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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.

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.
ОБОБЩЕНИ ДАННИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА
ПРОКУРАТУРА
И
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ
ОРГАНИ.
Основните задачи през 2012 г. и 2013 г. пред 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:

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.

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 три оправдателни
присъди, които са 1,7 % 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.

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 анализира в негативен
аспект, тъй като се възстановява констатираната 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
икономическите разследвания на специализираната прокуратура. Основна

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 разследванията 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.
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 самостоятелна
агенция. Производствата, по които са изготвени искания за прилагане на
СРС, са 61 бр., спрямо 310 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

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.

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.
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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.

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

оправдателни
присъди 3 бр.

осъдителни
присъди 24бр.

През 2014 г. съдилищата са разгледали и постановили 145 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 121 бр. Това
число ще се използва като изходна база при следващите изчисления в
анализа.
Постановени са 24 осъдителни присъди, което представлява почти 20
% (19,83 %) 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 почти 40 % (39,67%) 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 3 /три/ 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 2,5%, а
спрямо броя внесени прокурорски актове – 1,7%.
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
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:
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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.
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.
Запазва се тенденцията от предходните години преобладаващия брой от
налаганите наказания да е лишаване от свобода, като останалите наказания
съставляват незначителен дял.
НАКАЗАНИЯ
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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.
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.
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 :
 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
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
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.
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