратура се проведоха срещи с европейски магистрати. На срещите
административния ръководител на СП г-н Костов и неговия заместник г-н
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Андреев запознаха магистратите от Холандия, Италия, Германия, Белгия,
Полша, Испания, Англия и Румъния с работата на Специализирана
прокуратура и специализираното обвинение в България.
Магистратите от Специализирана прокуратура участваха в кръгла маса
на тема: „Противодействие на организираната престъпност и свързаните с
нея престъпления“, организирано от ВКП, проведено в х-л Шератон, зала
Роял 3 на 18.09.2013 г.
На 02.10.2013 г. следовател Вайзе – завеждащ следствения отдел на СП
и Рангелов – системен администратор на СП взеха участие в Заключителна
пресконференция за отчет на изпълнението на Проекта „Единната
информационна система за противодействие на престъпността за
подобряване на комуникацията и информационната среда и интегриране на
ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП“, осъществяван
с финансовата подкрепа на ОПАК и съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ в зала
София, хотел Сити Бест Уестърн Плюс.
В периода 11 – 12 октомври 2013 г., г-н Костов участва в работно
съвещание с ръководството на ПРБ, проведено в УБ „Цигов Чарк“ – Батак.
През 2013 г. по съвместния проект с „Риск монитор“, фондация
„Америка за България“ и ПРБ - „Върховенство на закона и организирана
престъпност“ в залата на ДКСИ бяха проведени следните семинари:
- „Ролята на Българска народна банка при разкриване на финансови
престъпления“ – с лектор г-жа Димитрова – началник отдел „Специфични
дейности“ при БНБ, 21.02.2013 г.;
- „Опитът на Федерална република Германия в борбата с
организираната престъпност“, с лектор г-н Зелтер, бивш Главен прокурор на
Федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, 21.03.2013 г.;
- „Опитът на Кралската прокуратура на Великобритания в борбата с
организираната престъпност“ – с лектор прокурор от Кралската прокуратура
на Великобритания, 18.04.2013 г.;
- „Опитът на Прокуратурата на САЩ в използване на сътрудници на
правосъдието в борбата с организираната престъпност“ – с лектор г-н Робърт
Ливърмор, прокурор, Департамент по правосъдие САЩ, 30.05.2013 г.;
За периода от 19.12.2013 г. до 21.12.2013 г. магистрати и прокурорските
помощници от Специализирана прокуратура участваха в обучение,
организирано от фондация „Риск Монитор“ на тема: „Организирана
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престъпност и изпиране на пари“, което се проведе в хотел „Лион“, гр.
Банско.
Г-н Пламен Борисов Евгениев – прокурор в Специализирана
прокуратура участва в обучение в гр. Париж, Франция на тема: „Ролята на
прокурора“, 07 – 12 април 2013 г. Мероприятието е организирано от
Национална школа на магистратурата на Франция, ОП "Административен
капацитет" и НИП.
За периода 12-18 май 2013 г. прокурор Грамов взе участие в семинар в
гр. Будапеща, на тема: „Права на интелектуална собственост“, организиран от
Международна правоохранителна академия, Посолство на САЩ в София,
организатор IPR - Права за интелектуална собственост.
Следовател Русева участва в Обучение на обучители, организирано в
рамките на дейност 7 по проект по ОПАК "Комплексна и устойчива програма
за обучение на магистратите в контекста на пълноправно членство в ЕС", гр.
Банкя, 12-16 май 2013 г.
Прокурор Пламен Евгениев взе участие в семинар на тема: „Защита на
финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на
ОЛАФ“, по проект: „Комплексна и устойчива програма за обучение на
магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС“, осъществяван с
финансовата подкрепа на ОПАК и съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, който се
проведе през периода 10-12 юни 2013 г. в гр. Пловдив.
За периода 07 – 10 октомври ПРБ организира обучение на тема:
„Разкриване на престъпления в интернет“ и „Скимиране“, в УБ „Цигов Чарк“
– Батак. От СП участие взеха прокурор Марин Дишлянов и следовател Кирил
Пейчинов.
От 08.10.2013 г. до 10.10.2013 г. в гр. София, ПРБ организира обучение
по ОЛАФ по
програма PERICLES на тема: „Защита на еврото от
фалшифициране“, в което участваха прокурорите Пламен Евгениев и Милко
Първанов.
Френското посолство и MILDT организираха обучение на тема: „Пране
на пари“. Обучението се проведе в Гранд хотел София от 23 до 25 октомври
2013 г. и от СП участваха прокурор Костов и следовател Вайзе.
Прокурор Пламен Евгениев взе участие в Трети регионален форум по
киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа,
организирано от Международна академия за обучение по киберразследвания,
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съвместно с ДАНС и българското звено на "Задграничен консултативен съвет
по сигурността" /OSAK/, проведено в хотел "Хилтън"-София от 11 до 13
ноември 2013 г.
От 28 до 30 ноември 2013 г. Асоциация на прокурорите в България
проведе в х-л "Аугуста" – Хисаря XI есенна академия на тема: “Практически
проблеми при използването на специални разузнавателни средства за
нуждите на разследването и по оперативни дела.“, в която участваха като
лектор прокурор Емил Галипонов и участници прокурорите Андрей Андреев,
Георги Мойсев и Мария Дойчева.
Офиса за борба с трафика на хора и Посолството на САЩ в Подгорица
организираха семинар на тема: „Преследване на трафика на хора сътрудничество между правоохранителните органи и прокуратура - практика
в Югоизточна Европа“ в гр. Будва, Черна гора, от 11 до 14 декември 2013 г.,
участник прокурор Емил Галипонов.
През отчетния период магистратите от Специализирана прокуратура
взеха участие и в обучения, организирани от Национален институт на
правосъдието на следните теми:
- „Наказателен процес“, 11-15 февруари 2013 г.;
- „Финансови и счетоводни познания при разследването на стопански
престъпления“, 19-20.02.2013 г.;
- „Защита на класифицираната информация в съдебната система“, 21.02
– 22.02.2013 г.;
- „Отнемане на незаконно придобито имущество“, организирано от
НИП съвместно с фондация „Фридрих Еберт“, 13-14 март 2013 г.;
- „Публична лекция на тема „Практиката на Евроджъст по дела за
трафик на хора“, 25 март 2013 г.;
- Административния ръководител на СП взе участие в публична лекция
„Практиката на съда на ЕС по приложението на Хартата на основните права
на ЕС. Действие на хартата по отношение на държавите-членки“, 26 март
2013 г.;
- „Митнически престъпления. Управление на външните граници на
Европейския съюз. Функции на FRONTEX“, 26 - 28 юни 2013 г.;
- „Задружна престъпна дейност – материално-правни и процесуални
въпроси. Борба с организираната престъпност в Европейския съюз –
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тенденции и правни инструменти“, х-л "Белчин Гардън", курортно селище
Белчин Баня, 23 – 25 октомври 2013 г.;
- „Пране на пари. Актуално развитие на европейското законодателство
срещу прането на пари-ревизирани препоръки на FATF, предстоящи промени
в 3-та AML DIRECTIVE“, НИП, 04 – 06 ноември 2013 г.;
- „Финансови и счетоводни познания при разследването на стопански
престъпления“, НИП, 20 – 21 ноември 2013 г.;
- „Активен подкуп в публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в
съдебната система“, НИП, 27 – 29 ноември 2013 г.;
- “Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни
състави. Функции на ОЛАФ.“, НИП, 09 – 11 декември 2013 г.
През отчетния период магистратите от Специализирана прокуратура
взеха участие и в обучение по проект: "Укрепване на капацитета на
Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани
структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с
нея престъпления", 26 – 29 септември 2013 г., хотел „Лион“ Боровец, 03 – 06
октомври 2013 г., „Гранд Хотел Хебър“, Пазарджик, 10-13 октомври 2013 г.
хотел „Калина Палас“, гр. Трявна, 31.10 – 03.11.2013 г., хотел „Лион“
Боровец.
Проведени са и обучения на съдебните служители от Специализирана
прокуратура на следните теми:
- „Курс за придобиване на знания и умения по пренасяне на
класифицирана информация“, организиран и проведен от Дирекция
"Специална куриерска служба" - МВР, 28.01-01.02.2013 г.;
- „Въведение в работата на администрацията на прокуратурата“, НИП,
14-15 март 2013 г. и 31.10 – 01.11.2013 г.;
- „Провеждане на обучение с новите функционалности на УИС“ –
първи цикъл – 17-19 април 2013 г. и втори цикъл – 28-30 май 2013 г.,
организиран от ВКП по проект "Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП
и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на
ЕИСПП", осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК и съфинансиран
от ЕС чрез ЕСФ;
- Съдебния администратор на Специализирана прокуратура г-жа
Евгениева все участие в обучение на тема „Европейско Е-правосъдие и
практически решения“, код EIPA-EJPS“ – Люксенбург, 22-25 май 2013 г. по
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Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;
- „Организация на административното обслужване. Междукултурни
комуникации. Управление на конфликти.“, 03 – 05 октомври 2013 г. –
Началник служба „РД“;
- „Съвременни подходи в управлението на съдебната администрация“,
16 – 18 октомври 2013 г. – съдебен администратор СП;
- „Защита на класифицираната информация в съдебната система“,
23.10.2013 г. – 25.10.2013 г.;
- Съдебния администратор и административния секретар на СП
участваха в обучение на тема: „Eфективно управление на човешките ресурси.
Оценка на изпълнението, обучение и развитие”, съответно за периодите 11-13
ноември и 13-15 ноември 2013 г.
Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни
производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и
следователи.
През отчетния период не са извършвани проверки в Специализираната
прокуратура от отдел „Инспекторат” при ВКП, както и от Инспектората към
ВСС. Не са налагани дисциплинарни наказания на магистратите от СП.
Върховната касационна прокуратура е извършила през годината
тематична ревизия на дейността на Специализирана прокуратура за работа по
делата, водени за престъпления по чл. 321 (свързани с престъпления против
данъчната и осигурителните системи), както и за престъпления по чл. 255-260
от НК за периода от 01.01.2012 г. до 14.06.2013 г. – заповед № ЛС1763/14.06.2013 г. на главния прокурор на РБ.
За периода от 02 до 05.12.2013 г. в Специализираната прокуратура бе
извършена проверка на законосъобразността на действащите процедури по
разрешаване, прилагане и използване на СРС, както и по прилагането на ЗЕС,
от експерти към парламентарната комисия за контрол над службите за
сигурност, използването и прилагането на СРС и достъпа до данните по ЗЕС.
В писмо, подписано от председателя на парламентарната комисия Димитър
Дъбов, се констатира много добра организация на работа в прокуратурата,
воденето, отчета и съхраняването на цялата документация, свързана с
предмета на проверката.
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Проверки, извършени от административния ръководител на СП.
През първото шестмесечие на 2013 г. административният ръководител
на Специализирана прокуратура е извършил многобройни лични проверки по
дейности на магистратите и на деловодните служби в прокуратурата.
Периодично и инцидентно бяха извършвани проверки за работата по делата
със задържани лица, по регистрите и срочността на изпълнение на присъдите,
за цялостно и пълно въвеждане на информация в УИС, по въвеждането в
експлоатация и работата с електронните регистри по Инструкция 1 и
Инструкция 2, за справедливото натоварване на прокурорите и следователите
в отделните групи преписки и дела, за уеднаквяване натоварването на
разследващи полицаи и следователи и др. Ето някои от по-важните
извършени проверки.
1. Проверка на делата, по които има привлечени обвиняеми лица, срещу
които се водят три и повече досъдебни производства /Заповед №
27/21.01.2013 г. на административния ръководител на СП/
2. Проверка на паркетните дела на СП и писмо до прокурорите, с
приложение заповеди № 415/02.10.2012 г., изм. и допълнена със заповеди №
26/21.01.2013 г. и № 97/25.02.2013 г.
3. Проверка на дейността на прокурорските проверки, с оглед на
сроковия контрол в СП – адм.№ 502/2012 г.;
4. Проверки на върнатите от СпНС дела за доразследване и издадена
заповед № 369/19.09.2013 г.;
5. Проверка по пр.пр. № 249/2013 г. по описа на СП, въз основа на
писмо изх. № 157/26.09.2013 г. на АСП;
6. Проверка на административния ръководител на основание Глава 33
НПК – 2 бр.;
7. Проверка за произнасяне по реда на чл.417 от НПК от страна на
прокурорите от СП по П № 81/2013 г.; П № 82/2013 г.; П № 83/2013 г.; П №
84/2013 г.; П № 85/2013 г.; П № 86/2013 г. – адм.№ 512/2013 г.;
8. Проверка по пр.пр. 297/2013 г., относно писмо изх. № ПД – 319/2013
г. по описа на СГП от 08.11.2013 г. - адм.№ 484/2013 г.;
9. Проверка, съгласно Заповед № 448/31.10.2013 г. на
административния ръководител на СП, относно направените искания за
прилагане на СРС, във връзка с влизането в сила на ЗИДЗСРС;
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Проверка от АСП на цялостната дейност на Специализираната
прокуратура за периода 12.03.2012 г. – 12.04.2013 г.
През м. април 2013 г. Апелативна специализирана прокуратура
извърши ревизия на цялостната дейност на Специализираната прокуратура за
периода 12.03.2012 г. – 12.04.2013 г., в изпълнение на заповед
№ 87/11.04.2013 г. на и. ф. административен ръководител – апелативен
прокурор на АСП. Ревизията не беше планова, ръководството на СП беше
уведомено в последния момент за нея. Като цяло заключението на
ревизиращия екип е положително, не са констатирани прояви на нарушения
на професионалната етика.
Направени бяха конкретни препоръки за подобряване работата на
магистратите, на организацията на работата в деловодството, повечето от
които вече са изпълнени, като от ръководството на СП се предприеха
следните действия:
- запознаване на общо събрание на магистратите с ревизионния доклад,
анализ на констатациите, забележките и препоръките в него;
- беше изготвен план за действие за изпълнение на направените
констатации и препоръки;
- с писмо изх. № Адм. 166/10.06.2013 г. на административния
ръководител на Специализирана прокуратура до Апелативна специализирана
прокуратура е изразено становище по направените констатации и препоръки,
възражение по част от тях, и е изпратен план за действие за изпълнение на
направените констатации и препоръки;
- административният ръководител на Специализирана прокуратура е
издал заповед № 270/28.06.2013 г. относно работата на прокурорите при
извършването на предварителни проверки.
Проверка от АСП на дейността на Специализирана прокуратура по
изпълнение на Инструкция №1 и Инструкция №2.
1.
Проверка съгласно заповеди № 88/12.09.2012 г. и
№ 311/17.10.2013 г. на административния ръководител на Апелативна
специализирана прокуратура за дейността на Специализирана прокуратура по
изпълнение на Инструкция №1 и Инструкция №2 за периода от 30.09.2012 г.
до 30.04.2013 г.
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През м. май 2013 г. Апелативна специализирана прокуратура извърши
проверка за дейността на Специализирана прокуратура по изпълнение на
Инструкция №1 и Инструкция №2 за периода от 30.09.2012 г. до 30.04.2013 г.
в изпълнение на заповеди № 88/11.04.2013 г. и № 145/22.05.2013 г. на и.ф.
административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура.
Във връзка с направените констатации и препоръки в аналитичен доклад
относно резултатите от извършена ревизия за дейността на Специализирана
прокуратура по изпълнение на Инструкция №1 и Инструкция №2 за периода
от 30.09.2012 г. до 30.04.2013 г., са предприети следните действия:
- на 25.06.2013 г. в Специализирана прокуратура се проведе работна
среща, на която бяха обсъдени констатациите и препоръките от аналитичния
доклад и беше изготвен план за действие за изпълнение на направените
констатации и препоръки;
- с писмо изх. № Адм. 200/05.07.2013 г. на административния
ръководител на Специализирана прокуратура до Апелативна специализирана
прокуратура е изразено становището по направените констатации и
препоръки, възражение по част от тях, и е изпратен план за действие за
изпълнение на направените констатации и препоръки;
- в деловодството на Специализираната прокуратура е създадена
организация за проверка на въведените данни на лицата от регистъра чрез
извадка на случаен принцип от служителите, въвеждащи данни в УИС. За
направената проверка, както и за направени корекции (при необходимост)
служителите, въвеждащи данни в УИС ще изготвят доклад до
административния ръководител на Специализирана прокуратура. Персонално
отговорният прокурор по Инструкция № 2 е задължен да осъществи контрол
на въведените данни в регистъра.
2.
Проверка съгласно заповеди № 88/12.09.2012 г. и
№ 311/17.10.2013 г. на административния ръководител на Апелативна
специализирана прокуратура за дейността на Специализирана прокуратура по
изпълнение на Инструкция №1 и Инструкция №2 за периода от 01.05.2013 г.
до 30.08.2013 г.
Във връзка с направените констатации и препоръки в аналитичен
доклад относно резултатите от извършена ревизия за дейността на
Специализирана прокуратура по изпълнение на Инструкция №1 и
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Инструкция №2 за периода от 01.05.2013 г. до 30.08.2013 г., са предприети
следните действия:
- изготвен е план за действие за изпълнение на направените
констатации и препоръки;
- съгласно плана за действие е изготвена проверка в последния актуален
регистър на СП по Инструкция № 2 и е представена справка на
административния ръководител на СП по наблюдаващи прокурори и по
досъдебни производства. Въз основа на справката административният
ръководител на Специализирана прокуратура е изпратил писма до
съответните наблюдаващи прокурори за вземане на всички мерки за бързо
приключване на делата, да информират административния ръководител за
всички проблеми и пречки по съответните дела, както и при необходимост да
направят предложение до административния ръководител за предприемане на
организационни мерки (създаване на екипи, промяна на разследващия орган,
възлагане на д.производства на Следствения отдел на СП и др.) за бързото
приключване на досъдебните производства.
Със заповед № 261/23.09.2013 г. на административния ръководител –
апелативен прокурор на АСП, Апелативна специализирана прокуратура за
извършване на проверка на върнатите, на основание чл.249 и чл.288 от НПК
наказателни производства от Специализирания наказателен съд в
Специализирана прокуратура за периода 04.01.2012 г. - 23.09.2013 г.
Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу
магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи.
През 2013 год. няма образувани дисциплинарни и наказателни
производства срещу магистрати, няма наложени наказания на прокурори и
следователи.
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РАЗДЕЛ VIIІ. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И НА
СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ.
Обем на прокурорската дейност.
Статистиката за общата натовареност на прокуратурата и
актуализирания обем на дейността (таблици 5.1. - 5.5) е необходима изходна
позиция при обсъждане на този важен критерий за нормалното и
законосъобразно функциониране на Специализираната прокуратура.
Основни данни за 2013 г., втората година от дейността на
Специализираната прокуратура.
Първата констатация е насочена към основния показател „Общо
прокурорски актове и участия в съдебни заседания”. През изтеклата
година прокурорските актове и участията в съдебно заседание на прокурорите
от СП наброяват 2117 бр. За 2012 година те са били 1861 бр., тоест налице е
увеличение с 256 бр. или с 13,8%.
Средна натовареност.
Средната натовареност на прокурор, отчетена по разработените от ВКП
показатели (таблица 5.2.), при 14.92 реално работещи прокурора, възлиза
на 141.89 бр. общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания. За
сравнение през 2012 год. са работили средно 10 прокурора и средната
натовареност е възлизала на 186.1 общо актове и участия в съдебни заседания.
Намалението в натовареността през 2013 година се дължи на увеличения брой
работещи прокурори.
Детайлизираната информация за извършената от един прокурор работа
има следния вид:
общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания – 141.89
общо наблюдавани досъдебни производства
– 21.92
общо решени досъдебни производства
– 10.19
общо участия в съдебни заседания
– 59.52
откази за образуване на ДП
– 3.016
образувани ДП от прокурор
– 4.826
прокурорски актове, внесени в съда
- 6.501
прекратени ДП
– 0.871
спрени ДП
– 0.335
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искания до съд
протести
изпълнени присъди

- 54.356
- 6.166
- 5.898

Актуализирана средна натовареност.
Следва да се има предвид спецификата на разследванията на
организираната престъпност – това са дела с много обвиняеми, голям обем
доказателствен материал, сложни експертизи (напр. по дела за данъчни
престъпления), често прилагане на СРС и изготвени ВДС, многобройни
съдебни заседания по МНО в досъдебната фаза, и т.н. По тези дела акцентът
на прокурорската работа, големият обем от работата се изпълнява в
досъдебната фаза на наказателното производство.
Това личи от статистиката в “Актуализиран обем на дейността на
прокуратурите и следователите” (таблица 5.4.). Общо прокурорските актове и
дейности по всички видове надзори възлизат на 7652 бр., като в това число се
включват 97 бр. актове, внесени в съд, 1205 бр. общо съдебни заседания и
6350 бр. други прокурорски актове и дейности по всички видове надзори.
Значителна част са такива в следствения надзор: 3325 броя, включващи актове
и дейности по преписки, искания и писма за срок, искания до съд, искания за
използване на СРС и др.
Това личи и от големия брой извънреден труд на магистратите – 151
часа, на служители – 253.3 часа, от дежурствата на магистратите – 365 дни.
При сравнение с данните за 2012 година се вижда запазената извънредна
натовареност на магистратите и служителите - 200 часа извънреден труд на
магистратите, 238 часа извънреден труд на служителите.
Актуализираната средната натовареност на прокурор, отчетена по
разработените от ВКП показатели, възлиза на 514.8 бр. общо прокурорски
актове и дейности. По-малка е натовареността на един следовател в
следствения отдел на прокуратурата – 13.3 (таблица 5.5.). За сравнение през
2012 год. актуализираната средната натовареност на прокурор е възлизала на
739.6 бр. общо прокурорски актове и дейности, а на един следовател – 13.
Разликата в натовареността намира своето обяснение с увеличения брой
работещи магистрати в специализираната прокуратура.
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Натовареност на следователите.
Следва да се посочи, че съществуващите статистически таблици не
отчитат реалния труд на следователите, колоните в съответните таблици не
обхващат всички актове и дейности на следователите.
През 2013 г. следователите в СО на СП са работили по 101 бр. ДП, от
които 57 са новообразуваните, а също и по 34 бр. международни молби за
правна помощ. Разследваните ДП от следовател представляват дял от 30,88%
спрямо всички досъдебни производства. За сравнение през 2012 г.
следователите са работели по 50 бр. ДП, дял от 28,25% спрямо всички дела.
Следователите са приключили 8 досъдебни производства през 2012 г. и
51 досъдебни производства през 2013 година. Като се има предвид, че общо
приключените разследвания на СП през 2013 г. са 116 бр., то делът на
приключените производства от следствения отдел се очертава много сериозен
– 43,96%, тоест почти половината от всички приключени дела от СП. През
2012 година този дял е бил 15,38%.
Очертава се подобрена ефективност в работата на следствения отдел,
като се има предвид, че средно през двете години са работили почти еднакъв
брой следователи – 6.85 за 2013 г. и 6.0 за 2012 г. Този извод се подкрепя и от
обстоятелството, че през 2013 г. следственият отдел е работил по по-голям
брой МПП в сравнение с 2012 г. – 34 бр. спрямо 28 бр. Изпълнените и
върнати МПП от следователите са 22 бр. за 2013 г. спрямо 12 бр. за 2012 г.

РАЗДЕЛ
VIIІ.
ПРИОРИТЕТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА.

В

ДЕЙНОСТТА

НА

Основните задачи през 2012 г. и 2013 г. за Специализираната
прокуратура,
като
новосъздадена национална прокуратура,
бяха
организационно и кадрово изграждане, наред със старта и изпълнението на
пряката й дейност по преписки и наказателни производства, съобразно
функционалната й компетентност по НПК и ЗСВ.
С решение на Висшият съдебен съвет по протокол № 12/28.03.2013 г.,
бяха обявени конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане
на 13 свободни длъжности за „прокурор" в Специализирана прокуратура и за
6 (шест) свободни длъжности за „следовател" в Следствен отдел в
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Специализирана прокуратура, както и конкурси за първоначално назначаване
и заемане на 3 (три) свободни длъжности за „прокурор” в Специализирана
прокуратура и 4 (четири) свободни длъжности за „следовател” в Следствен
отдел в Специализирана прокуратура.
Едва през м. октомври и ноември приключиха конкурсите на ВСС за
прокурори и следователи, в резултат от които бяха назначени в СП още 13
прокурори и 4 следователи. В края на 2013 година в СП са работили 19
прокурори и 12 следователи, от които постоянно назначени следователи са 8
бр. и командировани са 4-ма следователи.
През 2013 г. се работеше приоритетно в следните в следните области:
- Усъвършенстване на организационното и административно
управление на прокуратурата (специализация, квалификация, обезпечаване на
функциите).
- Повишаване на ефективността в дейността на прокуратурата и на
разследващите органи.
- Иницииране на законодателни промени, необходими за повишаване на
резултатността и ефективността в работата на прокуратурата и разследващите
органи.
- Материално-техническо и информационно осигуряване на дейността
на магистратите.
Специализираната прокуратура е настанена в сграда - публична
държавна собственост, находяща се в гр.София, ул. Черковна № 90. Със
заповед № ЛС-04-6/09.01.2012 г. на Министъра на правосъдието, сградата е
предоставена за стопанисване на Апелативен специализиран наказателен съд
за нуждите на АСНС, СНС, АСП и СП. Със заповед № ЛС-04-1274/03.11.2011
г. на Министъра на правосъдието е извършено разпределение на работните
помещения в сградата между четирите институции и са изготвени схеми за
разпределение на работните помещения, които са съгласувани с
административните ръководители. Със заповед № ЛС-04-585/21.04.2012 г. е
изменена и допълнена заповед № ЛС-04-1274/03.11.2011 г. като в
разпределението на работните помещения в сградата се включва и Главна
дирекция „Охрана“.
Специализираната прокуратура разполага с 23 помещения в сградата
(от които 19 кабинета, сървърно помещение, работно помещение за работа с
класифицирана информация, помещение за архив и стая за веществени
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доказателства), които вече не са достатъчни за осигуряване на
необходимите работни места на магистратите и съдебните служители. Те са
предоставени след разпределение, направено през лятото на 2011 година,
когато щатният състав на магистрати и служители беше почти два пъти помалък.
Считано от 04.11.2013 г., в изпълнение на писмо на главния прокурор
на Република България, Следствения отдел на Специализирана прокуратура е
преместен и функционира в сграда 2А на Национална следствена служба.
В Специализираната прокуратура има изградена вътрешна мрежа, към
която са свързани компютрите, използвани от магистрати и съдебни
служители, чрез която има постоянен достъп и до вътрешноведомствения
сайт на Прокуратура на Република България. За улеснение на магистратите и
съдебните служители е създадена и вътрешноведомствена страница на СП, на
която се публикуват всички Заповеди на административния ръководител,
бланки за работа, материалите идващи от различните инстанции –
Прокуратури и други институции, както и всички вътрешни Правилници и
Инструкции за подобряване работата в Специализираната прокуратура. Така
се осигурява необходимата своевременна информация на магистратите и
служителите от Специализирана прокуратура. Всяко работно място има
достъп до правно-информационната система „Сиела“.
При разпределяне на преписките и делата в СП се използва софтуерния
продукт на ВСС за случайното разпределение „Law choice". Със заповед на
административния ръководител на СП са определени реда и начина на
използване на ПП Law Choice; определени са съдебните служители, които да
работят с програмата; определени са отделните групи на преписки и дела и
прокурорите и следователите, които участват в тях, както и процент на
натовареност на всеки магистрат в отделните групи.
Финансовата дейност в СП е организирана съобразно нормативните
изисквания и принципите на законосъобразно и целесъобразно разходване на
бюджетните средства.
Първоначално бюджетната сметка на Специализираната прокуратура за
2013 г. е определена в размер на 1 200 736 лева, като средствата за заплати,
осигуровки, СБКО и облекло са отпуснати за заетата численост към
31.01.2012 г. През 2013 г. бюджетната сметка на Специализирана прокуратура
е актуализирана 9 пъти. С актуализираната бюджетна сметка на
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Специализирана прокуратура към 31.12.2012 г. са утвърдени средства в
размер на 1 337 634 лв.
От общо отчетените разходи за периода, относителният дял на
разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски е в размер на
92%, а на разходите за издръжка – 8%.
В Специализираната прокуратура е изградена контролна среда в
съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, както следва:
- утвърдени са Вътрешни правила за осъществяване на предварителен
контрол в Специализирана прокуратура. Със заповед са определени
длъжностните лица, които осъществяват предварителен контрол за
законосъобразност по обекти на контрола;
- утвърдена е Инструкция за документооборота на счетоводната
дейност в Специализирана прокуратура;
- прилагана е система за двоен подпис, като със заповед са определени
длъжностни лица, които да подписват всички документи, свързани с
поемането на финансови задължения или извършване на плащания и да се
разпореждат с паричните средства по сметките на Специализирана
прокуратура в „Райфайзенбанк” ЕАД (система за двоен подпис);
- утвърден е Правилник за вътрешния трудов ред в Специализирана
прокуратура;
- утвърдена е Стратегия за управление на риска в Специализирана
прокуратура и риск-регистър, в който са отразени десет съществени рискове;
- утвърдена е организационна структура на Специализирана
прокуратура като рамка, в която са отразени йерархичните и функционалните
връзки между отделните структурни звена;
- създадена е организация в служба „Регистратура и деловодство“ при
Специализирана прокуратура, с която ясно са разграничени на задълженията
и отговорностите на съдебните деловодители.
През 2013 г. в Специализирана прокуратура са проведени 4 обществени
поръчки по реда на ЗОП с предмет и са подписани договори, както следва:
1. „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова
медицина за нуждите на Специализирана прокуратура“;
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2. „Поддръжка на софтуера на работната заплата за нуждите
Специализирана прокуратура“;
3. „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите
Специализирана прокуратура“;
4. „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите
Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура,
спецификация“.
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Приоритети на Специализирана прокуратура за 2014 г.
В професионално отношение и през следващата година следва да се
подчини организацията и дейността на Специализираната прокуратура на
следните принципи:
 Законност в действията, спазване правата на всички участници в
наказателното производство и всички граждани.
 Специализация в работата на магистратите – създаване на 2 отдела в
прокуратурата: криминален и стопански.
 Работа в екип – екип от прокурори, следователи, разследващи полицаи
и оперативни работници; екипната работа продължава до окончателна
присъда.
 Постоянно и тясно взаимодействие с полицейските служби и ДАНС,
своевременно подаване от МВР и ДАНС на информация за наличие на
ОПГ, своевременно започване на разследването и събиране на
доказателства.
В професионален аспект е необходимо да се положат усилия за
намаляване на делът на върнатите от съд дела за допълнително разследване.
Отчетеният резултат за годината от 23% е твърде висок, макар и значително
подобрен спрямо отчетения резултат за 6-месечието.
Трябва да продължат усилията за кадрово укрепване на прокуратурата,
както по отношение на магистратския състав, така и по отношение на състава
от служители. Последният към настоящия етап се явява вече по-сериозния
проблем.
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Следващ приоритет – осигуряване на повече работни места, преди
всичко за съдебни служители. Натоварването на всички служители от
специализираната администрация е огромно. Досъдебните производства
срещу организирани престъпни групи се отличават с по-дълго и по-сложно
разследване в досъдебната фаза; голям брой действия и актове; голям брой
обвиняеми по тези досъдебни производства; голям брой неотложни
следствени действия, което изисква незабавна деловодна обработка и води до
изключително голяма натовареност на служителите от служба „Регистратура
и деловодство“ в Специализирана прокуратура.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Отп. – екз. 1
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