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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”,
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, и областните дирекции на МВР;
- Държавната агенция за национална сигурност;
- Агенция „Митници“ на Министерство на финансите.
РАЗДЕЛ І. ОБОБЩЕНИ ДАННИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА
ПРОКУРАТУРА
И
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ
ОРГАНИ.
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. След изтичането на 2014
год., третата година от дейността на Специализираната прокуратура, може да
се отчете изпълнение на тези задачи в значителна степен, както и развитие на
капацитета на прокуратурата. Напредъкът е забележим, макар и крехък. Може
би най-стойностна е оценката на Европейската комисия, която съвсем скоро
/януари 2015 г./, в своя регулярен доклад за напредъка на България, написа:
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6.1. Резултати от работата на специализираните съд и
прокуратура
Една от най-важните стъпки, предприети от България в тази област,
беше създаването през 2012 г. на специализирани съд и прокуратура за дела,
свързани с организираната престъпност. След известен период на преход,
понастоящем тези институции могат да се считат за оперативни. В
миналите доклади по МСП бяха отбелязани някои слабости в правната
уредба, като например доста широкият обхват на компетентност на
специализирания съд, което в комбинация с правната традиция в България
(която се основава по скоро на принципа на законност, отколкото на
принципа за право на преценка), затруднява институциите да съсредоточат
своите усилия върху най-тежките дела. Друг въпрос, повдигнат от
специализираната прокуратура, засяга изключително кратките срокове за
завеждане на дела пред съдилищата, от което произтича рискът от
подриване на качеството на подготовката на делата, както и ограничаване
на използването на вещи лица в съдебното производство. Независимо от
различните предизвикателства, свързани с нормативната уредба,
специализираните съд и прокуратура допринесоха за по-бързото
производство по дела за организирана престъпност и спомогнаха за поголямата специализация и сътрудничество между различните части на
системата за правоприлагане по такива дела. Що се отнася до
резултатите, данните за последните три години сочат тенденция на
постепенно увеличаване на броя на делата за организирана престъпност,
които стигат до съд.
Организацията и дейността на Специализираната прокуратура се
подчинява 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.
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Основните видове дейности на прокурорите и следователите от СП са
следните:
- дейност по преписки и проверки;
- дейност по досъдебни производства, включително и такава 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.
Анализът на статистическите данни за изминалата година отчита
подобрени стойности по основните показатели на работата в
Специализираната прокуратура.
Налице е ръст на обема прокурорска дейност с 52,23 % спрямо
предходния отчетен период. Спрямо 2013 г. се констатира увеличение на
средната натовареност на един прокурор с 30,05 %. Отчасти това се дължи на
по-големия брой работещи магистрати в прокуратурата – прокурорите са
били средно със 7 бр. повече, а следователите средно с 4 бр. повече спрямо
предходния отчетен период. Но също така съществен фактор е увеличеният
брой образувани преписки и наблюдавани досъдебни производства - броя на
преписките се е увеличил с 42,6 %, а на досъдебните производства с 48%.
Забелязва се устойчива тенденция на увеличение на решените досъдебни
производства през 2014 год. - почти два пъти повече са те спрямо предходния
отчетен период, както и на броя на внесените прокурорски актове – със 77,31
% повече спрямо 2013 год. Почти два пъти повече са осъдителните присъди,
постановени по внесените обвинителни актове. Все така предпочитан изход
от съдебното производство остава споразумението. Но броят на осъдените
лица с влязъл в сила съдебен акт не се е променил спрямо 2013 год., а за
първа година от съществуването на СП се отчитат и две оправдателни
присъди, които са 1,1 % спрямо внесените актове /в рамките на средния за
страната/. Отново трябва да признаем и посочим сериозния проблем в
прокурорската работа – около една четвърт /26%/ от внесените в съд актове се
връщат обратно на прокурорите и по този показател подобрение няма.
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Преписките с международен елемент запазват своя висок дял от 9,71 %
спрямо броя наблюдавани ДП, като значително се е увеличил броят на
входящите /приети/ Молби за правна помощ - тенденция на постоянен ръст –
с 20,6 % през 2013 г. и с 17,6 % през 2014 г. Това може да се тълкува като
знак на повишено доверие от страна на партниращите прокуратури от
чуждите държави.
Всички тези данни водят до извод, че Специализираната прокуратура
развива капацитета си, налице е видим и устойчив ръст в работата, голям
брой дела са решени, някои значими разследвания са внесени вече в съда,
включително и такива за икономически престъпления, но сериозните присъди
все още не са нито в статистическите отчети нито в прессъобщенията.
Ето и най-важните статистически данни за работата през 2014 г.,
третата година от нашето съществуване, по основните видове дейности на
прокурорите и следователите от Специализираната прокуратура.
Дейност в досъдебната фаза.
Преписки по следствения надзор.
През отчетния период прокурорите при СП са работили по общо 338
преписки, от които 304 са новообразувани. От новообразуваните преписки за
отчетения период 46 броя са по сигнали на ДАНС, 3 броя са по сигнали на
НАП. За трета поредна година се отчита липса на преписки, изпратени от
Агенция „Митници“ при МФ.
В сравнение с миналата 2013 год. /237 преписки/ броя на преписките се
е увеличил с 42,62 %, а спрямо 2012 год. е налице намаление с 13,55 % /391
бр. преписки/. Възможно обяснение за увеличения брой преписки е
утвърждаването на новите структури в МВР и ДАНС и развитието на техния
капацитет, след проведената реформа в тези органи през 2013 г.
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През периода са решени 307 преписки. От решените 307 преписки, 84
бр. са приключили с откази за образуване на досъдебно производство, по 88
бр. са образувани досъдебни производства, а 41 преписки са решени с
възлагане на проверка. От решените 307 преписки, 297 бр. са решени до 1
месец, а 10 бр. са решени над 1 месец, което представлява 3,26% от всички
решени преписки.
Следствен надзор.
През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура са
наблюдавали 484 наказателни досъдебни производства, от които 95 бр. са
новообразувани досъдебни производства. Данните за периода 2012 г. – 2014 г.
разкриват трайна тенденция на ежегодно и то значително увеличение на
наблюдаваните досъдебни производства, като през 2013 год. увеличението е
било с 45,87%, а през 2014 год. увеличението е с 48 %.
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Също значително, с 30,13 %, е увеличението на броя на
новообразуваните досъдебни производства в СП в сравнение с 2013 год. /95
спрямо 73 броя новообразувани досъдебни производства/. От общия брой
новообразувани досъдебни производства, 88 бр. са образувани от прокурор, 7
бр. са започнати от разследващ орган, при условията на неотложност по
чл.212 ал.2 от НПК. Последният показател следва да се аналазира в негативен
аспект, тъй като се възстановява констатитараната с предходни доклади от
2012 год. практика за късно уведомяване на прокуратурата за разработки и
реализации от страна на МВР и ДАНС.
Разследващите органи по делата на СП се разпределят така : 67%
процента от делата са разследвани от разследващ полицай в МВР, 23% от
делата са разследвани от следовател при СП, увеличен е броя на делата,
разследвани от разследващ агент при ДА“НС“ - 10% от наблюдаваните ДП. В
сравнение с предишните отчетни периоди са наблюдава тенденция за трайно
увеличаване на възложените на следовател ДП /с 50 % през 2013 год. и с 9 %
през 2014 год./, което е плод на кадровото укрепване на следствения отдел.
Структура на новообразуваните досъдебни производства.
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По 25 бр. досъдебни производства са били създадени съвместни екипи
за разследване /5,16% от всички наблюдавани дела/, в които са включени 44
прокурора, 28 следователи от СО при СП, разследващи полицаи и агенти.
Именно екипният принцип на разследване предпостави напредъка в
иконимическите разследвания на специализираната прокуратура. Основна
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част от тях са такива за данъчни престъпления. През 2014г. са наблюдавани
общо 43 досъдебни производства за данъчни престъпления, квалифицирани
по съставите на чл.212 НК, чл.234 НК, чл.255-256 НК и чл.308 от НК. Спрямо
наблюдаваните общо 484 досъдебни производства, делата за данъчни
престъпления представляват дял от 8,88 %. Новообразувани ДП за периода
няма, а приключените са 12 бр. От тази бройка 1 ДП е спряно, 10 ДП са
внесените в съда. Изготвените обвинителни актове са 11 броя срещу 54 лица.
Едно дело е върнато от съда. Делата са висящи, по тях не са постановени
съдебни решения. През 2013 г. досъдебните производства за данъчни
престъпления по чл. 255 - 256 от НК са били 23 броя, решени са били 2 дела,
1 от които е спряно, нито едно дело не е било внесено в съд.
Забелязва се подобрения капацитет на работа на прокурорите,
специализирани в работата по икономически престъпления, както и на
следователите, с оглед на това, че решените дела през 2014 год. са се
увеличили 5 пъти, като за първа година има внесени дела в съд – 10 бр. Това
се дължи на 3 фактора – на оказаната много сериозна и постоянна
методическа помощ по този вид дела от прокурори от ВКП и АСП,
собствените усилия на прокурорите, и не на последно място на подобрения
капацитет на разследване на следователите при СП /повечето данъчни дела се
разследват от следователи/.
През 2014г. са решени 286 досъдебни производства, от тях с краeн акт
прокурорите са приключили 175 бр. досъдебни производства. Забелязва се
устойчива тенденция на увеличение на решените досъдебни производства,
като през 2013 год. увеличението е било 3 пъти спрямо предходния отчетен
период, а през 2014 год. почти два пъти спрямо предходния отчетен период.
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През 2014г. 133 бр. дела са внесени в съда със 172 бр. прокурорски
актове - изготвени са 133 обвинителни актове по отношение на 594 лица и 39
споразумения за 75 лица. Сериозно е увеличението на внесените в съд ДП – с
66,25% спрямо предходния период. Значително се е увеличил и броят на
внесените прокурорски актове - с 77,31 % спрямо 2013 год.
Неприключилите разследвания в края на отчетния период са 198 бр.
Прекратените производства са общо 12, от които по 1 дело прекратяването е
отменено от съда. Спрените производства са 30 броя и 55 е броят на делата
изпратени по компетентност на други прокуратури. През 2013 год. данните са
били почти същите.
Продължителността на досъдебната фаза, за делата, които са решени с
прекратяване или с внасяне в съд, е следната: от общо 145 дела 23 бр. са
решени в седеммесечния срок; 27 бр. в едногодишния и 95 бр. над една
година. Тоест около 65,51% от делата изискват време за разследване и
решаване около и над 1 година, което се дължи на фактическата и правна
сложност на разледванията на организирани престъпни групи и извършените
от тях престъпления. През 2013 год. този дял е бил 75%. Потвърждава се
констатацията, направена още в първия годишен анализ за 2012 година, че
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срок от около една година е разумен за решаване на дела, свързани с
организирана престъпност.
Мерки за неотклонение.
През 2014 год. прокурорите при СП са внесли в СНС общо 145 бр.
искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”,
увеличение с 24%, спрямо предходния период, от които са уважени 86 бр.
искания, а 52 бр. не са уважени. Изготвени са били 24 протеста от които са
били уважени 9 бр. Наблюдава се 59,3% успеваемост при исканията до съда
за определяне на най-тежката мярка за неотклонение и 37,5% успеваемост
при протестирането на съдебните актове при мерките за неотклонение. За
посочения период прокурорите от СП са участвали в 151 бр. заседания по
разглеждане на МНО /271 заседания за 2013 г./.
През 2014 год. са били задържани под стража общо 107 лица. Този
брой е приблизително равен на задържаните през 2013 год. – 104 лица, и
чувствително по-малък от броя за 2012 год., когато са били задържани 174
лица. През периода на 16 лица е била наложена мярка за неотклонение
„домашен арест”, а за 2013 год. с такава мярка са били 27 лица.
Исканията за използване на СРС през годината са 575 бр., като са се
увеличили с 65% спрямо предходния отчетен период (347 бр. за 2013 г.) и са
се върнали на нивото на исканията от 2012 г. (568 бр.). От тях
първоначалните искания са 419 бр., от които 10 бр. не са уважени от
Председателя на СпНС, а исканията за продължаване на срока на СРС – 156
бр. Исканията за изготвяне на ВДС са 229 по общо 43 досъдебни
производства, което представлява дял от 56 % от поисканите и разрешени
СРС спрямо първоначалните искания /за 2013 г. този дял е бил 64%/.
Изготвените протоколи за ВДС до края на годината са 85 бр., което е 37,1%
от заявените и значително по-малко от изготвените протоколи за ВДС през
2013 г. - 158 бр. Вероятно това се дължи на реформата в ДАТО –
изваждането на тази структура от МВР и обособяването й като
сомостоятелна агенция. Наблюдаваните производства, по които са
използвани СРС са 161 бр., спрямо 789 лица. Поисканите оперативни
способи са 1706, като съдът е уважил исканията за 1676 от тях – 98%.
Дейност на отдел „Следствен“ при Специализирана прокуратура.
През 2014 г. делата на СП, разследвани от следователи са общо 110 бр.
От тях в Следствения отдел при Специализираната прокуратура са
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разследвани 108 досъдебни производства и 2 ДП са разследвани от
следователи при НСлСл. В следствения отдел на СП средно през годината са
работили 10,08 бр. следователи, при щат 12 следователи. През 2014г. в
отдела са възложени за разследване 47 досъдебни производства. От
предходен период са останали за разследване 51. Върнати от съда за
отстраняване на допуснати процесуални нарушения са 8 бр. дела, върнати от
прокурор 1 бр. и възобновени след спиране 1 досъдебно производство.
Следователите разследват дела, образувани срещу организирани престъпни
групи, извършили престъпления: трафик на хора, разврат, изнудване,
престъпления срещу митническия режим, данъчната, кредитната и
осигурителната система, документни престъпления, престъпления против
паричната и кредитната система, сделки с културни ценности, лихварство и
др.
За 2014 г. следователите в отдела са приключили и изпратили на
прокурор със съответно мнение 58 досъдебни производства. От тях 37 са с
мнение за съд, 8 с мнение за прекратяване и изпращане по компетентност на
друга прокуратура и 3 с мнение за прекратяване и трансфер на събраните по
делото доказателства към други държави. Неприключените досъдебни
производства по описа на СО при СП към 31.12.2014 г. са 50 броя.
Съгласно специалната законова компетентност на СО при СП,
следователите в отдела изпълняват международни молби за правна помощ,
във връзка с разследване на ОПГ. Останали неизпълнени от 2013г. – 17 МПП
и са възложени още 30 броя входящи международни молби за правна помощ.
Общо през 2014г. са били на производство 47 молби за правна помощ, от
които към 31.12.2014г. са останали неизпълнени 12 броя международни
молби за правна помощ от 2014 година.
Дейност в съдебната фаза.
Наказателно-съдебен надзор – решения на съда по внесените
прокурорски актове. Осъдени и оправдани лица.
Сравнението с данните за предходните 2012 г. и 2013 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
ефективност в борбата с организираната престъпност, след създаване на
специализираните институции.
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През 2014 г. 133 бр. дела са внесени в съда със 172 бр. прокурорски
актове - изготвени са 133 обвинителни актове по отношение на 594 лица и 39
споразумения за 75 лица. Сериозно е увеличението на внесените в съд ДП – с
66,25% спрямо предходната 2013 г. Значително се е увеличил и броят на
внесените прокурорски актове - със 77,31 % спрямо 2013 год.

Образувани дела по прокурорски актове
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През 2014 г. по внесените от прокурорите при Специализираната
прокуратура 172 акта, в Специализирания наказателен съд са образувани
общо 172 наказателни производства. За сравнение този брой за 2013 г. е
бил 104 дела, а за 2012 г. е бил 46 дела. Налице е увеличение с 68 броя спрямо
2013 г. и със 126 бр. в сравнение с 2012 г. Като относителен дял увеличението
е с 65,4 % спрямо данните за 2013 год. и с 273,9% спрямо данните за 2013 год.

14

Решения по обвинителни актове
споразумения
48бр.
върнати от съд
дела 70 бр.

оправдателни
присъди 2бр.

осъдителни
присъди 24бр.

През 2014 г. съдилищата са разгледали и постановили 144 решения по
внесени обвинителни актове. Съгласно указанията на ВКП, в това число се
сумират и всички върнати от съда дела, включително и тези, които са
образувани по обвинителни актове на други териториални прокуратури,
внесени по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК, защото делата се връщат на
Специализираната прокуратура, а не на териториалната прокуратура. За 2014
год. върнатите от съд дела по обвинителен акт на друга прокуратура са 24
броя. Тоест реалният брой на постановени решения по обвинителни
актове на Специализираната прокуратура е 120 бр. Това число ще се
използва за изходна база при следващите изчисления в анализа.
Постановени са 24 осъдителни присъди, което представлява 20 % от
всички решения по делата. От тези присъди една е по реда на съкратеното
съдебно следствие по чл. 373, ал.3 вр. с 372, ал.4, вр. с чл. 371, т.2 от НПК.
По внесените обвинителни актове са сключени в съдебна фаза 48
споразумения или 40 % от всички решения по делата. Този дял бележи леко
увеличение спрямо предходния отчетен период - през 2013г. е бил 35,71%.
През същия период са постановени и 2 /две/ оправдателни присъди по
внесени обвинителни актове за шест лица, за разлика от предходните 2012 и
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2013 г., когато не е била постановена нито една оправдателна присъда.
Спрямо решените дела, оправдателните присъди представляват 1,66%, а
спрямо броя внесени прокурорски актове – 1,1%.
По внесени обвинителни актове са осъдени 110 лица и са оправдани 6
лица.
През изминалата година са постановени 39 решения по предложения за
споразумения, като всички предложения за споразумения са одобрени от
съда, няма неодобрени такива. По тях са осъдени и санкционирани 60 лица.
Обстоятелството, че всички предложения за споразумение са одобрени от
съда, показва, че преценката на прокурорите при изготвяне на предложения за
споразумения е правилна и обоснована. Отчита се увеличение на сключените
споразумения спрямо 2013 г. с 14,7 %.
През годината Специализираният наказателен съд не е прекратил едно
дело по внесен обвинителен акт на прокурори от Специализираната
прокуратура.
През 2014 г. са били осъдени с влязъл в сила съдебен акт общо 149
лица, на които са наложени 168 наказания. От осъдените с влязъл в сила
съдебен акт през периода 3 са жени и 146 са мъже. Процента на оправданите
6 лица спрямо осъдените лица е 4 % . В сравнение с 2013г. броя на осъдените
лица с влезли в сила присъди се запазва, а спрямо данните за 2012г. се
констатира значително увеличение със 119 лица.
Най-голям е броят на лицата осъдени за престъпления по чл. 321 от
НК – 58 лица, който съставлява 41 % от общо осъдените лица. На
следващо място са лицата, осъдени за престъпления по чл. 354а от НК – 19
бр. или 14 %. Следват осъдените за престъпления по чл.195, ал.1, т.9 от НК –
17 лица или 12% от осъдените лица. Четиринадесет лица са осъдени за
престъпления по чл. 339 ал.2 от НК, което е 10 % от осъдените лица.
Сходни са данните и за 2012г. и 2013г. по отношение на структурата на
престъпността, като през отчетния период е намалял броя на осъдените лица
за престъпления по чл. 243 от НК и се е увеличил този за престъпления по
чл.195, ал.1, т.9 от НК и чл.339 ,ал.2 от НК.
За сравнение през 2013г. осъдените за престъпления по чл.321 от НК са
били 50% от общо осъдените лица, а тези за престъпления по чл.354а от НК
са били 16%, а през 2012г. осъдените за престъпления по чл.321 от НК са
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били 47 % от общо осъдените лица, а тези осъдени за престъпления по
чл.354а от НК са били 20 % ;
В графичен изглед структурата на осъдените лица е следната:

СТРУКТУРА ОСЪДЕНИ ЛИЦА
чл. 321 от НК
23%
10%
чл. 354а от НК
12%
чл. 195 от НК

чл. 339 от НК

14%

Други
41%

През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са участвали общо в 780 съдебни заседания по 676 наказателни дела. За
сравнение през 2013г. прокурорите са участвали в 888 съдебни заседания по
217 наказателни дела. Забелязва се тенденция към незначително намаление на
участието в съдебни заседания със 108 бр., но наказателните дела, по които
прокурорите от СП са участвали, се е увеличил с 459 броя дела. Отнесено към
2012г., когато прокурорите са участвали в общо 299 съдебни заседания е
налице увеличение от близо три пъти.
През отчетния период Специализирания наказателен съд е върнал на
Специализираната прокуратура общо 70 наказателни дела, внесени в съда с
обвинителни актове както на прокурори от СП, така и на прокурори от други
прокуратури. Върнатите дела, образувани по обвинителни актове, внесени от
СП, са 46 бр., което представлява 26,7 % от общо внесените в съда
обвинителни актове.
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В сравнение с предходните отчетни периоди се констатира тенденция
на увеличаване на този негативен показател за прокурорската работа. През
2013г. делът на върнатите от съд дела е бил 23,7%, увеличение с 3%, а през
2012 г., този дял е бил 10,86 %, увеличение с 15,84%. Тази неблагоприятна
тенденция се отчита и когато се вземе предвид средния за страната дял на
върнати дела на окръжни прокуратури за 2013 год. – 12,4 %.
Проблем за прокурорите се явява по-краткия 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 допускане в досъдебното производство на нарушения на процесуалните
правила.
През 2014 г. са внесени 25 протести срещу върнати от съда дела.
Разгледани от съда са 19 броя, като от тях са уважени 4 броя, неразгледани са
6 протеста. През 2013 година са протестирани 27 броя разпореждания на съда
за връщане на наказателни производства, което показва устойчивост на броя
на внесените протести. Следва да се отбележи, че значителна част от
върнатите от съда дела през 2014г. са били внесени от други прокуратури и са
върнати от съда на основание Тълкувателно решение №5/2013г. на ОСНК на
ВКС. В този случай не са били налице основания за изготвяне на протести,
тъй като прокурорите са приели, че акта на съда е законосъобразен.
Въззивните протести, подадени от прокурорите при Специализираната
прокуратура през отчетния период са 77 на брой, 58 са разгледани от съда и
са уважени 15 броя. От тях 13 бр. са срещу изцяло и частично оправдателни
присъди, като един е разгледан и не е уважен. Останалите не са разгледани
към края на отчетния период. Следва да се посочи, че твърде малък е делът на
уважените протести – 19,48 % от всички подадени въззивни протести.
Привеждане на присъди в изпълнение. Контрол по изпълнение на
присъдите. Принудителни мерки.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са получени за
изпълнение общо 65 съдебни актове /по лица/ – присъди и определения за
одобряване на споразумения, по които са наложени 65 бр. наказания. В
сравнение с 2013г., когато са били получени за изпълнение 105 съдебни актове,
е налице намаление на същите с 16,1%. Разпределението им по видове
наказания е както следва: лишаване от свобода – 59 бр., пробация – 6 бр.
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Запазва се тенденцията от предходните години преобладаващият брой от
налаганите наказания да е лишаване от свобода, като останалите наказания
съставляват незначителен дял.
НАКАЗАНИЯ
9%
лишаване от свобода

пробация

91%

От общия брой получени съдебни актове през отчетния период са били
изпратени за изпълнение общо 57 бр. или 87,6% от получените присъди.
Налице е подобрение по този показател спрямо данните за 2013 год., когато
този дял е бил 84%. Всички съдебните актове са били изпратени от
прокурора на органа по изпълнение в срок. Тази статистика сочи на висока
бързина и ефективност в работата на прокурорите и деловодния състав по
изпълнение на присъдите.
Реално са били приведени в изпълнение общо 43 бр. съдебни актове
или 66,15 % от получените присъди, за които е получено уведомление за
започнато изпълнение на наказанието, всичките касаят изпълнение на
наказанието лишаване от свобода. В края на 2014г. по изпратени за
изпълнение присъди с наложено наказание “Лишаване от свобода“ не са
задържани 10 лица /с натрупване от предходните години/. Същите са обявени
за общодържавно издирване.
През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са изготвили 9 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 37 съдебни заседания по
образуваните общо 29 производства. Към края на отчетния период 7 от
предложенията са разгледани и уважени, две от тях не са уважени.
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През отчетния период няма незаконосъобразно приведени в
изпълнение съдебни актове от прокурори при Специализираната
прокуратура.
Международна правна помощ.
През отчетната 2014г. продължава тенденцията съществен дял от
дейността на Специализирана прокуратура да бъде свързан с международното
сътрудничество по наказателни дела с оглед спецификата на делата за
престъпления на организираната престъпност, разследването по които е от
компетентност на Специализираната прокуратура.
В периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. прокурорите при
Специализирана прокуратура са работили по общо 47 преписки /дела/ с
международен елемент. Спрямо наблюдаваните общо 484 досъдебни
производства, преписките с международен елемент представляват дял от
9,71%. За сравнение през същият период на предходната 2013г. са разгледани
общо 50 такива преписки – запазва се достигнатото ниво от 2013 г.
В горепосочените 47 преписки са включени общо 44 молби за правна
помощ /МПП/, от които :
- 4 изходящи МПП, изготвени и изпратени от прокурорите при
Специализирана прокуратура до съдебните органи на други държави;
- 40 входящи МПП, който са получени за изпълнение от компетентните
органи на други държави;
а също и :
- 1 изходяща европейска заповед за арест;
- 2 приети наказателни производства от чужда държава чрез механизма
на трансфер.
За сравнение през 2013г. в СП са отчетени 9 изходящи МПП и 34
входящи МПП, а през 2012г. прокурорите при Специализирана прокуратура
са изготвили 8 изходящи МПП и са приели за изпълнение 27 такива.
Анализът сочи, че през 2014г. броя на изходящите молби за правна помощ е
намалял, но значително се е увеличил броя на входящите такива /приети за
изпълнение/. Броят на входящите МПП бележи тенденция на постоянен и
чувствителен ръст – с 20,6 % през 2013 г. и с 17,6 % през 2014 г. Това може да
се тълкува като знак на повишено доверие от страна на партниращите
прокуратури от чуждите държави.
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През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура са
работили по общо 40 бр. молби за международна правна помощ /3 от тях са
от предходен период 2013г./, получени от друга държава, като всички са
приети за изпълнение. Следва да се отрази, че почти всички постъпили и
приети молби по международноправно сътрудничество са от страни членки
на ЕС (9 бр. от Франция, 10 бр. от Румъния, 3 бр. от Германия и др.).
Изпълнени и върнати на молещата държава са общо 23 молби за правна
помощ, а останалите не са изпълнени. За сравнение през същият период на
2013г. са изпълнени и върнати на молещата държава общо 22 молби за
правна помощ. От приетите за изпълнение молби през перида, 32 такива са
възложени на следователи от Следствен отдел към Специализирана
прокуратура, а останалите са изпълнени от прокурор.
За отчетния период приетите за изпълнение молби за международна
правна помощ съставляват дял от 11,83 % спрямо образуваните 338 бр.
преписки на Специализирана прокуратура и дял от 8,26 % спрямо
наблюдаваните 484 бр. досъдебни производства. Изпълнени и върнати от
прокурор при Специализирана прокуратура са 16 молби за международна
правна помощ на молещите държави от тези, които са били приети за
изпълнение през 2013г.
През 2014г. са възложени 4 бр. молби за международна правна помощ
на компетентните съдебни органи на други държави по 3 бр. досъдебни
производства на Специализирана прокуратура. Броят им значително е
намалял в сравнение със същият период на 2013г., когато са били изготвени
и изпратени 9 молби за правна помощ. Почти всички са отправени до страни
членки на ЕС /1 бр. до Франция, 2 бр. до Испания/ и 1 до Швейцария. През
отчетния период са изпълнени и получени от замолените държави 2 бр.
молби за правна помощ, от възложените общо 4 бр. през 2014г.
Приети са две досъдебни производства за разследване в
Специализирана прокуратура по трансфер през 2014г. През отчетния период е
издадена 1 ЕЗА от прокурор при Специализирана прокуратура, като до
момента същата не е изпълнена.
Проблемни области. Необходими мерки и законодателни промени.
Проблемните области за специализираната прокуратура, през отчетния
период, както и през първата и втората година на дейността й, се очертаха в
следните насоки и остават непроменени :
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 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 един следовател. В
началото 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. 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. В края на 2014
година в Специализираната прокуратура са били назначени на постоянен щат
17 прокурора /от които двама бяха командировани в АСП за различни
периоди/ и 9 следователи. Средно през 2014 г. са работили 17,4 прокурора
или 79 % и 10,08 следователи или 84 % спрямо щата на прокуратурата.
Почти 2 години специализираната прокуратура работеше в условията
на сериозен и хроничен кадрови дефицит, като частично решение се търсеше
чрез механизма на командироване, но този подход е давал временно и
фрагментарно отражение на работата. Кадровият дефицит донякъде беше
решен през 2014 год., но не докрай. 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. Забавянето при
решаването на преписки и дела се отчита и статистически през 2014 год. 3,26% от решените преписки са решени в срок над 1 месец, 7,64 % от
наблюдаваните досъдебни производства са решени в срок над 1 месец.
Следващите три абзаца са посветени на правната проблематика в
нашата работа и представляват почти буквално повторение на съответната
част от текста на годишните доклади от 2012 г. и 2013 г. Повтаряме текста не
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защото така е по-лесно, а защото за съжаление нищо не се е променило в
правната рамка на борбата с организираната престъпност, нашите
предложения не бяха чути, специализираните съдебни и прокурорски
структури не бяха подкрепени с легални инструменти, които да им позволят
да бъдат много по-ефективни в противодействието на може би най-тежката и
високоорганизирана форма на престъпността.
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
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-краткия 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. В коментара за
сложността на разследванията на организирани престъпни групи и обема на
прокурорската работа по тях е добре да се вземе предвид и следната фокусна
статистика. Внесените в съд 133 дела с обвинителен акт са имали обем
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средно 33,42 тома на дело /вкл. тези с класифицирана информация/, като
първите пет най-големи дела са имали обем средно 199,6 тома на дело.
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.
Последният проблем е посочен и в доклада на ЕК от януари 2015 г. за
напредъка на България в областта на правосъдие и вътрешна сигурност,
според който е необходимо да се гарантира, че Специализирания съд за
организирана престъпност и прикачената към него прокуратура могат да се
концентрират върху случаите, които са от обществена значимост.
РАЗДЕЛ ІІ. ДОСЪДЕБНА ФАЗА.
Преписки по следствения надзор.
През отчетния период прокурорите при СП са работили по общо 338
преписки, от които 31 са останали от предходния отчетен период, а 304 са
новообразуваните. От новообразуваните преписки за отчетения период 46
броя са по сигнали на ДАНС, като по 17 от тях са образувани досъдебни
производства, 3 броя са по сигнали на НАП. За трета поредна година се
отчита липса на преписки, изпратени от Агенция „Митници“ при МФ.
В сравнение с миналата 2013 год. /237 преписки/ броя на преписките се
е увеличил с 42,62 %, а спрямо 2012 год. е налице намаление с 13,55 % /391
бр. преписки/. Възможно обяснение за увеличения брой преписки е
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утвърждаването на новите структури в МВР и ДАНС и развитието на техния
капацитет, след проведената реформа в тези органи през 2013 г.
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През периода са решени 307 преписки. От решените 307 преписки, 84
бр. са приключили с откази за образуване на досъдебно производство, по 88
бр. са образувани досъдебни производства, а 41 преписки са решени с
възлагане на проверка.
Срочност на решаване - от решените 307 преписки, 297 бр. са решени
до 1 месец, а 10 бр. са решени над 1 месец, което представлява 3,26% от
всички решени преписки. За сравнение през 2013 год. този показател е бил
2,75%.
Следствен надзор. Наблюдавани досъдебни производства.
Приключени и решени досъдебни производства.
През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура са
наблюдавали 484 наказателни досъдебни производства, от които 95 бр. са
новообразувани досъдебни производства. През 2013 г. прокурорите при
Специализирана прокуратура са наблюдавали 327 наказателни досъдебни
производства, от които 73 бр. са били новообразувани досъдебни
производства. За сравнение през първата година от работата ни, 2012 год.,
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наблюдаваните досъдебни производства са били 177 бр., от които 132 бр. са
били новообразувани.
Посочените числа разкриват трайна тенденция на ежегодно и то
значително увеличение на наблюдаваните досъдебни производства, като през
2013 год. увеличението е било с 45,87%, а през 2014 год. увеличението е с
48%.
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Също значително, с 30,13%, е увеличението на броя на
новообразуваните досъдебни производства в СП в сравнение с 2013 год. /95
спрямо 73 броя новообразувани досъдебни производства/.
От общо 95 бр. новообразувани досъдебни производства, 88 бр. са
образувани от прокурор, 7 бр. са започнати от разследващ орган, при
условията на неотложност по чл.212 ал.2 от НПК. Последният показател
следва да се аналазира в негативен аспект, тъй като се възстановавя
констатитараната с предходни доклади от 2012 год. практика за късно
уведомяване на прокуратурата за разработки и реализации от страна на МВР
и ДАНС.
Приети по компетентност са 138 бр. досъдебни производства, което
представлява дял от 28,51% от всички наблюдавани от СП досъдебни
производства. През 2013 год. приети по компетентност са били 85 бр.
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досъдебни производства, което е представлявало дял от 26% от всички
наблюдавани от СП досъдебни производства. Анализът на тези числа сочи, че
не само че не намаляват, но ежегодно се увеличават делата, които
териториалните прокуратури изпращат в СП.
През отчетния период няма образувани незабавни и бързи
производства.

Структура на наблюдаваните дела според
разследващия орган
324 бр.

67%

50 бр.

10%
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23%
от разследващ полицай в МВР

от разследващ агент от „ДАНС“

от следовател

Разследването е провеждано от разследващ полицай в МВР по 324
досъдебни производства, от разследващ агент от ДА“НС“ – по 50 броя ДП, а
от следовател - по 110 бр. ДП. За трета поредна година няма досъдебни
производства разследвани от митнически инспектори. В процентно
изражение - 67% процента от делата са разследвани от разследващ полицай в
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МВР, 23% от делата са разследвани от следовател при СП, значително се е
увеличил броя на делата, разследвани от разследващ агент при ДА“НС“ - 10%
от наблюдаваните ДП. В сравнение с предишните отчетни периоди са
наблюдава тенденция за трайно увеличаване на възложените на следовател
ДП /с 50 % през 2013 год. и с 9 % през 2014 год./, което е плод на кадровото
укрепване на следствения отдел.
Структура на ДП. Структура – пострадали лица от извършени
престъпления по новообразувани ДП.

Структура на новообразуваните досъдебни
производства
71 бр.
75%

8 бр.
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2%

8%
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2%

Престъпления против личността
Престъпления против собствеността
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система
Престъпления против дейността на държавни органи, общ. организации и лица,
изпълняващи публични функции
Престъпления против реда и общественото спокойствие /ОПГ/
Общоопасни престъпления

28

От общо 95 новообразувани досъдебни производства за 2014г., най –
голям е делът на делата образувани за престъпления против реда и
общественото спокойствие, касаещи организирана престъпна група/ чл.321 от
НК/ 71 броя или 75%, 10 броя или 11% са за престъпления против
собствеността /чл.195, 196, 196а, 213а, 214 от НК/, 8 броя или 8% за
общоопасни престъпления /чл.339 от НК и 354а от НК/, 2 броя или 2% за
престъпления против личността /чл.144 и чл.155 от НК/, 2 броя или 2% за
престъпления против дейността на държавни органи, обществени
организации и лица, изпълняващи публични функции /чл.290 и чл.293 от НК/,
и 1 брой или 1% за престъпления против данъчната, осигурителната и
финансовата система /чл.255 от НК/.
По 25 бр. досъдебни производства са били създадени съвместни екипи
за разследване /5,16% от всички наблюдавани дела/, в които са включени 44
прокурора, 28 следователи от СО при СП, разследващи полицаи и агенти.
През годината не са образувани съвместни екипи за разследване с експерти от
КОНПИ.
През 2014г. са решени 286 досъдебни производства, от тях с краeн акт
прокурорите са приключили 175 бр. досъдебни производства. През 2013 г.
прокурорите са решили 152 досъдебни производства, а през 2012 г. решените
дела са били 52 бр. Забелязва се устойчива тенденция на увеличение на
решените досъдебни производства, като през 2013 год. увеличението е било 3
пъти спрямо предходния отчетен период, а през 2014 год. почти два пъти
спрямо предходния отчетен период.
От решените през годината 286 досъдебни производства, 249 бр. са
решени в срок до 1 месец, а 37 бр. са решени над този срок. Последната група
представлява дял от 7,64 % спрямо всички наблюдавани производства.
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През 2014г. 133 бр. дела са внесени в съда със 172 бр. прокурорски
актове - изготвени са 133 обвинителни актове по отношение на 594 лица и 39
споразумения за 75 лица. През 2013 год. 80 дела са внесени в съда с изготвени
по тях 97 бр. прокурорски актове. Сериозно е увеличението на внесените в
съд ДП – с 66,25% спрямо предходния период. Значително се е увеличил и
броят на внесените прокурорски актове - с 77,31 % спрямо 2013 год.
Неприключилите разследвания в края на отчетния период са 198 бр.
Прекратените производства са общо 12, от които по 1 дело
прекратяването е отменено от съда. Спрените производства са 30 броя и 55 е
броят на делата изпратени по компетентност на други прокуратури. През
2013 год. данните са били почти същите, като значително увеличение се
забелязва при спрените производства - прекратените производства са били
13, спрените са били 5 бр., а 54 бр. са били изпратени по компетентност на
други прокуратури.
Продължителността на досъдебната фаза, за делата, които са решени с
прекратяване или с внасяне в съд, е следната: от общо 145 дела 23 бр. са
решени в седеммесечния срок; 27 бр. в едногодишния и 95 бр. над една
година. Тоест около 65,51% от делата изискват време за разследване и
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решаване около и над 1 година, което се дължи на сложността на
разледванията на организирани престъпни групи и извършените от тях
престъпления. През 2013 год. този дял е бил 75%. Потвърждава се
констатацията, направена още в първия годишен анализ за 2012 година, че
срок от около една година е разумен за решаване на дела, свързани с
организирана престъпност.
В коментара за сложността на разследванията на организирани
престъпни групи и обема на прокурорската работа по тях е добре да се вземе
предвид и следната фокусна статистика. Внесените в съд 133 дела с
обвинителен акт са имали обем средно 33,42 тома на дело /вкл. тези с
класифицирана информация/, като първите пет най-големи дела са имали
обем средно 199,6 тома на дело.
Прокурорите са изготвили 7 бр. искания за обезпечаване по чл.72 от
НПК.
Мерки за неотклонение.
През 2014 год. прокурорите при СП са внесли в СНС общо 145 бр.
искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”,
увеличение с 24%, спрямо предходния период, от които са уважени 86 бр.
искания, а 52 бр. не са уважени. Изготвени са били 24 протеста, от които са
били уважени 9 бр. Наблюдава се 59,3% успеваемост при исканията до съда
за определяне на най-тежката мярка за неотклонение и 37,5% успеваемост
при протестирането на съдебните актове при мерките за неотклонение. През
2013 г. внесените в СНС искания за вземане на мярка за неотклонение
„задържане под стража” са били общо 117 бр., със 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 посочения период прокурорите от СП са участвали в 151 бр.
заседания по разглеждане на МНО / 271 заседания за 2013 г./.
През 2014 год. са били задържани под стража общо 107 лица. Този
брой е приблизително равен на задържаните през 2013 год. – 104 лица, и
чувствително по-малък от броя за 2012 год., когато са били задържани 174
лица. През периода на 16 лица е била наложена мярка за неотклонение
„домашен арест”, а за 2013 год. с такава мярка са били 27 лица.
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Исканията за използване на СРС са 575 бр., като са се увеличили с
65% спрямо предходния отчетен период (347 бр. за 2013 г.) и са се върнали
на нивото на исканията от 2012 г. (568 бр.). От тях първоначалните искания
са 419 бр., от които 10 бр. не са уважени от Председателя на СпНС, а
исканията за продължаване на срока на СРС – 156 бр. Исканията за изготвяне
на ВДС са 229 бр. по общо 43 досъдебни производства, което представлява
дял от 56 % от поисканите и разрешени СРС спрямо първоначалните
искания /за 2013 г. този дял е бил 64%/. Изготвените протоколи за ВДС до
края на годината са 85 бр., което е 37,1% от заявените и значително по-малко
от изготвените протоколи за ВДС през 2013 г. - 158 бр. Вероятно това се
дължи на извършената структурна реформа в ДАТО.
Наблюдаваните производства, по които са използвани СРС са 161 бр.,
спрямо 789 лица. Поисканите оперативни способи са 1706, като съдът е
уважил исканията за 1676 от тях – 98%. Спрямо данните за 2013 г. се
констатира увеличение с 61 % на делата, по които са използвани СРС ( 100
бр. за 2013 г.), увеличение с 64 % на лицата (479 бр. за 2013 г.) и увеличение
с 68 % на поисканите оперативни способи.
От наблюдаваните производства, по които са използвани специални
разузнавателни средства, за годината са приключени 21 бр., като лицата,
спрямо които са прилагани СРС по тези дела са 107 бр. От тях предадени на
съд са 63 лица, а осъдени лица с влязла в сила присъда са 10 лица. Само едно
досъдебно производство, по което са използвани СРС, е било прекратено
през годината.
На 16.10.2014 г. в Специализирана прокуратура беше извършена
проверка на законосъобразността на действащите процедури по разрешаване,
прилагане и използване на СРС от Националното бюро за контрол на СРС.
Комисията констатира много добра организация на работа в РКИ на
прокуратурата.
Дейност на отдел „Следствен“ при Специализирана прокуратура.
През 2014 г. делата на СП, разследвани от следователи са общо 110 бр.
От тях в Следствения отдел при Специализираната прокуратура са
разследвани 108 досъдебни производства и 2 ДП са разследвани от
следователи при НСлСл. Последните са били дела образувани и наблюдавани
от други прокуратури, но след внасяне на делото с прокурорски акт в СпНС,
производството е било върнато на СП за отстраняване на процесуални
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нарушения и е станало производство, наблюдавано и решено от
специализираната прокуратура.
В следствения отдел на СП средно през годината са работили 10,08 бр.
следователи. Следва да се отбележи, че в отчетния период отделът
продължава да работи с непопълнен състав. При щат 12 следователи, през
2014 г. в отдела са работили девет следователи, назначени постоянно на щат,
един е бил в продължителен отпуск по майчинство. В различен период от
време са работили петима командировани следователи, от които само двама
за целия период от време и трима за период от по три месеца.
Новоназначените след конкурс следователи встъпиха в длъжност в края на м.
ноември на 2013г. и един встъпи през април 2014г. Командироването на
следователи от други служби за срок от три месеца не решава проблема с
натовареността на следователите от отдела. След приключването на
командировката делата се преразпределят отново между щатните
следователи.
През 2014г. в отдела са възложени за разследване 47 досъдебни
производства, от които новообразувани - 8, превъзложени – приети от друга
прокуратура – 33, и 6 образувани след разделяне на досъдебни производства.
От предходен период – 2013г. са останали за разследване 51. Върнати от съда
за отстраняване на допуснати процесуални нарушения са 8 бр. дела, върнати
от прокурор 1 бр. и възобновени след спиране 1 досъдебно производство. 7
от върнатите от съда за отстраняване на процесуални нарушения дела са
приключени бързо и изпратени на прокурор за предаване на обвиняемите на
съд.
Следователите разследват предимно дела, образувани срещу
организирани престъпни групи,
извършили престъпления : трафик на
хора, разврат, изнудване, престъпления срещу митническия режим,
данъчната, кредитната и осигурителната система, документни престъпления,
престъпления против паричната и кредитната система, сделки с културни
ценности, лихварство 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 отново чрез
програмата Law choice или с разпореждане на АР на СП за създаване на екип.
Служебната натовареност, необходимостта от едновременно извършване на
33

процесуално-следствени действия на територията на цялата страна и
изключителната компетентност на СП по водените от нея наказателни
производства постоянно 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. За периода са издадени 275 постановления на основание
чл. 218 от НПК, от които 46 за възлагане на друг следовател от отдела и 229
за възлагане на разследващи полицаи от различни служби в страната.
За 2014 г. следователите в отдела са приключили и изпратили на
прокурор със съответно мнение 58 досъдебни производства. От тях 37 са с
мнение за съд, 8 с мнение за прекратяване и изпращане по компетентност на
друга прокуратура и 3 с мнение за прекратяване и трансфер на събраните по
делото доказателства към други държави.
Сериозно напрежение в работата на отдела създават досъдебните
производства приключени от други следствени отдели при териториални
прокуратури, които са внасяни в Специализиран наказателен съд и върнати
за отстраняване на процесуални нарушения. От общо 32 такива производства
15 са били в процедура на Глава 26 от НПК. Това са били дела с голям обем,
непознати на следователите в отдела, които в спешен порядък са били
обработени, приключени и изпратени на Специализирана прокурактура за
внасяне на обвинителни актове срещу лицата.
Неприключените досъдебни производства по описа на СО при СП към
31.12.2014 г. са 50 броя.
Съгласно специалната си компетентност, Следстевия отдел при СП
изпълнява международни молби за правна помощ /МПП/, във връзка с
разследване на ОПГ. Останали неизпълнени от 2013г. – 17 МПП и са
възложени нови още 30 броя международни молби за правна помощ. Общо
през 2014г. са били на производство 47 молби за правна помощ, от които
към 31.12.2014г. са останали неизпълнени 12 броя международни молби за
правна помощ от 2014 година. По възлагани МПП от 2012г. през 2013-2014г.
бяха получени допълнителни искания за извършване на отделни
процесуално-следствени действия по 2 броя МПП. Във връзка с
изпълнението на молбите следователите са посрещали и работили с
магистрати от Франция, Белгия, Англия, Испания, както и служители от
Европол. През 2014г. по дела на производство в СО на СП продължи
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работата по създадените екипи за съвместна работа с компетентните власти
от Франция, Испания и Великобритания.
Работата в отдела страда допълнително и от недостига на технически
сътрудници. Отделът разполага само с двама служители при огромен обем
техническа работа, която те извършват при обработката на делата или в
помощ на следователите. Отделен проблем представлява и липсата на
регистратура „Класифицирана информация“, която да обслужва отдела.
РАЗДЕЛ IІІ. СЪДЕБНА ФАЗА.
Наказателно-съдебен надзор – решения на съда по внесените
прокурорски актове. Осъдени и оправдани лица.
През отчетният период, както и през предходната 2013г., от данните за
дейността на Специализираната прокуратура по наказателно-съдебния надзор
се вижда, че прокурорите са работили по дела, наблюдавани и внесени в
Специализирания наказателен съд от СП, така и по дела по § 9 от ПЗР на
ЗИДНПК, част от които внесени от други прокуратури в СпНС.
Сравнението с данните за предходните 2012 г. и 2013 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
ефективност в борбата с организираната престъпност, след създаване на
специализираните институции.
Констатира се внасяне на обвинителни актове от други прокуратури в
СпНС, които не отговарят на изискванията на чл. 246 НПК, които, след
връщането им на СП, налагат извършване на действия и изготвяне на
окончателен акт от прокурорите при СП. При това не малка част от тези дела
се разглеждат в условията на Глава 26-та от НПК, което създава
изключителни трудности пред наблюдаващите прокурори.
През 2014 г. 133 бр. дела са внесени в съда със 172 бр. прокурорски
актове - изготвени са 133 обвинителни актове по отношение на 594 лица и 39
споразумения за 75 лица. През 2013 г. 80 бр. дела са внесени в съда с
изготвени по тях 97 бр. прокурорски актове. Сериозно е увеличението на
внесените в съд ДП – с 66,25% спрямо предходната 2013 г. Значително се е
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увеличил и броят на внесените прокурорски актове - със 77,31 % спрямо 2013
год.
През 2014 г. по внесените от прокурорите при Специализираната
прокуратура 172 акта, в Специализирания наказателен съд са образувани
общо 172 наказателни производства. За сравнение този брой за 2013 г. е
бил 104 дела, а за 2012 г. е бил 46 дела. Налице е увеличение с 68 броя спрямо
2013 г. и със 126 бр. в сравнение с 2012 г. Като относителен дял увеличението
е с 65,4 % спрямо данните за 2013 год. и с 273,9% спрямо данните за 2013 г.
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През 2014 г. Специализираният наказателен съд е образувал 172
наказателни дела от общ характер по внесените прокурорски актове (100% от
внесените актове), като по обвинителен акт са образувани 133 бр.
наказателни производства, а по споразумения са образувани 39 бр.
наказателни производства.
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Решения по обвинителни актове
споразумения
48бр.
върнати от съд
дела 70 бр.

оправдателни
присъди 2бр.

осъдителни
присъди 24бр.

През 2014 г. съдилищата са разгледали и постановили 144 решения по
внесени обвинителни актове. Това са данни от таблица 2.1.1., колона 3, но
следва да се има предвид, че, съгласно указанията на ВКП, в това число се
сумират по формула и всички върнати от съда дела, включително и тези,
които са образувани по обвинителни актове на други териториални
прокуратури, внесени по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК, защото делата се
връщат на Специализираната прокуратура, а не на териториалната
прокуратура. За 2014 год. върнатите от съд дела по обвинителен акт на друга
прокуратура са 24 броя. Тоест реалният брой на постановени решения по
обвинителни актове на Специализираната прокуратура е 120 бр. Това
число ще се използва като изходна база при следващите изчисления в
анализа.
Постановени са 24 осъдителни присъди, което представлява 20 % от
всички решения по делата. От тези присъди една е по реда на съкратеното
съдебно следствие по чл. 373, ал.3 вр. с 372, ал.4, вр. с чл. 371, т.2 от НПК.
По внесените обвинителни актове са сключени в съдебна фаза 48
споразумения или 40 % от всички решения по делата. Този дял бележи леко
увеличение спрямо предходния отчетен период - през 2013г. е бил 35,71%.
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През същия период са постановени и 2 /две/ оправдателни присъди по
внесени обвинителни актове за шест лица, за разлика от предходните 2012 и
2013 г., когато не е била постановена нито една оправдателна присъда.
Спрямо решените дела, оправдателните присъди представляват 1,66%, а
спрямо броя внесени прокурорски актове – 1,1%.
По внесените обвинителни актове са осъдени 110 лица и са оправдани 6
лица.
През изминалата година са постановени 39 решения по предложения за
споразумения, като всички предложения за споразумения са одобрени от
съда, няма неодобрени такива. По тях са осъдени и санкционирани 60 лица.
Обстоятелството, че всички предложения за споразумение са одобрени от
съда, показва, че преценката на прокурорите при изготвяне на предложения за
споразумения е правилна и обоснована. Отчита се увеличение на сключените
споразумения спрямо 2013 г., когато са били внесени 34 бр. споразумения, от
които 28 са одобрени. Увеличението на внесените предложения е с 14,7 %.
През годината Специализираният наказателен съд не е прекратил едно
дело по внесен обвинителен акт на прокурори от Специализираната
прокуратура.
Структура - осъдени и оправдани лица.
През 2014 г. са били осъдени с влязъл в сила съдебен акт общо 149
лица, на които са наложени 168 наказания. От осъдените с влязъл в сила
съдебен акт през периода 3 са жени и 146 са мъже. Процента на оправданите
6 лица спрямо осъдените лица е 4 %. За сравнение през 2013г. са били
осъдени с влезли в сила присъди 147 лица, а през 2012г. са били осъдени 30
лица.
Налага се изводът, че в сравнение с 2013г. броя на осъдените лица с
влезли в сила присъди се запазва, а спрямо данните за 2012г. се констатира
значително увеличение със 119 лица.
Най-голям е броят на лицата осъдени за престъпления по чл. 321 от
НК – 58 лица, който съставлява 41 % от общо осъдените лица. На
следващо място са лицата, осъдени за престъпления по чл. 354а от НК – 19
бр. или 14 %. Следват осъдените за престъпления по чл.195, ал.1, т.9 от НК –
17 лица или 12% от осъдените лица. Четиринадесет лица са осъдени за
престъпления по чл. 339, ал.2 от НК, което е 10 % от осъдените лица.
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Има осъдени лица за престъпления по чл.142 от НК - 4 бр., чл.144, ал.3,
пр.2 от НК – 4 бр., чл.159г от НК - 4 лица, чл.196а от НК - 4 бр., по чл.214
ал.2, т.1.и т.2 от НК – 4 бр., по чл.214а от НК – 1 бр., по чл.216 от НК – 2
лица, по чл.234 от НК - 5 лица, по чл.243 от НК - 2 лица, по чл.244 от НК-1
лице, по чл.252 от НК – 1 лице, по чл.280 от НК - 4 лица, по чл.354в от НК - 5
лица, като за всяко от тези престъпления процента на осъдени лица е под 5 %;
Сходни са данните и за 2012г. и 2013г. по отношение на структурата на
престъпността, като през отчетния период е намалял броя на осъдените лица
за престъпления по чл. 243 от НК и се е увеличил този за престъпления по
чл.195, ал.1, т.9 от НК и чл.339, ал.2 от НК.
За сравнение през 2013г. осъдените за престъпления по чл.321 от НК са
били 50% от общо осъдените лица, а тези за престъпления по чл.354а от НК
са били 16%, а през 2012г. 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 % ;
В графичен изглед структурата на осъдените лица е следната:

СТРУКТУРА ОСЪДЕНИ ЛИЦА
чл. 321 от НК
23%
10%
чл. 354а от НК
12%
чл. 195 от НК

чл. 339 от НК

Други
14%

41%

През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са участвали общо в 780 съдебни заседания по 676 наказателни дела. За
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сравнение, през 2013г. прокурорите са участвали в 888 съдебни заседания по
217 наказателни дела. Забелязва се тенденция към незначително намаление на
участието в съдебни заседания със 108 бр., но броя на наказателните дела, по
които прокурорите от СП са участвали, се е увеличил с 459 броя дела.
Отнесено към 2012г., когато прокурорите са участвали в общо 299 съдебни
заседания е налице увеличение от близо три пъти.
Част от делата са образувани по обвинителни актове на други
прокуратури по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК.
През отчетния период Специализирания наказателен съд е върнал
на Специализираната прокуратура общо 70 наказателни дела, внесени в
съда с обвинителни актове. Това са данни от таблица 2.1.1., колона 11, но
следва да се има предвид, че съгласно указанията на ВКП, в това число се
броят всички върнати от съда дела, включително и тези, които са образувани
по обвинителни актове на други териториални прокуратури, внесени по реда
на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК, защото делата се връщат на Специализираната
прокуратура, а не на териториалната прокуратура.
Върнатите 70 наказателни дела представляват 40,7 % от общо
внесените в съд актове /172 бр./. От тези върнати от съд дела, 24 броя са
образувани по внесени обвинителни актове от други териториални
прокуратури. Върнатите дела, образувани по обвинителни актове,
внесени от СП, са 46 бр., което представлява 26,7 % от общо внесените в
съда обвинителни актове.
В сравнение с предходните отчетни периоди се констатира тенденция
на увеличаване на този негативен показател за прокурорската работа. През
2013г. делът на върнатите от съд дела е бил 23,7%, увеличение с 3%, а през
2012 г., този дял е бил 10,86 %, увеличение с 15,84%. Тази неблагоприятна
тенденция се отчита и когато се вземе предвид средния за страната дял на
върнати дела на окръжни прокуратури за 2013 год. – 12,4 %.
Специализираната прокуратура надвишава два пъти този среден за страната
показател.
Проблем за прокурорите се явява по-краткия 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
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за допускане в досъдебното производство на нарушения на процесуални
правила.
Причините за връщане на делата от съда във фаза досъдебно
производство могат да се обособят в следните отделни групи:
1. Група „Технически грешки“. В тази група влизат пороците, свързани
с несъответствия между словесна и цифрова квалификация; разминавания
между часове и дати на привличания и предявявания; грешки при изписване
на имена, дати и др.
2. Група „Безспорни нарушения. В тази група са нарушенията, касаещи
разширяване с ОА на параметрите на обвиненията, липса на елементи от
състава на престъпление, липса на процедури по предявяване на материалите
по делото, нередовна процедура по задочно производство, употреба на
думите „неустановени, като време, място, начин“ при изписване на елементи
от състава и др.
3. Група „Спорни нарушения“. В групата са следните нарушения :
недостатъчен обем от факти по ОА /основание за връщане по пр.пр.
№582/2012г./, различие между обстоятелствена и диспозитивна част на ОА.
Например ДП пр.пр. №437/2012г. е върнато на СП с оглед различната
преценка на съдията-докладчик и прокурора относно съдържанието на
обвинителният акт в неговата обстоятелствена част. Независимо, че това е в
противоречие с изискването на чл.246 от НПК и ТР №2/2002 г. на ОСНК на
ВКС, че обвинителния акт е единство от обстоятелствена и заключителна
част и е достатъчно да няма противоречия между двете части. Прокурорът по
делото е протестирал два пъти разпорежданията на съда, като е посочил, че в
обвинителният акт подробно е описана фактическата обстановка и не са
допуснати процесуални нарушения.
Излишно формалистичен подход се забелязва при част от съдиите
относно изискване на описание на факти, например „как точно е ръководил
ОПГ“, “как и кога лидерът на ОПГ е склонил волите на останалите участници
за извършване на престъпления“. За същите не е достатъчно конкретно
описание като начален период на действие на ОПГ изписването само на
месец и година.
4. Група „Внесени обвинителни актове от други прокуратури и върнати
на СП за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.“ В тази група
влизат обвинителните актове, внесени за разглеждане в СпНС от окръжните
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прокуратури в страната, Софийска Градска прокуратура и други, при
изготвянето на обвинителните актове по които са допуснати съществени
процесуални нарушения или такива са допуснати във фазата на досъдебното
производство и не са забелязани от прокурора при изготвяне на
обвинителният акт /например прокурорска преписка №438/2013г. на СП;
ДП№14/2014г. по описа на СО-СП, и прокурорска преписка №768/2012г. на
СП; ДП №96/2014r. по описа на ОДМВР Бургас/. Част от тези дела са и по
реда на Глава XXVI, което изключително затруднява прокурорите от СП, с
оглед задължителните кратки срокове и опасност от прекратяване на
наказателното производство.
Изготвянето на протести срещу съдебните актове за връщане, освен,
че е законосъобразно, е полезно с оглед провокиране и уеднаквяване на
практиката в съда. По този начин въззивният съд е обявил за необосновани и
неправилни изводи на първоинстанционния съд. Има различие в практиката
на двете съдебни инстанции. В тази насока следва да се инициира
законодателна промяна, която да позволи да бъдат протестирани и
определенията на съда за връщане на делата, постановени по реда на чл. 288
от НПК.
Констатират се чисто технически грешки при изписване на
постановленията за привличане като обвиняеми и пренасяне на тези грешки в
обвинителните актове, тъй като СП разполага със съкратен срок -15 дни - за
изготвяне на обвинителен акт, при положение, че прокуратурата е с
национална компетентност и не е възможно винаги да се упражнява
непосредствен контрол върху дейността на разследващите органи от
страната.
Следва да се отчетат и чисто обективните причини за високия дял на
върнатите от съд дела. Касае се за изготвяне на обвинителни актове, които са
от първите както за Специализираната прокуратура, така и за СНС и АСНС.
Във всички тези институции работят някои магистрати, които не са имали
опит в материята свързана с организирана престъпност. Това важи и за
разследващите органи, които осъществяват разследването по тези дела.
Липсва и напасване към изискванията на съдиите, които в една не малка част
не са достатъчно ясни и безспорни. Не е в нужната степен и стиковането
между разследващите органи и прокурорите, като не може да не се спомене и
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факта, че, особено в МВР, процеса по назначаване на кадри и текучеството е
перманентен.
На първо място, следва пропуските визирани в група 1 да бъдат
преодолени за в бъдеще, което не изисква специална подготовка и особени
усилия, а повече прецизност и внимание.
С оглед изложеното и анализирайки причините довели до прекратяване
на съдебното производство и връщане на делата на прокурора е необходимо
да бъдат предложени законодателни промени изразяващи се в следното.
Видно от определенията на съда и в малкото случаи разпореждане на
съдия – докладчик за връщане на делата на прокурора, в част от тях
съдебното производство е прекратявано след провеждане на множество
съдебни заседания, разпити на свидетели, вещи лица и т.н. По наше мнение
ако за съдът съществува възможност да връща делото на прокурора само по
реда на чл. 249 НПК от съдия – докладчик, ще се преодолее ненужното
забавяне на съдебното производство и след връщането на наказателното
производство като цяло. Освен това поради неправилното и
незаконосъобразно прекратяване на съдебното производство е необходимо
акта на съда да подлежи на обжалване и протестиране. При положение, че
съдът разполага с правомощия да прекратява съдебното производство и
връща делото на прокурора във всяка фаза на процеса, то би следвало и акта
на съда да подлежи на обжалване /протестиране/, тъй като от описаните
казуси се констатира, че често делата се връщат на прокурора без основание и
дори поради техническа грешка. С оглед обстоятелството, че процесуалният
закон е формален, то същото следва да е относимо и по отношение актовете
на съда и всички актове следва да подлежат на обжалване.
През 2014 г. са внесени 25 протести срещу върнати от съда дела.
Разгледани от съда са 19 броя, като от тях са уважени 4 броя. Не са
разгледани до края на отчетния период 6 протеста. През 2013 година са
протестирани 27 броя разпореждания на съда за връщане на наказателни
производства, което показва устойчивост на броя на внесените протести.
Следва да се отбележи, че значителна част от върнатите от съда дела
през 2014г. са били внесени от други прокуратури и са върнати от съда на
основание Тълкувателно решение №5/2013г. на ОСНК на ВКС. В този случай
не са били налице основания за изготвяне на протести, тъй като прокурорите
са приели, че акта на съда е законосъобразен.
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Протести.
Въззивните протести, подадени от прокурорите при Специализираната
прокуратура през отчетния период са 77 на брой, 58 са разгледани от съда и
са уважени 15 броя. От тях 13 бр. са срещу изцяло и частично оправдателни
присъди, като един е разгледан и не е уважен. Останалите не са разгледани
към края на отчетния период. Следва да се посочи, че твърде малък е делът на
уважените протести – 19,48 % от всички подадени въззивни протести.
Привеждане на присъди в изпълнение. Контрол по изпълнение на
присъдите – по лица. Принудителни мерки.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са получени за
изпълнение общо 65 съдебни акта /по лица/ – присъди и определения за
одобряване на споразумения, по които са наложени 65 бр. наказания. В
сравнение с 2013г., когато са били получени за изпълнение 105 съдебни актове,
е налице намаление на същите с 16,1%. В сравнение с 2012г., когато са били
получени за изпълнение 94 бр. съдебни актове, също е налице намаляване с
14.4%.
Разпределението им по видове наказания е както следва: лишаване от
свобода – 59 бр., пробация – 6 бр. Запазва се тенденцията от предходните
години преобладаващият брой от налаганите наказания да е лишаване от
свобода, като останалите наказания съставляват незначителен дял.
НАКАЗАНИЯ
9%

лишаване от свобода

пробация

91%

От общия брой получени съдебни актове през отчетния период са били
изпратени за изпълнение общо 57 бр. или 87,6% от получените присъди.
Налице е подобрение по този показател спрямо данните за 2013 год., когато
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този дял е бил 84%. Всички съдебните актове са били изпратени от
прокурора на органа по изпълнение в срок. Тази статистика сочи на висока
бързина и ефективност в работата на прокурорите и деловодния състав по
изпълнение на присъдите.
Реално са били приведени в изпълнение общо 43 бр. съдебни актове
или 66,15 % от получените присъди, за които е получено уведомление за
започнато изпълнение на наказанието, всичките касаят изпълнение на
наказание лишаване от свобода. През периода е отложено по реда на чл.415
НПК наказание наложено на едно лице. В края на отчетният период е
останала неприведена 1 присъда по отношение на едно лице с наложено
наказание пробация, тъй като се чака групиране на наказания.
В края на 2014г. по изпратени за изпълнение присъди с наложено
наказание “Лишаване от свобода“ не са задържани 10 лица /с натрупване от
предходните години/. Същите лица са обявени за общодържавно издирване.
Това се дължи основно на липсата на законово изискване за адресна
регистрация, което затруднява издирвателната дейност и установяване на
местонахождението им.
През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура
са изготвили 9 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 37 съдебни заседания по
образуваните общо 29 производства. В сравнение с изготвените предложения
до съда по реда на чл.306 ал.1 т.1, т.2 и т.3 НК за 2013 год., когато са били 25
бр., се отбелязва значително намаляване на броят им.
Към края на отчетния период 7 от предложенията са уважени и две
предложения не са уважени.
С оглед големия брой производства по реда на чл.306 ал.1 т.2 и т.3 от
НК се констатира, че съдът все по-рядко определя общо наказание по реда на
чл. 23-25 от НК с произнасяне на присъдата за последното деяние, въпреки че
предпоставките за това са налице. Определя се общо наказание в отделно
производство, с определение по реда на чл. 306 НПК, след като са влезли в
сила всички съдебни актове, постановени спрямо осъденото лице. Тази
практика затруднява и забавя изпълнението на наложените наказания и
допълнително усложнява дейността на прокуратурата. Забелязва се и такава
тенденция при прилагане разпоредбата на чл. 59 НК от съда при наличието на
законовите предпоставки – приспадане на времето, през което осъденото лице
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е било с мярка за неотклонение “Задържане под стража” от присъдата, която
следва да изтърпи или изтърпява в момента. В повечето случаи се касае за
оправдателни присъди и прекратени наказателни производства в райони на
други прокуратури, различни от района на изпълняващата прокуратура, което
създава допълнителни трудности при установяването на тези обстоятелства.
Това изисква време и води до произнасяне по реда на чл. 417 НПК, а от тук и
до забавяне на привеждането в изпълнение на присъдата с основното
наказание.
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 е уважена.
През отчетния период няма незаконосъобразно приведени в
изпълнение съдебни актове от прокурори при Специализираната
прокуратура.
Гражданско-съдебен надзор.
Специализираната прокуратура не осъществява гражданско-съдебен
надзор.
Дейност на прокуратурата по приложението на чл. 83а-83е от ЗАНН
и Методически указания №230/2010 год.
Специализираната прокуратура не осъществява такава дейност.
РАЗДЕЛ ІV. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР .
Опис на делата, взети на специален надзор. Дела на специален
надзор, включително наблюдавани от ВСС - обобщение.
През периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. не са били взети преписки и
досъдебни производства на специален надзор по реда на Указание на Главния
прокурор за оказване на засилена методическа помощ и надзор по определени
наказателни производства в системата на ПРБ. За отчетния период няма
взети на специален надзор дела, наблюдавани от ВСС.
През отчетния период, от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., на засилен
/специален надзор/, съгласно заповеди №2/2012 год. /отм./ и №75/2014 г. на
административния ръководител на АСП, са взети и наблюдавани от
Апелативна специализирана прокуратура общо 137 /сто тридесет и седем/
досъдебни производства. От тях 31 (тридесет и едно) досъдебни
производства на Специализираната прокуратура са взети на специален надзор
46

през 2014 г. и 106 (сто и шест) броя са останали от 2013г. От взетите на
специален надзор през 2014 г. общо 31 (тридесет и един) броя, 25 (двадесет и
пет) броя са образувани през отчетния период, а 6 (шест) са образувани в
предишен период, но са взети на специален надзор през 2014 г.
От гореспоменатите наблюдавани досъдебни производства, 41
(четиридесет и едно) дела са внесени в Специализирания наказателен съд с
различни прокурорски актове, като 40 бр. от тях са с предмет престъпления
на организираната престъпност и едно е с предмет злоупотреба с
еврофондове. По тях са предадени на съд 125 лица, осъдени са 37 лица, няма
оправдани лица. Останалите досъдебни производства не са приключени от
разследващия орган.
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ОПГ за трафик на наркотици
ОПГ за трафик на хора
ОПГ за престъпления престъпления по чл.155
ОПГ за престъпления против паричната и кредитната система
ОПГ с предмет лихварство
Пране на пари
ОПГ за престъпления в отделни стопански отрасли
ОПГ за изнудване по гл.5 раздел 5 от НПК
ОПГ за документни престъпления
ОПГ за престъпление, извършено по общоопасен начин или с общоопасни средства
ОПГ за кражби
ОПГ с цел извършване на престъпления по служба
ОПГ с цел извършване на престъпления против реда на управление
ОПГ за престъпление с КИЦ
ОПГ за убийства
ОПГ за документни измами
ОПГ за подкупи
ОПГ за грабежи

През отчетния период 46 (четиридесет и шест) броя от наблюдаваните
досъдебните производства на засилен надзор са с предмет организирани
престъпни групи за данъчни престъпления, 24 (двадесет и четири) броя са
свързани с незаконен трафик на наркотици, 8 (осем) броя са дела за
организирани престъпни групи, извършващи престъпления по чл.159 „а“ и
„б“ от НК, 2 (два) броя дела са за организирани престъпни групи,
извършващи престъпления по чл.155 от НК, 9 (девет) броя от досъдебните
производства са с предмет престъпления против паричната и кредитната
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система, 2 (два) броя от които са с предмет лихварство, 4 (четири) броя са
против финансовата система – за изпиране на пари, 6 (шест) броя са дела за
организирани престъпни групи, извършващи престъпления в отделни
стопански отрасли, 10 (десет) броя дела са свързани с изнудване по глава 5,
раздел 5 от НК. На специален надзор от АСП са били и 3 (три) броя
досъдебни производства с предмет организирани престъпни групи, създадени
с цел да извършват престъпления по чл.308 от НК, 2 (два) броя досъдебни
производства за престъпления, извършени по общоопасен начин или с
общоопасни средства и 2 (два) броя с цел извършване на кражби. 1 (един)
брой досъдебно производства е образувано за организирана престъпна група
с цел извършване на престъпления по служба, 1 (един) брой с цел
престъпления против реда на управление и 1 (един) брой за организирана
престъпна група за престъпления, свързани с културно - исторически
ценности. 7 (седем) броя от досъдебните производства на специален надзор
се разследват за организирани престъпни групи за убийства, 3 (три) броя за
ОПГ за документи измами, 3 (три) броя ОПГ за подкупи и 5 (пет) броя
досъдебни производства за организирани престъпни групи с цел извършване
на грабежи.
Характерно за отчетния период е, че се наблюдава лек спад на броя на
новите взети на специален надзор дела през годината, като през 2014 г. този
брой е 31 дела, в сравнение с взетите през 2013 г. – 49 броя дела. Това се
дължи на факта, че през 2013 г. бяха взети на специален надзор всички дела
с предмет организирани престъпни групи за данъчни престъпления.
През 2014 г. се запазва наблюдаваната през 2012г. и 2013г. тенденция
за най-голям дял на делата, свързани с данъчни престъпления и престъпления
с предмет наркотични вещества, които се вземат на специален надзор.
РАЗДЕЛ V. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНАТА
ПРЕСТЪПНОСТ.
Досъдебни производства, образувани за престъпления, свързани с
организирана престъпност. Решения на прокурора и съда по тях.
Обвиняеми и осъдени лица. Мониторинг.
През отчетния период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. в Специализираната
прокуратура са образувани и наблюдавани преобладаващо досъдебни
производства, свързани с престъпления на организирана престъпност по
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текстовете на Глава Х Престъпления против реда и общественото
спокойствие, Глава V Престъпления против собствеността, Глава ХІ
Общоопасни престъпления и др. Статистиката сочи следното.
За 2014 г. общо прокурорите при СП са наблюдавали 363 броя ДП,
свързани с организираната престъпност. От тях новообразувани за периода са
88 броя ДП. През 2013 г. наблюдаваните производства са били 243 броя,
новообразувани - 82 бр., а през 2012 г. - наблюдаваните 130 броя,
новообразувани 85 бр. Налице е тенденция на постоянно и то значително
увеличение на този вид разследвания, при относително постоянен дял на
новообразуваните дела. Увеличението през 2013 г. е било с 87 %, а през 2014
г. с 49 % спрямо предходния отчетен период.
Общият брой на решените досъдебни производства от прокурор е 163
броя. От тях 111 ДП са внесени в съда със 135 прокурорски актове – 96
обвинителни акта и 39 споразумения, 29 ДП са спрени и 9 ДП са прекратени.
През 2013 г. в СпНС са били внесени 52 броя обвинителни акта срещу 233
лица, 6 ДП са били спрени и 12 са били прекратени.
По приключените досъдебни производства, свързани с организирана
престъпност от СП, са внесени в съда 96 броя обвинителни акта срещу 264
лица. 26 дела са върнати от съда за доразследване и са повторно внесени с нов
обвинителен акт, след отстраняване на процесуални нарушения. 130 лица са
осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт, а 4 са оправдани. В
отчетния период са внесени и одобрени от съда 39 споразумения за 75 лица.
От общия брой наблюдавани ДП, свързани с организирана престъпност,
230 досъдебни производства са за престъпления по чл.321 от НК, което
представлява дял от 63,4 %, а от тях неприключени в края на отчетния период
са 149 броя. Следващата голяма група от дела за престъпления на
организираната престъпност са тези по Глава V Престъпления против
собствеността – 51 дела или 14,%, на трето място са тези по Глава ХІ
Общоопасни престъпления - 47 дела или 12,9 %.
Решените от Специализираната прокуратура ДП по чл. 321 от НК са 81
броя ДП. От тях 22 са спрени и 5 са прекратени. Внесените в съда досъдебни
производства по чл. 321 от НК са 61 броя срещу 168 лица. В
Специализирания наказателен съд по 45 досъдебни производства са внесени
обвинителни актове, като броят на върнатите обвинителни актове е 15. Общо
са били наложени 140 наказания. От тях 38 – ефективно наказание „лишаване
50

от свобода“, 90 – условно наказание „лишаване от свобода“, двама с
наложени наказания „пробация“ и 10 – с наложени наказания „глоба“. През
отчетния период общия размер на наложените глоби е 52 370 лева.
Анализът на данните за 2014 г., сравнени с тези от 2012г. и 2013 г., води
до извод за увеличаване на броя на досъдебните производства, които
прокурорите от СП внасят в съда с обвинителен акт.
РАЗДЕЛ VІ. КОРУПЦИОННИ, ДАНЪЧНИ И ФИНАНСОВИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
Досъдебни производства, образувани за корупционни престъпления.
Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица.
През отчетния период в Специализираната прокуратура не са водени
досъдебни производства за корупционни престъпления, в това число
досъдебни производства за същински корупционни престъпления, за
престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотиви
злоупотреба със служебно положение.
Досъдебни производства, образувани за престъпления свързани с
изпиране на пари, злоупотреба със средства и фондове на ЕС, както и за
данъчни престъпления. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми
и осъдени лица.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са водени 5
досъдебни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, като
няма новообразувани, а всички ДП са от предходен период. Спрямо
наблюдаваните общо 484 досъдебни производства, делата за изпиране на
пари представляват дял от 1,03 %. През 2013 год. са били 12 дела, през 2012
също 12 бр. От наблюдаваните 5 ДП са приключени 3 /три/ досъдебни
производства, всичките внесени с ОА в съда. Внесените обвинителни актове
са срещу три лица.
В същия период е водено 1 /едно/ досъдебно производство с предмет
злоупотреба със средства и фондове на ЕС. Спрямо наблюдаваните общо 484
досъдебни производства, делата с посочения предмет представляват дял от
0,2 %.
Производството е приключено и внесено в съда с обвинителен акт
срещу 7 /седем/ лица. Това става за втори път, след като делото е било
внесено през 2013 г. с обвинителен акт срещу същите лица и е било върнато
от СпНС.
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През 2014г. са наблюдавани общо 43 /четиридесет и три/ досъдебни
производства за данъчни престъпления, квалифицирани по съставите на
чл.212 НК, чл.234 НК, чл.255-256 НК и чл.308 от НК. Спрямо наблюдаваните
общо 484 досъдебни производства, делата за данъчни престъпления
представляват дял от 8,88 %.
Новообразувани ДП за периода няма, а приключените са 12 бр. От тази
бройка 1 ДП е спряно, 10 ДП са внесените в съда. Изготвените обвинителни
актове са 11 /единадесет броя/ срещу 54 лица. Едно дело е върнато от съда.
Делата са висящи, по тях не са постановени съдебни решения.
През 2013 г. досъдебните производства за данъчни престъпления по чл.
255 - 256 от НК са били 23 броя, от които 6 новообразувани. Решени са били 2
дела, 1 от които е спряно, нито едно дело не е било внесено в съд.
Забелязва се подобрения капацитет на работа на прокурорите,
специализирани в работата по икономически престъпления, с оглед на това,
че решените дела през 2014 год. са се увеличили 5 пъти, като за първа година
има внесени дела в съд – 10 бр. Това се дължи на 3 фактора – на оказаната
много сериозна и постоянна методическа помощ по този вид дела от
специално посочени прокурори от ВКП, прокурорите Ваня Груева и Мариана
Станкова, а също и от прокурор Николай Найденов, заместник на
административния ръководител на АСП, на собствените усилия на
прокурорите /поне на повечето от тях/, и не на последно място – на
подобрения капацитет на разследване на следователите при СП /повечето
данъчни дела се разследват от следователи/.
Наблюдаваните дела, разделени по текстове от НК :
 За престъпления по чл. 212 НК /данъчни измами/ наблюдаваните дела
са 5 бр., от които 2 бр. са приключени с обвинителен акт срещу 7 лица.
Останалите 3 ДП са на производство;
 За престъпления по чл.234 НК /държане на акцизни стоки без бандерол/
са наблюдавани 11 дела. Приключени са 4 ДП с 4 обвинителни актове
срещу 24 лица;
 За престъпления по чл.255-256 НК /избягване установяването и
плащане на данъчни задължения в големи размери/ са наблюдавани 26
дела. Приключени са 6 ДП, от които 4 ДП са внесени в съд с 5
обвинителни актове срещу 23 лица. Едно ДП е спряно;
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 За престъпления по чл. 308 НК /неистинско или невярно
документиране/ е наблюдавано 1 /едно/ ДП, което не е приключено.
Досъдебни производства, образувани за престъпления свързани с
изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и
преправени парични знаци и кредитни карти. Решения на прокурора и
съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са водени 3
досъдебни производства по този критерий. От тях са приключени 3 /три/
досъдебни производства, всичките внесени с обвинителен акт в съда.
Внесените обвинителни актове са срещу 5 лица. Делата са висящи пред
първата инстанция.
Спрямо наблюдаваните общо 484 досъдебни производства, делата с
посочения предмет представляват дял от 0,6%.
РАЗДЕЛ VІІ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИ АНАЛОЗИ.
ДП образувани за незаконен трафик на наркотични вещества и
контрабанда. Мониторинг.
През отчетния период от този вид дела са разследвани общо 33 бр.
досъдебни производства наблюдавани от Специализирана прокуратура, от
които 5 бр. са новообразувани. Спрямо наблюдаваните общо 484 досъдебни
производства, делата с посочения предмет представляват дял от 6,81 %. От
тях през годината са приключени 21 досъдебни производства, а по 12 броя
досъдебни производства разследването продължава.
През 2013 г. са били наблюдавани 39 бр. досъдебни производства, а
през 2012 година наблюдаваните ДП от този вид са били разследвани 20 бр.
след констатираното двойно увеличение за 2013г., през настоящия отчетен
период се вижда спад в наблюдаваните дела с 18,18 %. Повишава се броя на
обвинени и осъдени лица.
От посочените 33 броя, 1 бр. досъдебно производство е образувано по
чл.242 ал.2 от НК - контрабанда на наркотични вещества, а по чл.354а – 354в
от НК 32 броя, като от тях 5 бр. досъдебни производства по чл.354а ал.1 от
НК, 24 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) – 22 бр., 1 бр. досъдебно производство по чл.354а ал.3 от
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НК, 1 един бр. досъдебно производство за престъпление по чл.354б от НК
/склоняване или подпомагане към употреба на наркотични вещества/ и 1 бр.
по чл.354в ал.2 от НК – организира, ръководи и финансира ОПГ, отглеждане
на растения за опиев мак, кокаинов храст или от рода на конопа.
Внесени в съда са 18 прокурорски акта, като по тях има 51 предадени на
съд лица. От тях 10 обвинителни акта срещу 32 лица и 8 броя споразумения с
19 лица. Дванадесет 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.
По внесените прокурорски актове има 30 осъдени лица с влезли в сила
присъди, няма оправдани лица, няма върнати от съд дела. От осъдените лица
16 бр. са осъдени на наказание ЛОС, изпълнението на което е отложено на
основание чл.66 ал.1 от НК, на 10 от осъдените са наложени наказания ЛОС
които следва да изтърпят ефективно, по отношение на 7 лица са постановени
и наказания Глоба в общ размер 37 000лв.
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,
създадени с цел да извършват престъпления по чл.354а - 354в от НК.
Анализът на тази група досъдебни производства води до заключението,
че предмет на разследване по преобладаващата част от делата, образувани по
чл.354а – 354в от НК, е разпространението на наркотични вещества на
територията на страната, извършено в изпълнение решение на организирана
престъпна група. Като цяло горепосочените показатели касаят най-вече
разследвания срещу наркоразпространители, а не просто потребители на
наркотични вещества, които са характерни обичайно за този вид досъдебни
производства.
РАЗДЕЛ VІІІ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕЗАКОНЕН
ТРАФИК НА ХОРА.
Досъдебни производства, образувани за незаконен трафик на хора.
Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица.
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През отчетния период 2014г. в СП са наблюдавани общо 17
/седемнадесет/ досъдебни производства за престъпления по раздел „Трафик
на хора“ от НК, като от тях няма новообразувани. Спрямо наблюдаваните
общо 484 досъдебни производства, делата с посочения предмет
представляват дял от 3,51 %.
Малка е разликата с отчетния период 2013г., когато наблюдаваните
дела от този вид са били 15 бр., по-видима е тя с отчетния период 2012г.
когато наблюдаваните дела от този вид са били 9 бр. Тоест налице е
увеличение през 2013 г. с 40%, а през 2014 г. – с 13,33 %, спрямо предходния
отчетен период.
Приключени са 6 /шест/ ДП, а неприключени са 9 /девет/ ДП. От
решените 8 /осем/ дела, 2 /две/ са изпратени по компетентност на други
прокуратури. Едно ДП е спряно и 5 /пет/ ДП са внесени в съда. Общо
прокурорските актове, внесени в съда са седем /7/, като обвинителните актове
са 2 бр. и споразуменията са 5 бр. За отчетния период 2013г. са решени 7 бр.
дела което е почти наравно с решените през 2014г. В сравнение с 2012г.
увеличението на решените дела е съществено имайки предвид, че през 2012г.
са решени 2бр. ДП.
Лицата по внесените прокурорски актове са 17 бр. От тях осъдени са 5
лица с влязъл в сила съдебен акт, като наложените наказания са : 1 ефективно
наказание лишаване от свобода, 4 условно наказание лишаване от свобода.
Прави впечатление намалението с 64% на осъдените лица в сравнение с
2013г., когато са били 14 лица. През 2012г. не имало приключени дела на
съдебна фаза.
Пострадали лица по наблюдаваните ДП, съобразно актуалното им
състояние в края на отчетния период.
Пострадалите лица по наблюдаваните ДП за престъпления по раздел
„Трафик на хора“ от НК са 29, всичките жени, като от тях няма
непълнолетни. Прави впечатление броя на пострадалите лица, който
независимо от броя на делата е почти постоянен: 2014г.-29, 2013г.-30, 2012г.23. Разликата все пак е по-голяма в сравнение с 2012г., с оглед на увеличения
брой на делата през 2014 г.
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РАЗДЕЛ
ІХ.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
ИЗВЪРШЕНИ
ОТ
НЕПЪЛНОЛЕТНИ.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са водени
общо 10 /десет/ досъдебни производства със субект на престъпление
непълнолетни лица. Същите са образувани от прокурори при общите
прокуратури и са приети по компетентност от Специализираната прокуратура
на основание чл.411а от НПК. Всички тези дела се намират в досъдебната
фаза на наказателния процес, не са приключени и решени. Спрямо
наблюдаваните общо 484 досъдебни производства, делата с посочения субект
представляват дял от 2,06 %.
За сравнение – през 2013 г. в СП са били наблюдавани 7 (седем)
досъдебни производства за престъпления извършени с участие на
непълнолетни лица, а през 2012 г. – само 1 досъдебно производство.
Наблюдава се тенденция на значително повишаване на броя на
наблюдаваните досъдебни производства през трите години. Решените дела от
прокурор през 2013 г. са били 86 % от наблюдаваните.
Водените наказателни производства срещу собствеността са 5 /пет/
броя: по чл.194 от НК -1 бр.; по чл.195 от НК -1 бр.; по 199 от НК -1 бр.; по
чл.210 от НК -1 бр.; по чл.214а -1 бр. Делата с предмет престъпления против
реда и общественото спокойствие са общо 3 /три/, всички по чл.321 от НК.
Досъдебните производства с предмет общоопасни престъпления са 2 бр.
Същите са с правна квалификация чл.354а от НК.
РАЗДЕЛ Х. МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ.
През отчетната 2014г. продължава тенденцията съществен дял от
дейността на Специализирана прокуратура да бъде свързан с
международното сътрудничество по наказателни дела с оглед спецификата
на делата за престъпления на организираната престъпност, разследването по
които е от компетентност на Специализирана прокуратура.
В периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. прокурорите при
Специализирана прокуратура са работили по общо 47 преписки /дела/ с
международен елемент. Спрямо наблюдаваните общо 484 досъдебни
производства, преписките с международен елемент представляват дял от 9,71
%. За сравнение през същият период на предходната 2013г. са разгледани
общо 50 преписки /дела/ с международен елемент, а през 2012 год. са били 35
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бр., тоест през 2014 год. се констатира почти запазване на достигнатото ниво
от 2013 г. на тези преписки.
В горепосочените 47 преписки /дела/ са включени общо 44 молби за
правна помощ /при 43 такива за 2013г./, от който :
- 4 изходящи МПП, изготвени и изпратени от прокурорите при
Специализирана прокуратура до съдебните органи на други държави;
- 40 входящи МПП, който са получени за изпълнение от компетентните
органи на други държави;
а също и :
- 1 изходяща европейска заповед за арест;
- 2 приети наказателни производства от чужда държава чрез механизма
на трансфер.
През периода не са създавани международни екипи за разследване,
докато през 2013г. са били създадени 3 съвместни екипи за разследване.
За сравнение през 2013г. в СП са отчетени 9 изходящи МПП и 34
входящи МПП, а през 2012г. прокурорите при Специализирана прокуратура
са изготвили 8 изходящи МПП и са приели за изпълнение 27 такива.
Анализът сочи, че през 2014г. броят на изходящите молби за правна помощ е
намалял, но значително се е увеличил броят на входящите такива /приети за
изпълнение/. Броят на входящите МПП бележи тенденция на постоянен и
чувствителен ръст – с 20,6 % през 2013 г. и с 17,6 % през 2014 г. Това може да
се тълкува като знак на повишено доверие от страна на партниращите
прокуратури от чуждите държави.
МПП, приети за изпълнение в Специализирана прокуратура.
През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура са
работили по общо 40 бр. молби за международна правна помощ /3 от тях са
от предходен период 2013г./, получени от друга държава, като всички са
приети за изпълнение. Следва да се отрази, че почти всички постъпили и
приети молби по международноправно сътрудничество са от страни членки
на ЕС (9 бр. от Франция, 10 бр. от Румъния, 3 бр. от Германия и др.).
Изпълнени и върнати на молещата държава са общо 23 молби за правна
помощ, а останалите не са изпълнени. За сравнение през същият период на
2013г. са изпълнени и върнати на молещата държава общо 22 молби за
правна помощ. Част от неизпълнените молби /9 бр./ са приети за изпълнение
през месеците ноември и декември 2014г., което е причина за неизпълнението
57

им към момента. От приетите за изпълнение молби през перида 32 такива са
възложени на следователи от Следствен отдел към Специализирана
прокуратура, а останалите са изпълнени от прокурор.
За отчетния период приетите за изпълнение молби за международна
правна помощ съставляват дял от 11,83 % спрямо образуваните 338 бр.
преписки на Специализирана прокуратура и дял от 8,26 % спрямо
наблюдаваните 484 бр. досъдебни производства.
През периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. са изпълнени и върнати от
прокурор при Специализирана прокуратура 16 молби за международна
правна помощ на молещите държави, които са приети за изпълнение през
2013г.
МПП, които са възложени от прокурори при Специализирана
прокуратура.
През 2014г. са възложени 4 бр. молби за международна правна помощ
до други държави по 3 бр. досъдебни производства, образувани и
наблюдавани от Специализирана прокуратура. Броят им значително е
намалял в сравнение със същият период на 2013г., когато са били изготвени
и изпратени 9 молби за правна помощ. Почти всички са отправени до страни
членки на ЕС /1 бр. до Франция, 2 бр. до Испания/ и 1 до Швейцария. През
отчетния период са изпълнени и получени от замолените държави 2 бр.
молби за правна помощ, от възложените общо 4 бр. през 2014г.
През периода не са създавани съвместни екипи за разследване между
българските и компетентните власти на чужди държави за разлика от 2013г.
когато са били създадени 3 екипа за съвместно разследване.
Приети са две досъдебни производства за разследване в
Специализирана прокуратура по трансфер през 2014г.
Издадени ЕЗА.
През отчетният период е издадена 1 ЕЗА от прокурор при
Специализирана прокуратура с оглед приключване на досъдебно
производство, като до момента същата не е изпълнена. За сравнение през
същият период на 2013г. са издадени 3 ЕЗА, т.е. броят им през 2014г. е
намалял.
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РАЗДЕЛ ХІ. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ.
Разпределянето на преписките и делата в СП се осъществява на
принципа на случаен подбор, в изпълнение на чл. 9 от ЗСВ и Заповед № ЛС№36/09.01.2012г. на Главния прокурор на РБ., чрез използване на програмния
продукт Law choice.
При експлоатацията на програмата Law choice бе установено, че тя
създава ситуации, които не се дължат на човешка намеса, но могат да
предизвикат проблеми в работата и дори съмнение за манипулиране.
Констатирани са шест инцидента през 2014 год., по преписки адм. №29/2014
г. и адм. №41/2015г., като основните проблемни ситуации се изразяват в
изчезване на име на магистрат от съответна група за разпределение на дела.
Тези ситуации не могат да бъдат обяснени нито с човешка намеса, нито с
параметрите на програмата. В резултат на установените проблеми, още след
първия инцидент бе въведен допълнителен контролен механизъм при
експлоатацията на програмата Law choice със заповед на административния
ръководител. За всеки инцидент бяха уведомявани писмено ресорния зам.
главен прокурор при ВКП и представляващия ВСС.
През годината бяха проведени общи събрания на магистрати по
следните въпроси :
- на 08.01.2014 г. относно обсъждане на натовареността на магистратите
от Специализирана прокуратура при разпределянето на преписките и делата
чрез програмен продукт Law Choice, проект на заповед;
- на 27.01.2014 г. относно избор на комисия по ЗБУТ;
- на 01.04.2014 г. относно встъпване и полагане на клетва на следовател
В. Величков;
- на 20 юни 2014 год. относно обсъждане на анализ на причините за
прекратяване и връщане на делата от съдебна фаза за второто шестмесечие на
2013 год.;
- на 24.07.2014 г. се проведе общо събрание на прокурорите и
следователите при Специализирана прокуратура, относно Доклада за
извършената ревизия на СП за периода 01.04. – 01.06.2014г. Обсъдиха се
възможни причини за връщане на дела от СпНС. За изпълнение на
препоръките на ревизиращи прокурори от АСП Административният
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ръководител на СП издаде 6 броя разпореждания с цел да се предприемат
мерки за отстраняване на пропуските:
На 28.03.2014 г. се проведе работно съвещание на ръководството на
прокуратурата и служители от СП във връзка с изпълнение на плана за
действие за изпълнение на констатациите и препоръките от Акта за
резултатите от извършената проверка на ИВСС на СП.
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.
В резултат от това през 2013 г. беше продължена наложената от предходната
година добра практика на ранно докладване пред административния
ръководител на СП на започнала разработка в съответната служба на МВР.
Но през 2014 г. се забелязва отстъпление от тази практика, докладите бяха
разредени, увеличиха се случаите на започване на досъдебни производства по
неотложност, по реда на чл. 212 ал.2 НПК, без своевременно уведомяване на
СП.
През 2014 г. административният ръководител на СП, прокурор
Светлозар Костадинов Костов, е издал 695 бр. заповеди, от които 199 бр.
организационни, като най-важните от тях са:
1. Заповед № 29/17.01.2014 г. относно случайното разпределение на
преписки и дела с програмния продукт Law Choice;
2. Заповед № 31/17.01.2014 г. относно организацията на работата по
изготвянето на годишния доклад за дейността на СП за 2013;
3. Заповед № 60/04.02.2014 г. относно подобряване организацията на
работа в СП по наказателно съдебния спор;
4. Заповед № 72/17.02.2014 г. относно подобряване на работата по
делата и преписките в СП (определени основни групи надзори);
5. Заповед № 94/27.02.2014 г. на АР на СП – утвърждава план за
дейността на Специализирана прокуратура за 2014 г.;
6. Заповед № 131/28.03.2014 г. относно организация на работата в явно
деловодство за изготвяне на статистически отчети на СП;
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7. Заповед № 277/04.06.2014 г. относно организацията при въвеждане в
УИС за поддържане на електронен регистър за лицата с неприключени
досъдебни производства;
8. Заповед № 322/27.06.2014 г. относно организацията на работата по
изготвяне на първото шестмесечие и статистически сведения за дейността на
СП за 2014 г.;
9. Заповед № 551/28.08.2014 г. относно организацията за въвеждане на
данни в ЦИССС за производства на СП по МСП.
Административният ръководител на Специализираната прокуратура,
прокурор 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 2014 г. прокурор Костов е
участвал в 15 съдебни заседания по НОХД № 5249/2011г., 29-ти състав,
наказателна колегия, по време на които бяха разпитани повече от 60
свидетели.
Наред с това административният ръководител на СП е решил 587
административни преписки, извършил е минимум 3 проверки на адм.
ръководител, бил е включен в 3 от групите за разпределение на преписки и
дела, в резултат от което е решил 8 прокурорски преписки (извън
административните преписки), внесъл е 2 обвинителни акта в съда, решил е
24 присъди, изготвил е 3 предложения за кумулиране на наказания по чл. 306
НПК, 1 протест срещу определения по чл. 306 НПК, 1 протест по чл.248 от
НПК, 1 протест чл.318, ал.1 от НПК, произнесъл се е в качеството на АР в
досъдебната фаза със следните актове: 104 бр. актове по чл. 234 ал.3 НПК за
продължаване срока на разследване по ДП; 25 произнасяне по преписки с
условни наказания ЛОС; 11 бр. разпореждания по чл. 194 ал.1 т.4 НПК за
възлагане на разследване на следовател при СП. Взел е участие в 31 съдебни
заседания, от които по дела от общ характер 20 бр., 6 бр. кумулации и 5 бр.
дела за изменение на мярката за неотклонене. Заедно с 15 заседания по дело
„Октопод“, през периода прокурор Костов е участвал общо в 46 бр. съдебни
заседания по различни дела на СпНС и СГС (за сравнение средно на
прокурор в СП са отчетени 55,6 заседания през 2014 г.).
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Персоналната натовареност на административния ръководител
прокурор Костов възлиза общо на 1531 актове и дейности (за сравнение
средно на прокурор в СП са отчетени 669.5 актове и дейности през 2014 г.).
Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и
разследващи органи. Магистрати.
Щатната численост на магистратите от Специализираната прокуратура
към 31.12.2014 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).
Към 01.01.2014 г. в СП са били назначени 19 прокурора (включително
административния ръководител), а в следствения отдел са били назначени 10
следователя и един командирован от НСлС. Към 31.12.2014 г. в
Специализирана прокуратура са били назначени 17 прокурора (включително
административния ръководител), от които един от тях от 22.08.2014 е
командирован в АСП и един от 20.11.2014г. също е командирован в АСП), а
в Следствения отдел - 11 следователи (включително завеждащ Следствения
отдел на СП), от които 2 командировани. През месец декември, след
проведен разговор с Административния ръководител на Апелативна
специализирана прокуратура, бе отправено предложение за командироване
на прокурори в СП от СРП, придружено с мотивирано становище с
конкретни данни за кадровата криза и натовареността на магистратите в СП.
Отговорът на това предложение е, че съгласно резолюция на Главния
прокурор е преустановено командироването на прокурори от СРП.
Съдебни служители.
Към 01.01.2014г. щатната численост на съдебните служители в СП е 34
щатни бройки. Назначени са 31 съдебни служителя. Щатната численост на
съдебните служители в Специализираната прокуратура към 31.12.2014 г. е 36
щатни бройки. С решение на ВСС по протокол № 30/03.07.2014 г. е
утвърдено новото щатно разписание на Специализирана прокуратура. С
решение на ВСС по протокол № 42/01.10.2014г. по т.71, т.3 на осн. чл.123,
ал.1, т.4 от КТ бяха прехвърлени 2 щатни бройки за прокурорски помощници
от ВАП, като едната от тях е заета. В края на годината са назначени и работят
27 съдебни служители. Административният ръководител на Специализирана
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прокуратура е изпратил Доклад до Главния прокурор относно кадровата
ситуация на криза в СП в състава на служителите (адм. №130/09.07.2014),
тъй като в края на м. юли 2014 год. 8 щата на служители бяха освободени,
поради преминаване в други прокуратури и съкращаване.
Съотношението прокурор – служител по утвърдената щатна численост
на СП е 0,94 към 1. Следва да се има предвид обаче, че само 9 са служителите
от служба „Регистратура, деловодство и архив“, 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, деловодство и архив“ е 1:0,42.
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, деловодство и архив“ в
Специализирана прокуратура. Натоварването на всички служители от
специализираната администрация е огромно.
Дейност за повишаване квалификацията на прокурори,
разследващи органи и служители.
През отчетния период на 2014 г. бяха посетени 19 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.
За периода 03.02-05.02 2014г. прокурор Дойчева и следовател Гюрова
участваха в семинар „Европейско данъчно право.Актуално развитие на
европейското ДДС законодателство.Практика на Съда на ЕС.Борба с
измамите с ДДС в ЕС“, в сградата на НИП- София.
За периода 17.02-19.02. 2014г. следовател Виолета Вълчева взе участие
в семинар „Международна правна помощ и международно сътрудничество по
наказателни дела“ в рамките на дейност 9 по проект „Комплексна и
устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на
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пълноправното членство на ЕС“ осъществяван с финансовата подкрепа на
оперативна програма административен капацитет, съфинансирана от ЕС.
През периода 19-20.02.2014 г. прокурор Дукова взе участие в работно
съвещание в Цигов чарк,Велинград.
За периода 05.03-07.03.2014г. прокурор Славова и следовател Людмила
Гюрова участваха в семинар „Задружна престъпна дейност-материалноправни и процесуални въпроси. Отнемане и замразяване на имущество,
свързано с престъпна дейност“, проведен в НИП гр.София.
За периода 03.04-04.04. 2014г. прокурор Деянов, следовател Виолета
Вълчева и следовател Костадинов участваха в семинар в НИП на тема
„Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителна системи и
митническия режим. Проблеми на досъдебното производство и досъдебната
практика. Финансови и счетоводни познания при разследването на тези
престъпления.“, проведен в НИП гр.София.
За периода от 15.05-17.05 2014г. прокурорите Андреев, Дукова,
Славова, Дойчева, Галипонов, Мойсев, Деянова, Арменова-Янчева, Вергов,
Дишлянов, следователи Костадинов и Лилия Стъпова участваха в семинар на
тема „Европейски стандарти в противодействието на изпирането на пари“,
организиран от Фондация „Риск Монитор“ по проект Партньорство за
подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенция и
контрола по изпирането на пари в Република България и Югоизточна
Европа“, проведен в курортен комплекс Боровец, х-л Лион.
За периода 20.05-21.05 2014г. прокурор Деянова, прокурор Мария
Дойчева участваха в семинар на тема „Борба с компютърната престъпност“ в
рамките на двустранното сътрудничество на Германската фондация за
международно правно сътрудничество (IRZ) и прокуратурата на Република
България, проведен в Съдебната палата.
За периода 06.07-09.07 2014г. прокурор Евгениев участва в семинар на
тема „Гаранции за защита на личната свобода и сигурност“ (чл.5); „Право на
справедлив процес в наказателното производство „(чл.6); Връзка с чл.13
ЕКПЧ организирано в рамките на проектна дейност 1.2 по проект на
НФМ“Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по
европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в
Националния институт на правосъдието“ в гр. Велико Търново.
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В периода 05 юли до 03. Август 2014 г. в гр.Рузвелт, Ню Мексико,
САЩ, прокурор Андреев участва в обучение, посветено на политиката в
областта на трансрегионалната организирана престъпност и насилствения
екстремизъм.
За периода 23.09-24.09.2014г. прокурор Арменова-Янчева участва като
лектор на обучението на разследващите полицай от отдел „Досъдебни
производства“ при ОД МВР-Монтана по отношение на престъпления
подсъдни на Специализирания наказателен съд.
За периода 17.10-19.10.2014г. прокурорите Андреев, Деянов,
Арменова-Янчева, Дишлянов, Първанов, Тренчев, Дукова, Мойсев, Радев,
завеждаш служба СО на СП Стоянова-Вайзе, следовател Величков,
следовател Стефанов и следовател Лилия Стъпова участваха в семинар на
тема „Типични грешки и процесуални нарушения в хода на досъдебно
производство за организирана престъпност и преглед на практиката по
противодействие на трафика на хора, извършен от организирани престъпни
групи.“, организиран от фондация „Риск Монитор“.
На 20.10.2014г. прокурор Мария Дойчева и прокурор Росица Славова
участваха в обучение по програмата за вътрешно ведомствено обучение на
ПРБ на тема: „Организация на работата по корупционни престъпления в
ПРБ.Подкуп и търговия с влияние-материално-правни проблеми и
особености при разследването“.
От 20 – 24.10.2014г. прокурор Евгениев участва в семинар на тема
,,Затвор и задържане: ролята на магистрата в областта на защита на
основните права“ в Париж, Франция. Организатор е Национална школа на
магистратурата, Франция. По проект ,,Укрепване на ефективността на
съдебната система чрез обучение без граници, с финансовата подкрепа на
Оперативна програма ,,Административен капацитет“.
За периода 22 – 24.10.2014г. в гр. Букурещ, Румъния прокурор
Дишлянов и следовател Светлана Вайзе, завеждащ СО на СП, взеха участие в
обучителен семинар посветен на стратегии и успешни практики за
разследване и наказателно престъпление, свързани с контрола върху
търговията със стратегически изделия, организиран от посолството на САЩ.
За периода 18.11-21.11.2014г. следовател Стефанов, следовател
Вълчева, следовател Величков и следовател Гюрова участваха в семинар от
курса за задължителна начална квалификация по направление
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„Криминалистика“,“Наказателен
процес“
и
„Наказателно
право“,
организиран от Прокуратурата на Република България.
На 20.11.2014г. в конферентната зала на ДИКСИ се проведе
обучителен семинар на тема ,,Опит от прокуратурата на САЩ – борбата с
финансовата престъпност“ – лектор г-н Ливърмор, прокурор в Прокуратурата
на Филаделфия, щата Пенсилвания, САЩ. Присъстваха всички прокурори с
изключение на тези, които бяха в съдебни заседания или в отпуска.
За периода 03-05 декември 2014г. прокурор Ирина Арменова-Янчева
участва в годишното съвещание на националната прокурорска мрежа за 2014
година, организиран от ПРБ.
За периода 18.12.2014г.–20.12.2014г. Административния ръководител
на СП прокурор Костов, прокурор Андреев, прокурор Мария Дойчева,
прокурор Славова, прокурор Първанов, прокурор Тренчев, прокурор Мойсев,
завеждаш служба СО-СП Стоянова-Вайзе, следовател Величков, следовател
Стефанов, следовател Гюрова, следовател Вълчева, следовател Костадинов и
следовател Стъпова участваха в семинар на тема“Анализ на основните
причини за връщане от съда на дела от организирана престъпност и преглед
на практиката по противодействие на финансовата престъпност, извършена
от организирани престъпни групи“.
Проведени са и обучения на съдебните служители от Специализирана
прокуратура по следните теми:
- Съдебния администратор на Специализирана прокуратура Евгениева
взе участие в обучение на тема „Компетентна съдебна система и повишаване
на капацитета чрез обучение, проведен на 14-15.01.2014 г. в зала „Арена ди
Сердика“, ул.“Будапеща“.
- в семинар „Въведение в работата на администрацията на
прокуратурата“, участва Младенов – съдебен деловодител, проведен в НИП,
гр.София на 06-07.03.2014 г.
- Евтимова, съдебен деловодител в СП, взе участие в семинара на тема
“Защита на класифицираната информация в съдебната система“, проведен 2628.03.2014 г. в гр.София, НИП.
Обучение по безопасност и здраве при работа в СП се проведе
съгласно т.6 от План – графика за изпълнение на дейностите по ЗБУТ
участват на лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси на
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лицата, които са определени от работодателя със заповед да провеждат
инструктажите по безопасност и здраве при работа - Илиев и Марков.
Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни
производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и
следователи.
Проверки, извършени от административния ръководител на СП :
 По административна преписка №29/2014 г. с 2 бр. разпореждания са
назначени и извършени проверки за случаи на съмнение за
неправомерна намеса при разпределението на преписките чрез ПП Law
choice през 2012 г.
 По административна преписка №290/2014 г. е извършена проверка на
АР на СП относно статия на сайта на сайта Афера БГ. Преписката е
прекратена, без да са установени данни за допуснато нарушение от
магистрат.
 По административна преписка №153/2014 г. е извършена проверка и
изпратени сигнали до ИВКП и ИВСС за извършени действия от
прокурор Ганчева по ДП пр.пр. №195/2013 год., без да е определена за
наблюдаващ прокурор чрез ПП Law choice.
По преписка №689/11.02.2014 г. на сектор „Инспекторат“ при ВКП е
извършена проверка на адм. ръководната дейност в СП. Въз основа на
събраните в хода на проверката материали и преценка преписката е
прекратена, тъй ката не са установени извършени нарушения от
административния ръководител относно приложние по чл.9 от ЗСВ.
Инспекторатът към ВСС извърши проверка на Специализирана
прокуратура през м. януари и февруари 2014 г. Обхватът на проверката е
свързан с цялостен анализ и оценка на организацията на административната
дейност през 2012 г. и 2013 г., на организацията по образуване и движение на
преписките и делата, както и приключването им в установения срок.
Национално бюро за контрол на СРС извърши проверка на процедурите
по прилагането и използването на СРС.
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,
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за цялостно и пълно въвеждане на информация в УИС, по разпределението на
преписките чрез ПП Law choice, 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.
Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу
магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи.
През 2014 год. ВСС е образувал 2 дисциплинарни производства с
решения по протокол № 16/10.04.2014 г. и по протокол №20/15.05.2014 г.,
дисциплинарно дело №15/2014 г. и дисциплинарно дело №21/2014 г., по
описа на ВСС, срещу административния ръководител на Специализирана
прокуратура прокурор Светрозар Костов.
РАЗДЕЛ ХІІ. ОБЕМ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ И
СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ.
Статистиката за общата и средна натовареност на магистратите в прокуратурата (таблици 5.1. - 5.2) е необходима изходна позиция при обсъждане на
този важен критерий за нормалното и законосъобразно функциониране на
Специализираната прокуратура.
Задължително е 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 значителен обем 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.
Основни данни за 2014 г., третата година от дейността на
Специализираната прокуратура.
Актуализиран обем на дейността на прокуратурите и
следователите.
Първата констатация е насочена към основния показател „Общ обем на
прокурорската дейност” – 11 649 бр., в това число се включват 172 бр.
прокурорски актове, внесени в съда, 10 509 други прокурорски актове и
дейности, и 968 бр. участия в съдебно заседание на прокурорите от СП. През
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2013 г. по този показател /но под друго име/ са отчетени 7 652 бр.,
прокурорски актове и дейности по всички видове надзори. Макар и да имаме
предвид промяната в параметрите на статистическите таблици за настоящата
и миналата година, следва да се отчете ръст на обема прокурорска дейност с
52,23 % спрямо предходния отчетен период.
Значителна част от дейността на прокурорите и следователите в СП е
такава в следствения надзор – 172 прокурорски актове, внесени в съд, и още
8218 броя, включващи актове и дейности по преписки, искания и писма за
срок, искания до съд, искания за използване на СРС, постановления в
досъдебната фаза и др. По наказателно-съдебния надзор се отчитат 102 актове
и дейности, по надзора за изпълнение на наказанията – 77 бр.
Отчитат се голям обем други дейности – 2 112 актове и дейности,
повечето от които са справки /728 бр./, заповеди и указания /703 бр./, анализи
и доклади /168 бр./ и др. Поне една трета от тези „други дейности“
представлява неприсъща прокурорска дейност, като например справките, и
трябва да се търсят начини тази дейност да се редуцира значително, за да се
освободи време на магистратите, за да се фокусират върху същинската си
професионална работа.
Актуализирана средна натовареност на един прокурор и на един
следовател.
Средната натовареност на един прокурор, отчетена по разработените от
ВКП показатели (таблица 5.2.), при 17.4 реално работили през годината
прокурори, възлиза на 669.5 бр. общо прокурорски актове и дейности. За
сравнение, през 2013 г. актуализираната средна натовареност на прокурор е
възлизала на 514.8 бр. общо прокурорски актове и дейности, а през 2012 год.
- 739.6 бр. актове и дейности. Спрямо 2013 г. се констатира увеличение на
натовареността с 30,05 %, а спрямо 2012 г. – спад с 9,47 %. Ръстът на
натовареността през 2014 г. намира своето обяснение в увеличения брой
наблюдавани преписки и дела.
Натовареност на следователите. Средната натовареност на един
следовател, при 10.08 реално работили следователи, възлиза на 18,8 актове
и дейности. За сравнение, през 2013 г. актуализираната средната натовареност
на следовател е възлизала на 13,3 актове и дейности – ръст с 41,35 %, а през
2012 г. – 13 актове и дейности. Необходимо е да се има предвид, че през двете
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предходни години са работили почти еднакъв брой следователи – 6.85 за 2013
г. и 6.0 за 2012 г.
Следва да се посочи, че новите статистически таблици, макар и да
обхващат повече данни от дейността на следователите, не отчитат реалния
труд на следователите, всичките актове, протоколи и дейности, които те
извършват. Но и чрез тези таблици се констатира тенденция на
затвърждаване на постигнатото през 2013 г. високо ниво на ефективност
в работата на следствения отдел. Следователите при СП разследват дела с
фактическа и правна сложност, образувани срещу организирани престъпни
групи, извършили престъпления: трафик на хора, разврат, изнудване,
престъпления срещу митническия режим, данъчната, кредитната и
осигурителната система, документни престъпления, престъпления против
паричната и кредитната система, сделки с културни ценности, лихварство и
др.
През 2014 г. делата на СП, разследвани от следователи са общо 108 бр.
През 2014г. на следователи в отдела са възложени за разследване 47
досъдебни производства, от предходен период – 2013г. са останали за
разследване 51. Върнати от съда за отстраняване на допуснати процесуални
нарушения са 8 бр. дела, върнати от прокурор 1 бр. и възобновени след
спиране 1 досъдебно производство. За периода са издадени 275
постановления на основание чл. 218 от НПК, от които 46 за възлагане на друг
следовател от отдела и 229 за възлагане на разследващи полицаи от различни
служби в страната.
За 2014 г. следователите в отдела са приключили и изпратили на
прокурор със съответно мнение 58 досъдебни производства. От тях 37 са с
мнение за съд, 8 с мнение за прекратяване или изпращане по компетентност
на друга прокуратура и 3 с мнение за прекратяване и трансфер на делото към
други държави. Неприключените досъдебни производства по описа на СО
при СП към 31.12.2014 г. са 50 броя.
Общо през 2014г. са били на производство 47 молби за правна помощ,
от които към 31.12.2014г. са останали неизпълнени 12 броя международни
молби за правна помощ от 2014 година.
ПРИОРИТЕТИ
ПРОКУРАТУРА.
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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.
През 2014 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.
- Материално-техническо и информационно осигуряване на дейността
на магистратите.
Приоритети на Специализираната прокуратура за 2015 г.
В професионално отношение и през следващата година следва да се
подчини организацията и дейността на Специализираната прокуратура на
посочените в началото на анализа 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 26 % е твърде висок, като следва да се
има предвид, че дори е увеличен с 2,3 % спрямо 2013 г.
Трябва да се обърне внимание на появилия се за първа година проблем
с известно просрочване при решаването на преписки и досъдебни
производства /решаване за срок над 1 месец/. Административният
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ръководител на СП вече извърши една проверка в началото на 2015 г. и
изпрати сигнал до Инспектората на ВСС относно забавени произнасяния на
един прокурор по няколко дела. Ще бъдат планирани и извършени още
проверки, като в зависимост от резултатите ще се предприемат още
организационни и дисциплинарни мерки.
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, тъй като през годината 8 служители бяха преместени в други
прокуратури, бяха съкратени или напуснаха.
Следващ приоритет – осигуряване на повече работни места, преди
всичко за съдебни служители. Специализираната прокуратура разполага с 23
помещения в сградата на ул. „Черковна“ №90 (от които 19 кабинета,
сървърно помещение, работно помещение за работа с класифицирана
информация, помещение за архив и стая за веществени 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 по-малък. 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.
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.
Приложение :
- Доклад за върнати обвинителни актове и влезли в сила оправдателни
присъди за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
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- Доклад за върнати обвинителни актове за периода 01.01.2014 г. –
30.06.2014 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Отп. – екз. 1
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