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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. ДВ., 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;
 Престъпления по Глава Първа 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 – 28 престъпления по член 116, ал. 1, т. 10,
чл. 131, ал. 1, т. 8, чл. 142, ал. 2, т. 8, чл. 142а, ал. 2, предложение второ, чл.
143, ал. 2, предложение второ, чл. 143а, 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, предложение
второ, чл. 199, ал. 1, т. 5, чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 213а, ал. 2,
т. 5, предложение второ и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал. 2, т. 1 и 2, 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. 330, ал. 2, т. 4, чл. 346, ал. 6,
предложение второ, чл. 354а, ал. 2, т. 1, чл. 354б, ал. 2 – 4, чл. 354в, ал. 2 –
4 и чл. 356б, ал. 2 от Наказателния кодекс.
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
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на изброените в чл.411а, ал.1 и 2 НПК, всички престъпления са подсъдни
на Специализирания наказателен съд.
С изменение на Наказателно процесуалиня кодекс от 04.06.2015г. ДВ
бр.42/2015г. от компетентността на Специализираната прокуратура
отпаднаха престъпленията от т.нар.лека подсъдност - такива 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, незаконното притежаване на оръжие,
боеприпаси и взривни вещества в големи количества. Този вид
престъпления илюстрирани през практиката на Специализираната
прокуратура представляваха - битова закана за убийство от употребило
алкохол лице от състава на МВР, охранител или застраховател по
отношение на свой съсед; кражба на парфюми от деловодителка от
системата на МВР извършена в хранителен хипермаркет; отнемане на
бурканчета с кисело мляко от въоръжен пазач на търговски обект;
държане на два броя пистолети от Балканската война на тавана в дома на
75 годишен пенсионер.
С тази законодателна промяна Специализираната прокуратура бе
разтоварена от този тип битови дела, които нямат нищо общо с идеята за
противодействие на организираната престъпност. Изброените видове дела
от една страна ненужно ангажираха високоспециализиран ресурс от
прокурори и следователи, но от друга страна се отразяваха благоприятно
статистически на прокуратурата,
поради бързата им ликвидност,
елементарната правна сложност, високия процент на внесени обвинителни
актове и почти нулевата им връщаемост за доразследване от страна на
съда.
За сметка на това, с посочената законодателна промяна от този
момент на Специализираната прокуратура бяха възложени такива
престъпления като - тероризъм, диверсия, шпионаж, особени случаи на
каналджийство и организирана престъпна дейност на лица с имунитет.
Разследването по дела на Специализираната прокуратура се
извършва от разследващи полицаи на МВР, определени със заповед на
Министъра на вътрешните работи, и следователите при Специализираната
прокуратура.
Оперативното осигуряване на разследванията на Специализираната
прокуратура се извършва от:
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- Главни дирекции на МВР, предимно Главна Дирекция «Борба с
организираната престъпност» ,Главна Дирекция «Криминална полиция»
,Главна Дирекция «Гранична полиция» ,Специализираната дирекция
«Вътрешна сигурност» на МВР и областните дирекции на МВР;
- Държавната агенция за национална сигурност;
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, са били
организационното
и кадровото 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 год. задачата е била развитие на капацитета на прокуратурата.
През 2015г. е времето на укрепване на кадровия капацитет, времето на
организационни, структурни и кадрови реформи, което заедно с усилията
на значителната част от прокурори, следователи и съдебни служители на
Специализираната прокуратура доведе до утвърждаване и стабилизиране
на институцията . Естествено е налице напредък, който е ясно забележим и
устойчив. Най - стойностна оценка за това е дала Европейската комисия,
която съвсем скоро, /януари 2016 г./, в своя регулярен доклад за напредъка
на България, написа:
Официален доклад „…………………2.3.Организирана престъпност
През 2012г. България създаде специализирани съд и прокуратура за борба
с организираната престъпност, което вече започва да постига известни
резултати, що се отнася до заведени в съда дела и брой на
осъдителните присъди.
БЪЛГАРИЯ: Технически доклад придружаващ ДОКЛАД НА
КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
{COM(2016) 40 final} „…… 6.1 Едно от предимствата на тези
специализирани институции е, че компетентността им обхваща
цялата територия на страната. За прокуратурата това дава поцялостна картина на организираната престъпна дейност, като ѝ
позволява да свързва по-добре дела в различни райони и по различно
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време. Друго предимство е установяването на известна дистанция
спрямо натиска на местно ниво. Според събраните сведения някои
организирани престъпни групи са били в състояние да осъществяват
дейността си при относителна безнаказаност, благодарение на
способността си да упражняват натиск в съдебните и
правоприлагащите институции на местно равнище. …Що се отнася
до вече постигнатото, има признаци, че специализираните
институции са започнали да дават известни резултати. Според
получените сведения има тенденция към нарастване на броя на
внесените в съда обвинителни актове и на постановените осъдителни
присъди, както и намаляване на броя на оправдателните присъди
Тези пасажи от мониторинговия документ и съпътстващия го
технически доклад на Европейската комисия макар и кратък показва ,че
положителното развитие на Специализираната прокуратура е ясно
забелязано и коректно отчетено.
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 – укрепване на трите
отдела в прокуратурата: криминален, икономически и данъчен.
 Работа в екип – екип от прокурори, в това число и прокурори от
Апелативната
специализирана
прокуратура,
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;
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- 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 63,15 % спрямо
предходния отчетен период. Спрямо 2015 г. се констатира увеличение на
средната натовареност на един прокурор по брой произнасяния при
приблизително еднакъв брой на прокурори и следователи в сравнение с
миналата година. Причина за това по скоро следва да се търси в
устойчивата тенденция на увеличение на решените досъдебни
производства през 2015 год. - почти два пъти повече са те спрямо
предходния отчетен период ,а така също и в нарасналия обем и сложност
на досъдебните производства.
Броят на внесените в съда обвинителни актове е съпоставим с
миналата година, но не може да не направи впечатление, че за разлика от
предходния период в съда с обвинителни актове са внесени
преимуществено т.нар. “знакови дела“ .Общо 17 такива срещу т.нар.
знакови лица от престъпния свят в България, известни бизнесмени и
популярни лица от политическия и обществен живот в страната.
Предадените на съд лица са между 4 и 15 по обвинителен акт и по тези
дела е документирана мащабна, трайна във времето и разнородна
престъпна дейност на престъпни групи с цялата палитра от вторични
престъпления. За разлика от предходните отчетни периоди из внесените в
съда дела с обвинителни актове отсъстват делата доскоро също от наша
компетентност като дела за битова закана за убийство на употребило
алкохол лице от състава на МВР, охранител или застраховател по
отношение на свой съсед; кражба на парфюми от деловодителка от
системата на МВР извършена в хранителен хипермаркет; отнемане на
бурканчета с кисело мляко от въоръжен пазач на търговски обект; държане
на два броя пистолети от Балканската война на тавана в дома на 75
годишен пенсионер.
Почти два пъти повече са осъдителните присъди, постановени по
внесените обвинителни актове 42 за 2015г. спрямо 24 за 2014г. За първи

6

път и тук обаче се забелязва постигането на осъдителни присъди спрямо
знакови лица, както и постигане на осъдителни присъди по дела за
организирани престъпни групи, чиято дейност е насочена срещу данъчно осигурителната система. Забележимо е намалението на внесените в съда
споразумения. Броят на осъдените лица се е повишил от 110 на 192 .
Регистрира се лек спад в процента на върнатите дела който за 2015г.
33.30% спрямо 35% за 2014г. Независимо от този спад процента на
върнати дела продължава да е най сериозния проблем в прокурорската
работа. Преписките с международен елемент регистрират също почти
двойно увеличение, което се наблюдава и при входящите молби за правна
помощ така и при изходящите молби за правна помощ. Това отново може
да се причисли към знаците на повишено доверие от страна на
партниращите прокуратури от чуждите държави.
От началото на месец април 2015г. бе създаден и заработи нов отдел
„Данъчен“ в Специализираната прокуратура, в който бяха разпределени
седем прокурора, чиято работа бе съсредоточена само и единствено в
престъпленията, свързани с данъчно - осигурителната система на РБ. Към
отдела бяха прикрепени и четирима експерти от Национална агенция по
приходите, които осъществяват ежедневна експертна подкрепа на
прокурорите и разследващите по този тип дела. Методическото
ръководство на отдела се осъществяваше пряко и непосредствено от двама
висококвалифицирани прокурори от отдел „Специализиран“ на Върховна
касационна прокуратура.
Тази по - тясна специализация позволи делата свързани с дейността
на организирани престъпни групи, насочени към данъчно - осигурителната
система да бъдат изведени като приоритет в работата на Специализираната
прокуратура. Вече са налични и първите резултати от дейността на това
специализирано звено, като освен с внесени в съда 9 бр. обвинителни акта,
резултатите могат да се измерят и с високия брой на проведени реализации
и най вече предотвратени щети за бюджета на РБ.
Други изключително важни за Специализираната прокуратура
събития през отчетния период се превърнаха и извършените кадрови
реформи.
В края на месец септември 2015г. с Решение на Висшия съдебен
съвет бе дисциплинарно освободен от длъжността „Административен
ръководител на Специализирана прокуратура“ прокурор Светлозар
Костадинов Костов.
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Това позволи след неговото отстраняване да бъдат предприети
конкретни кадрови и организационни мерки за преодоляване на
наслагваните с години проблеми в Специализираната прокуратура
изразени общо в 1.Лошата организацията на работа на магистратите в СП
2.Липсата на организация на работа на деловодството и
съдебната администрация на Специализираната прокуратура
3.Нездравата атмосфера в Специализираната прокуратура,
породена от особености в характера на предишния Административен
ръководител,
4.Липсата на прозрачност и равнопоставеност на магистратите и
служителите в СП
За предприетите мерки по тези проблеми ще стане въпрос в
съответния раздел на настоящия доклад.
Всички тези данни водят до извод, че Специализираната прокуратура
развива и укрепва капацитета си, налице е видим и устойчив ръст в
работата, голям брой дела са решени, голяма част от значимите
разследвания са внесени вече в съда, налице са първите присъди и то
срещу знакови лица .
Ето и най-важните статистически данни за работата през 2015 г.,
четвъртата година от нашето съществуване, по основните видове
дейности на прокурорите и следователите от Специализираната
прокуратура.
РАЗДЕЛ II ДОСЪДЕБНА ФАЗА
Дейност в досъдебната фаза.Преписки по следствения надзор.
Преписки по следствения надзор.
През отчетния период прокурорите при СП са работили по общо 369
преписки, от които 183 са новообразувани. От новообразуваните преписки
за отчетния период 12 броя са по сигнали на ДАНС, 5 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 2014 год. /338 преписки/ при броя на
преписките не се отчита тенденция за рязко увеличаване на постъпващите
материали, като преписките са се увеличи едва с 28 броя.
Почти двойно, в сравнение с предходните две години, са намалели
новообразуваните преписки /304бр. през 2014г. , 391бр.през 2012г. към 183
бр. за 2015г./.Това са изпратените материали към Специализираната
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прокуратура от страна на съответната правоохранителна служба или
сигнали от граждани, съдържащи данни за престъпление от наша
компетентност.
Обяснението за намаления брой преписки следва да се търси от
намаления брой на постъпили материали от оперативните служби на МВР
и ДАНС, причина за което е състоялата се поредна реформа в сектора за
сигурност на Република България и прехвърлянето на структурата за борба
с организираната престъпност от ДАНС отново към Министерство на
вътрешните работи.
Новосъздадената ГДБОП, която съгласно
изменението на Закона за МВР /чл.39 / е основната структура в държавата
оправомощена да противодейства на организираната престъпност, започна
реално функционирането си от месец май - юни 2015г. и създава и
развива своя капацитет почти от нулата.
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През периода са решени 253 преписки. От тях 147 бр. са приключили
с откази за образуване на досъдебно производство /тук влизат и
изпратените преписки по компетентност на други прокуратури с т.нар.
частичен отказ, /прокурорът е приел, че има данни за престъпление, но то
не е от компетентността на СП/, по 82 бр. са образувани досъдебни
производства, а 84 броя преписки са решени с възлагане на проверка. От
решените 253 преписки, 236 бр. са решени до 1 месец, а 17 бр. са решени
над 1 месец. Също така както и през миналата година е постоянна
величина високият брой на решените преписки, както и високият брой
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решени преписки в едномесечния срок, като едва 17 броя са преписките
решени извън този срок.
Няма как да не прави впечатление, обаче, изключително високия
брой на преписки приключили за отказ от образуване на наказателно
производство – 147 бр. като през 2014г. са били 84 бр. Процента на
съотношение решени с постановление за отказ от образуване на
наказателно производство /в това число влизат и тези преписки, по които
има частичен отказ, в смисъл материалите са изпратени по компетентност
на друга прокуратура/ спрямо наблюдаваните преписки е 39 %. За
миналата година това съотношение е било 27 %. Този извод сочи
единствено на подадените негодни материали от органите на МВР и от
гражданите. Постановените откази във връзка със сигнали на граждани са
предимно на такива по сигнали на добре известни на Прокуратурата лица
от категорията на редовно пишещите и сезиращи прокуратурата за
„….наличие на престъпни групи от психиатри,извънземни ,и такива
недоволни от магистрати които са се произнесли по даден съдебен спор
във вреда на „жалбоподателите“.
Следствен надзор. Наблюдавани досъдебни производства.
Новообразувани досъдебни производства.
През отчетния период прокурорите при Специализирана
прокуратура са наблюдавали 299 бр. наказателни досъдебни производства,
от които 143 бр. са новообразуваните. Данните за периода 2013 г. – 2015
г. разкриват трайна тенденция на ежегодно и то значително увеличение на
новообразуваните досъдебни производства, като през 2015 год.
увеличението е с 51 % /Новообразувани 2013г. -73 бр., 2014г. -95 бр., 2015
г. – 143 бр./
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Всичките новообразувани досъдебни производства, са образувани от
прокурор, като няма такива, които да са започнати от разследващ орган,
при условията на неотложност по чл.212 ал.2 от НПК. Последният
показател следва да се анализира в положителен аспект, доколкото
прокурорите от Специализираната прокуратура успяват да осъществяват
ефективен контрол върху дейността на службите по отношение на
тактиката на разследване и планиране на оперативните действия.
Разследващите органи по делата на СП през 2015 год. се разпределят така :
206 броя от делата са разследвани от разследващ полицай в МВР, от които
99 бр. новообразувани. Дела, които са разследвани от следовател от СОСП - 93 броя, от тях 44 бр. новообразувани.
По 28 бр. досъдебни производства с формален акт са били създадени
съвместни екипи за разследване, в които влизат прокурори, следователи от
СО при СП и разследващи полицаи.
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Структура на новообразуваните
досъдебни производства
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5%

19%

5%

11%
11%

18%

ОПГ с цел престъпления против данъчната система - 19%
ОПГ с цел разпространение на наркотични вещества - 18%
ОПГ с цел извършване на трафик на хора - 11%
Престъпления против собствеността - 11%
ОПГ с цел извършване на измами - 5%
Незаконно превеждане на лица през границата на страната - 5%
ОПГ с цел превеждане на хора през границата на страната - 4%
ОПГ с цел извършване на корупционни престъпления - 3%
ОПГ с цел държане на акцизни стоки без бандерол - 3%
ОПГ с цел лихварство - 3%
ОПГ с цел пране на пари - 2%
ОПГ с цел създаване на документи с невярно съдържание - 2%
ОПГ с цел извършване на убийства - 2%
ОПГ с цел извършване на престъпления с културно- исторически ценности - 2%
ОПГ с цел извършване на кражби и грабежи - 2%
ОПГ с цел престъпления по служба - 1%
ОПГ с цел прокарване в обръщение на неистински финансови инструменти - 1%
Държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси в големи количества - 1%
ОПГ с цел принуда - 1%
ОПГ с цел престъпления със средства от еврофондовете - 1%
ОПГ с цел контрабанда на стоки - 1%
ОПГ с цел изнудване - 1%
Престъпления по Глава1 от НК - 1%
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Тази диаграма, освен че показва структурното разпределение на
новообразуваните досъдебни производства за 2015г. по вид престъпления,
също така дава социологическата представа за сферите на действие на
организираната престъпност за изминалата година.
Оформя се следната своеобразна класация като първата в първата
четворка влизат:
На първо място - 19 % от делата на СП са досъдебните
производства свързани с ОПГ, чиято цел е извършването на престъпления
против данъчната система.
На второ място – 18% от делата на СП са досъдебните производства
свързани с ОПГ чиято цел е разпространението на наркотични вещества.
На трето място – с по 11% от делата на СП са досъдебните
производства свързани с трафик на хора и тези свързани с престъпления
против собствеността /кражби,грабежи ,изнудвания/
На четвърто място – с по 5 % от делата на СП са досъдебните
производства свързани с незаконно превеждане на лица през границата –
чл.280 ал.2 т.5 НК и делата свързани с ОПГ за измами /най често
документни измами и телефонни измами/. Ако към процента на делата за
незаконно превеждане на лица през границата прибавим и делата за ОПГ
за незаконно превеждане на хора през границата, то общият процент на
тази категория досъдебни производства е 9 % и категорично заема
четвърто място в тази класация. За първи път и то през 2015г. се появява
този вид организирана престъпна дейност – незаконното превеждане на
лица през границата , която се нарежда директно на четвърто място по вид
дела образувани в Специализираната прокуратура. Това явление е лесно
обяснимо с последните световни събития и наплива на нелегални мигранти
от Близкия изток в Европа и е ясен показател за преориентиране на
организираната престъпност към този вид престъпна дейност.
За разлика от изминалите периоди се наблюдава увеличение на
образуваните през 2015г. досъдебни производства, касаещи ОПГ за
изготвяне и преправяне съдържанието на официални документи за
самоличност и ОПГ за корупционни престъпления. Първият вид
организирана престъпна дейност бележи ръст и е пряко свързана с
описаното по - горе ново световно явление, като наплива на нелегални
мигранти, като превеждането им през границата на страната. Тази
престъпна дейност е свързана и с изготвяне на съответните документи за
14

самоличност като международни паспорти , свидетелства за управление на
МПС и други. Захранващ източник тук за прокуратурата се явяват
материалите изхождащи от ГДБОП.
Забележим е и растежът на делата образувани в СП спрямо ОПГ
свързани с корупционни действия и то срещу длъжностни лица от ниска,
средна и висока позиция от държавния апарат в Агенция Митници,
Държавна агенция „Автомобилна инспекция“, Министерство на
вътрешните работи и Териториални експертно - лекарски комисии и
общински администрации. При тези дела основен и засега единствен
източник на разработки се явяват ДАНС и СД „Вътрешна сигурност“ при
МВР.
Все така устойчиви и съпоставими с изминалите години са
показателите относими до делата спрямо ОПГ за лихварство, ОПГ за
държане на акцизни стоки без бандерол и контрабанда, ОПГ за дейности
свързани с КИЦ ,ОПГ за пране на пари.
Значителен спад се отбелязва при образуваните дела свързани със
скиминг. Това от една страна се дължи на отсъствието на постъпили годни
за образуване на досъдебни производства материали, а от друга страна на
преориентирането на българската организирана престъпност в тази област
изцяло извън границата на страната.
В резултат на постигнато споразумение между Прокуратурата на
Република България и Национална агенция за приходите, от началото на
месец април 2015 г. в Специализираната прокуратура действа
Специализирано звено за разследване на данъчни престъпления, свързани с
организирани престъпни групи. В това звено са включени седем прокурори
и четирима служители от Национална агенция по приходите.
Прокурорите са обособени в кабинети, находящи се в отделен
коридор на етажа на Специализираната прокуратура, като на същите са
възлагани дела и преписки, свързани само и единствено с конкретната
материя и са освободени от други задължения който имат останалите
прокурори в Специализираната прокуратура.
Методическото ръководство на отдела се осъществява от двама
високо квалифицирани прокурори от отдел „Специализиран“ във Върховна
касационна прокуратура.
От момента на създаването си – месец април 2015г. до края на
2015г. звеното е работило по 71 досъдебни производства. Към момента
делата, които се наблюдават от прокурорите в този отдел са 90 броя . През
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2015 г. прокурорите от отдел „Данъчен“ са приключили 19 досъдебни
производства, от които в Специализирания наказателен съд са внесени 9
обвинителни актове срещу организирани престъпни групи, създадени с цел
данъчни престъпления, като доказаните щети за държавния бюджет по
тези производства са 33 746 516 млн. лв. Останалите 10 решени досъдебни
производства са частично прекратени и изпратени на други прокуратури
или спрени. Общата сума на предполагаемите щети за бюджета по
наблюдаваните производства надхвърля сумата от 91 млн. лв. Проведените
от прокурорите, разследващите органи и служителите на НАП реализации
са предотвратили щети за държавния бюджет в размер на над 40 млн. лв.
През 2015г. прокурорите в СП са решили 371 броя досъдебни
производства, от тях с краeн акт /обвинителен акт, споразумение,
постановление за прекратяване / са приключили 151 бр. досъдебни
производства. Изпратените по компетентност на други прокуратури
досъдебни производства са 185 а спрените дела са 35 броя. Забелязва се
устойчива тенденция на увеличение на решените досъдебни производства,
като през 2013 год. те са били 152 бр. а през 2014 год. - 286 бр.
т.е.увеличението е значително и устойчиво.
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Неприключилите разследвания в края на отчетния период са 103 бр.
Прекратените производства са общо 25 бр. Спрените производства са 35
броя, а 185 е броят на делата изпратени по компетентност на други
прокуратури.
За сравнение,
през 2014 год. неприключилите досъдебни
производства са били 198 бр., което е особено показателно, защото
говори за значително по - висока продуктивност на прокурорите в
Специализираната прокуратура, което най - ясно се вижда по броят на
приключилите т.нар. „стари“ дела, т.е. натрупани от предишни години.
Продължителността на досъдебната фаза за делата, които са решени
с прекратяване или с внасяне в съд, е следната: от общо 151 дела 30 бр. са
решени в седем месечния срок; 30 бр. в едногодишния и 89 бр. над една
година. Спецификата и фактическата и правна сложност на
разследванията на организирани престъпни групи и извършените от тях
престъпления изискват време за разследване и решаване около и над 1
година.

НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

200
198
150

100
103
50
0
2014г.

2015г.

17

Затвърждава 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 дела с обвинителен акт са имали
обем средно 52,40 тома на дело /вкл. тези с класифицирана информация/,
като първите пет най-големи дела са имали обем средно 230,5 тома на
дело. Първенец в тази класация е досъдебно производство с 1146 тома. пр.пр.№ 41/2014г.по описа на СП – ДП№ 28/2014г.по описа на СО-СП.
Прокурорите са изготвили 2 бр. искания за обезпечаване по чл.72 от
НПК.
През 2015г. общо 126 бр. дела са внесени в съда със 130 бр.
прокурорски актове - изготвени са 110 обвинителни актове по отношение
на 581 лица и 20 споразумения за 37 лица. Наблюдава се намаление на
броя на споразуменията в досъдебното производство. През 2014г. са
внесени в съда 144 бр. дела, с изготвени 112 бр. обвинителни актове по
отношение на 510 лица / като тук следва да отбележим че само по така
нар.дело „Нежен Октопод“ внесен през 2014г. предадените на съд лица са
били 43./ и 39 споразумения за 56 лица. Няма увеличение на внесените в
съд дела – за 2015 г. -126 бр. ДП, а през 2014г.- 144 бр. По- големия брой
внесени дела през предходния период се дължи само по показател за
внесени споразумения, тъй като при брой на обвинителните актове
реалното съотношение е 112 бр. за 2014г. към 110 бр. за 2015г. В
предходния годишен доклад за 2014г. официално са представени 133 бр.
обвинителни актове, което съответства единствено на последния
пореден номер на Регистъра на обвинителните актове за 2014 год..
Според Указанията за попълване
на статистически таблици
обвинителен акт се брои само веднъж, без значение са повторните
внасяния по едно и също дело, като тогава са били сумирани неправилно
още 21 бр. върнати и повторно внасяни актове. Ако броим обвинителните
актове по този начин обвинителните актове за 2015г. са 132 бр.
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През 2015г. прокурорите в Специализираната прокуратура са
приключили и внесли в Специализирания наказателен съд обвинителни
актове по множество т.нар. „знакови дела“ като:
1.Дело срещу група ръководена от Иванов
На 12 май 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десетима
участници в организирана престъпна група за разпространение на
наркотици, ръководена от Иванов .Иванов е една от знаковите фигури на
престъпния свят .Провежда се съдебно следствие в СНС.
2.Второ дело на Групата на Иванов
През октомври 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шестима
участници в организирана престъпна група за укриване на данъчни
задължения, ръководена от Иванов Провежда се съдебно следствие в СНС
3.Организирана престъпна група ръководена от бившия шеф на
„Надин Комерс“ ЕООД за укрити над 16 млн. лева данъци
На 15 май 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петима
участници в организирана престъпна група, създадена с цел престъпления
срещу данъчната система - избягване на установяването и плащането на
данъчни задължения в особено големи размери - над 16 млн. лева.

19

Ръководител на групата, е управителя на дружеството „Надин Комерс“
ЕООД, Делото се гледа пред Специализиран наказателен съд.
4. Дело „Литекс Комерс АД„
На 8.05.2015 г. Специализираната прокуратура е внесла
в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десет участници
в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на
престъпления срещу данъчната система (избягване установяването и
плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери) и
ръководена от Ганчев.Ганчев е един от известните бизнесмени на България
,собственик на „Литекс Комерс”АД ,а също и собственик на един от най
популярните футболни клубове.
Делото се гледа активно в Специализирания наказателен съд
5.Дело „ Оушън Лайън“ Група за международен трафик на 14,5
тона хашиш (на стойност 72 930 000 лв. - около 36 млн. евро)
На 21 август 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десетима
участници в организирана престъпна група за контрабанда и трафик на
наркотици в особено големи размери ( 14,5 тона на стойност около 36 млн.
евро) от Мароко към Белгия и Холандия.
Делото се гледа пред Специализиран наказателен съд.
6.Дело срещу организирана престъпна група, създадена с цел
лихварство, отвличания и изнудвания във Врачанска област - т. нар,
група на „Главестия”
На 05 август 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 13 лица за
организирана престъпна група за рекет, лихварство и принудително
отнемане на имущество чрез отвличания, заплахи и побои на територията
на област Враца. Ръководител и организатор на престъпната група е Попов
– посочен от пострадалите лица като „Главестия“, емблематична местна
фигура действала на територията на Враца години наред .
7.Дело срещу въоръжена организирана престъпна група за
грабежи и отвличания - групата на т. нар. „Крокодила“
На 05 юни 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в съда
обвинителен акт срещу Милев известен в полицейските документи
,Лазаров, Павлов и Димитров за ръководство и членуване в организирана
престъпна група, действала на територията на страната от февруари 2004 г.
до 24.11.2013 г. Групата представлявала трайно сдружение на лицата с цел
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да вършат кражби и грабежи, създадена е била с користна цел и е била
въоръжена. Ръководителят на групата - Милев е едно от емблематичните
лица на прехода занимаващо се с въоръжени грабежи е обвинен и за
умишлен палеж и опит за убийство на полицейски служител.
8.Дело срещу въоръжена организирана престъпна група,
занимаваща се с разпространение на наркотици и трафик на хора -т.
нар. „Килърите - 3“
През 2015г .Специализираната прокуратура е внесла обвинителен
акт срещу дванадесет лица за участие във въоръжена организирана
престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотици, трафик на
хора ,лихварство , убийства и лихварство. Ръководители на групата към са
Василев и Петров. Провеждат се съдебни заседания през СНС.
9.Дело срещу организирана престъпна група за поръчкови
убийства - т. нар. „Килърите - 4“
Специализираната прокуратура е внесла обвинителен акт срещу
шест лица за участието им във въоръжена организирана престъпна група,
създадена с цел извършване на поръчкови убийства, отвличания и
изнудвания. Събрани са доказателства, че групата е действала от началото
на 2003 г. до 2010 година. Неин ръководител е бил Йосифов известно лице
от престъпния свят в страната. На него и на друг участник в нея Симеонов, са повдигнати обвинения и за опит за убийство. Останалите
участници в групата са Славов, Йорданов, Атанасов и Калинов, обвинени
на 06.11.2013 година. Предприети са мерки за защита на част от
свидетелствалите лица от Бюрото по защита при главния прокурор.
Съдебни заседания се провеждат активно .
10.Инспектори от Автомобилна администрация - Стара Загора и
Агенция „Пътна инфраструктура“
На 06 август 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петима
участници в организирана престъпна група за подкупи от служители на
Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ“ - Стара Загора към
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Като обвиняеми са
привлечени още 4 лица, в т.ч. двама служители на Агенция „Пътна
инфраструктура“ и двама ръководители във фирми - изпълнители.
Престъпната група е създадена с цел приемане на подкупи от транспортни
фирми, превозващи земна маса, асфалтови смеси, инертни и строителни
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материали за нуждите на „Автомагистрала Тракия“ - Лот 2 - Стара Загора Нова Загора
11.Организирана престъпна група, създадена с цел продажба на
новородени бебета, с участието на адвокат
На 07 август 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу три участнички
в организирана престъпна група, създадена с цел продажба на новородени
бебета от български гражданки на български граждани, чрез заобикаляне
на законовата процедура по придобиване на родителски права. Обвиняема
за 4 престъпления, в т.ч. като ръководител на групата, е Цветелина
Стоянова - служител в неправителствена организация за подпомагане на
младежи от уязвими групи и израснали в домове. Като участнички в
групата са привлечени Спасова - адвокат в Софийска адвокатска колегия и
Георгиева - служител в частна детска градина.
Делото е внесено в Специализирания наказателен съд.
12.Началник и служители на Митнически пункт „Лесово“
Агенция „Митници“
През декември 2015г. Специализираната прокуратура е внесла
обвинителен акт срещу седем лица - Началника на Митнически пункт
„Лесово“ ,началници на смени и служители от този пункт за това че са
били част от организирана престъпна група, създадена с цел получаване на
подкупи . Те са искали и получавали от шофьорите на преминаващите през
пункта автомобили парични средства под формата на несъществуващи
такси, за „почерпка“, или за да не им бъде извършена митническа
проверка.
13. Инспектори от Автомобилна администрация - Велико
Търново
На 03 август 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу четирима
служители от Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ Велико Търново /ДАИ/ за участие в организирана престъпна група,
създадена с цел получаване на подкупи и изнудване чрез злоупотреба със
служебно положение.По три обвинения ще отговаря бившият директор на
Регионалната дирекция - Петър Петров. Едното от обвиненията е за
ръководене на организирана престъпна група, второто обвинение е за
поискан подкуп, а третото за подбуждане на четирима свидетели по делото
да лъжесвидетелстват. Делото се гледа в СНС.
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14.Дело срещу полицейски служители от звено „Сигма”
На 31 юли 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу седем
служители на МВР от Моторизираната група за бързо реагиране „Сигма“
(мобилно звено за бързо реагиране на произшествия на територията на гр.
София). Лицата са предадени на съд за участие в организирана престъпна
група, създадена с цел приемане на подкупи. Сред предадените на съд лица
е и ръководителят на групата Ивайло Василев, бивш директор на „Сигма“
– длъжност която е на сравнително висока позиция в йерархията на
Министерство на вътрешните работи.Делото е в СНС.
15.Дело срещу Чолов
На 30.12.2015г. Специализираната прокуратура е внесла обвинителен
акт срещу организирана престъпна група от четири лица,ръководена от
Чолов за вътрешен и външен трафик на хора с цел проституция .Чолов е
известно лице в рекламния и моден бизнес,като същия е набирал и
превеждал лица от женски пол от известни в България модни агенции в
България и извън страната с цел извършване на развратни действия.Делото
е СНС.
16.Дело „Цар Киро“
На 10.11.2015г. Специализираната прокуратура е внесла обвинителен
акт срещу организирана престъпна група от четири лица ръководена от
Рашков за контрабанда на силно действащи отровни вещества – живак
,както и за държане на наркотични вещества – амфетамини.Рашков е
известно лице от времето на прехода в Република България ръководител на
т.нар. „Мешере“ занимавало се с производство на нелегален
алкохол,финансиране на партии.Делото се гледа в СНС.
17.Дело Ваташки“
През месец септември 2015г. Специализираната прокуратура е
внесла в СНС обвинителен акт срещу Ваташки за изнудване.Ваташки е
едно от знаковите лица на ъндерграунда в Република България
многократно осъждано занимаващо се с рекети и други силови
действия.През януари 2016г. съдът е постановил осъдителна 9 годишна
присъда спрямо лицето.
Показателното тук е, че тези горепосочени, внесени с обвинителни
актове дела са срещу т.нар. знакови лица от престъпния свят в България,
известни бизнесмени и популярни лица от политическия и обществен
живот в страната. Предадените на съд лица са между 4 и 15 по

23

обвинителен акт и по тези дела е документирана мащабна, трайна във
времето и разнородна престъпна дейност на престъпни групи с цялата
палитра от вторични престъпления.
Мерки за неотклонение.
През 2015 год. прокурорите при СП са внесли в СНС общо 94 бр.
искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, /в
сравнение с 2014г. - 145бр./, от които са уважени 57 бр. искания, а 37 бр.
не са уважени. Успеваемостта тук е 61 % , малко по - добра от предишния
период. Изготвени са били 23 протеста да АСпНС, от които са били
уважени 10 бр., като се наблюдава 43.4% успеваемост с близо пет
процента по висока от миналата годинаЗа посочения период
прокурорите от СП са участвали в 254 бр. заседания по разглеждане на
МНО .
През 2015 год. са били задържани под стража общо 108 лица. Този
брой е приблизително равен на задържаните през 2014 год. – 107 лица, и за
2013 год. - 104 лица. През периода на 14 лица е била наложена мярка за
неотклонение „домашен арест”, а за 2014 год. с такава мярка са били 16
лица.
Исканията за използване на СРС през годината са 501 бр., като се
наблюдава известно намаление спрямо предходния отчетен период (571
бр. за 2014 г.) . От тях първоначалните искания са 402 бр., от които 40 бр.
не са уважени от Председателя на СпНС, а исканията за продължаване на
срока на СРС – 96 бр., от които 3 бр. неуважени. Причините за нарасналия
брой на неуважени искания за използване на СРС са законодателните
промени в ЗСРС и НПК, при които бяха изключително завишени и
формализирани изискванията за издаване на разрешения на СРС .Това
доведе до създаване на практика на издаващите разрешения съдии да
изискват от нас да представяме доказателства като за производство по
чл.64 от НПК. Роля в този процес оказаха и други фактори извън закона
като например внесения обвинителен акт срещу бившия Председател на
СГС. Исканията за изготвяне на ВДС са 130 , а изготвените протоколи за
ВДС до края на годината са 73 бр.
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БРОЙ УЧАСТИЯ В СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО МЕРКИ ЗА
НЕОТКЛОНЕНИЕ
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Дейност на Следствения отдел
През 2015г. делата на СП, разследвани от следователите в
Следствения отдел на Специализираната прокуратура са общо 93 бр. като
новообразувани и приети от друга прокуратура - 44 /четиридесет и четири/
броя. От минал период са останали за разследване 49 /четиридесет и
девет/ дела.
В отчетния период са били върнати от съда за отстраняване на
допуснати процесуални нарушения 8 /осем/ броя дела.
По други две досъдебни производства разследването е било
продължено след дадени допълнителни указания от наблюдаващия
прокурор по реда на чл.242 от НПК и същите са били приключени в
отчетния период.
Възобновени след спиране са били общо 6 / шест / броя досъдебни
производства.
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По седем от върнатите от съда за отстраняване на процесуални
нарушения дела разследването е приключило в месечен срок и те са били
изпратени на прокурор за предаване на обвиняемите на съд, а по едно
досъдебно производство разследването е приключено през януари 2016г .
За 2015 г. следователите в отдела са приключили и изпратили на
прокурор общо 53/ петдесет и три/ броя досъдебни производства, както
следва:
- 32/ тридесет и две/ дела с мнение за съд по отношение на 207 /
двеста и седем/ обвиняеми лица;
- 6 /шест/ с мнение за прекратяване и трансфер на събраните по
делото доказателства към други държави;
- 10 /десет/ с мнение за спиране;
- 3 /три/ броя дела с мнение за изпращане по компетентност на други
прокуратури;
- 2 /две/ с мнение за присъединяване към други наказателни
производства.
През отчетния период са били на производство в отдела по реда на
глава 26 от НПК общо десет броя дела. Всички са били приключени в
законовия срок.
Неприключените досъдебни производства по описа на следствения
отдел при Специализирана прокуратура
към 31.12.2015 г. са 75
/седемдесет и пет/ броя, като всички са в законов срок.
През отчетния период следователите в следствения отдел са
разследвали дела, образувани срещу организирани престъпни групи и
престъпни сдружения, извършили различни деяния: трафик на хора,
разврат, изнудване, каналджийство, престъпления срещу митническия
режим, както и преимуществено престъпления против данъчната,
кредитната и осигурителната система, документни престъпления,
престъпления против паричната и кредитната система, сделки с културни
ценности, лихварство и др. Множеството разследвани от следователите в
отдела дела са били с фактическа и правна сложност и с голям обем.
През 2015г. при разследване по делата на производство в
следствения отдел на специализирана прокуратура продължи работата по
създадените съвместни екипи за разследване с компетентните власти от
Холандия и Великобритания.
Съществен дял от дейността на Следствения отдел на
Специализирана прокуратура е свързан с международното сътрудничество
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по наказателни дела с оглед спецификата на делата за престъпления на
организираната престъпност, разследването по които е от компетентност
на Специализираната прокуратура.
През 2015г. на следователите в отдела са изпълнявали 53 /петдесет и
три/ основни молби за международна правна помощ и общо 7 /седем/
допълнителни по вече изпълнявани такива. От тях ново постъпили през
отчетния период са били 41/четиридесет и една/ броя, а по 12 /дванадесет/
броя молби за международна правна помощ, приети през 2014г., работата
е продължила. В отчетния период са били новоприети 7 /седем/ броя
допълнителни молби за международна правна помощ
по вече
изпълнявани такива в отдела : 1/ една/ от 2013 г., 3/ три/ от 2014г. и 3 /три/
от 2015г. От изпълняваните молби за международна правна помощ са
били приключени и изпратени общо 33 /тридесет и три/ броя . Във връзка
с изпълнението на молбите са били допускани и са взели участие в
действия по разследване компетентни органи от държави - членки на ЕС
- Франция, Белгия, Великобритания, както и служители от Европол.
През отчетната 2015г. е налице видим ръст на броя на
разследваните дела в отдела. През периода те са били с 10 /десет/ броя
повече от предходната година. По –големият брой разследвани дела в
сравнение с 2014г. се дължи на завишаване броя на новите дела,
възложени на следствения отдел за разследване, както и на повечето
възобновени дела след спиране. Това респективно води до увеличаване на
средната натовареност на следователите в отдела на 11.6 %в сравнение с
отчетната 2014г. , когато е била 10.8 броя %.
Новообразуваните дела изискват провеждане на цялостно
разследване, докато приетите по компетентност предполагат наличие на
извършени първоначални действия по разследване. Тези факти сочат
повишаване натовареността на следователите в отдела както поради
увеличаване броя на общо разследваните дела, така и поради
необходимостта от извършване на повече действия по разследване по едно
новообразувано дело. За съпоставка през 2014г. броят на
новообразуваните дела са били едва осем, а на тези приети по
компетентност и възложени на отдела – 33 / тридесет и три/ броя.
Налице е увеличение броя на обвиняемите по дела, приключили с
мнение за съд, с 16 / шестдесет/ лица повече в сравнение с миналия
отчетен период.
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Има известен ръст на
приетите за изпълнение молби за
международна правна помощ през отчетния период в сравнения с
предходния: 53 / петдесет и три/ основни и 7 / седем/ броя допълнителни
през 2015г., през 2014г. – общо 50 / петдесет/ броя. Това може да се
тълкува като знак на повишено доверие от страна на партниращите
прокуратури от чуждите държави. Голяма част от тези молби за
международна правна помощ
касаят разследване на данъчни
престъпления, извършени от организирани престъпни групи в молещата
държава, което е свързано с възлагане на множество действия по
разследване. Въпреки това следователите в следствения отдел са
изпълнили с 6 / шест/ броя молби за международна правна помощ повече
от 2014г.
Работата в отдела през годината е затруднена 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 2014г., от данните
за дейността на Специализираната прокуратура по наказателно-съдебния
надзор се налага извод, че прокурорите са работили по дела, внесени в
СНС от СП, така и по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК /значително по
малко от миналата година/ и внесени от други прокуратури.
Сравнение с предходните 2013г. и 2014г. броят на делата внесени в
съда от СП са се увеличили значително като внесените от други
прокуратури са намалели.
Отново и през отчетната година се констатира внасяне на
обвинителни актове от други прокуратури в СпНС неотговарящи на
изискванията на чл.246 НПК, които след връщането на СП налагат
извършване на действия и изготвяне на окончателен акт от прокурорите
при СП.
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През 2015г. прокурорите при Специализираната прокуратура са
внесли в съда общо 130 досъдебни производства със съответен
прокурорски акт .
За сравнение от прокурорите в СП през 2014г. са били внесени 144
досъдебни производства, а през 2013 г. са 104 броя.
Налице е намаляване с 14 броя прокурорски актове на СП отнесено
към 2014г. и увеличение в сравнение с 2013г. с 26 прокурорски актове;
Образувани в Специализирания наказателен съд за 2015г. са 152 дела
от общ характер, като по обвинителен акт са образувани 110 бр.
наказателни производства, а по споразумения са образувани споразумения
са 20 бр. наказателни производства. С обвинителен са предадени на съд
618 лица, а с предложение за споразумение са предадени на съд 37 лица.
През 2015г. Специализираният наказателен съд е образувал 152
наказателни дела от общ характер по внесените прокурорски актове.
Разликата между внесените в съда досъдебни актове и образуваните в съда
дела се дължи на обстоятелството, че част от досъдебните производства са
внасяни в съда по два пъти.
За сравнение за същият период на 2014г. Специализираният
наказателен съд е образувал 144 наказателни дела от общ характер по
внесените прокурорски актове. Отново следва да се отрази намаляване на
броя на образуваните в съда наказателни дела през отчетната 2015г. в
сравнение за 2014г. с 14 бр. или 9.7 %.
През 2015г. са били решени 126 броя наказателни дела по
обвинителни актове, 28 броя наказателни дела по споразумения и 2 бр.
наказателни дела по реда на чл.78а НК с освобождаване от наказателна
отговорност и налагане на административно наказание – глоба или общо
156 броя. През 2014г. са били решени 196 броя наказателни дела по
обвинителни актове и 48 броя наказателни дела по споразумения- общо
244 броя , а за същият период през 2013г. са разгледани и решени 64
наказателни дела по обвинителни актове и 34 наказателни дела по
споразумения - общо 98 броя;
През отчетният период 2015г. са постановени 42 осъдителни присъди
по внесени обвинителни актове. Няма такива по реда на съкратеното
съдебно следствие по чл.373 , ал.3 вр. с 372 ,ал.4 , вр. с чл.371 , т.2 от
НПК. За сравнение през 2014г. са постановени са 24 осъдителни присъди.
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БРОЙ ОСЪДИЕЛНИ ПРИСЪДИ
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Констатира се увеличение на постановените осъдителни присъди през
2015г. с 18бр. или 5.7%.
През същия период са постановени и 12 оправдателни присъди по
внесени обвинителни актове, за разлика от предходната 2014г., когато са
постановени само 2 оправдателни присъди, а през 2013г. не са
постановявани такива .
Осъдени лица – брой и структура
През отчетния период по внесени обвинителни актове са осъдени 192
лица и са оправдани 26 лица. Увеличен е броят на осъдените лица
отнесено към 2014г. , когато са били осъдени 110 лица / с 82 лица/ , както и
на оправданите такива с 20 лица, тъй като през 2014г. са оправдани 6 лица.
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През отчетния период за 2015г. са постановени 18 решения по
предложения за споразумения, като с 16 решения са одобрени
предложения за споразумения и две не са одобрени. За сравнение през
2014г. са постановени 39 решения по предложения за споразумения , като
всички са одобрени от съда и не е имало неодобрени такива.
По тях са осъдени и санкционирани 32 лица, докато през 2014г. са
били осъдени и санкционирани по този ред 60 лица .
През 2015 г. са били осъдени с влязъл в сила съдебен акт общо 175
лица , като са наложени 165 наказания, докато през същият период на
2014г. са били осъдени с влязъл в сила съдебен акт общо 149 лица , като са
наложени 168 наказания. За сравнение през 2013г. са били осъдени общо
157 лица по 13 присъди и 53 споразумения. Осъдените лица с влезли в сила
присъди са 147 . Налага се изводът, че в сравнение с 2014г. броя на
осъдените лица се е увеличил с 26 лица , а в сравнение с 2013г. се е
увеличил с 18 лица.
Процента на оправданите спрямо осъдените лица за 2015г. е 8.5 % ;
От осъдените / общо 175 лица/ с влязъл в сила съдебен акт през
периода , 10 са жени и 165 са мъже /.
Най-голям е броят на лицата, осъдени за престъпления по чл.321 от
НК – 79 , които съставляват 22.2 % от общо осъдените лица.
БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА
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На следващо място са лицата, осъдени за престъпления по чл.214 от
НК – 26 бр. или 14.8 %.
Следват осъдени за престъпления по чл.354а от НК – 22 бр. или
12.5%.
Седем лица са осъдени за престъпления по чл.195 от НК- което е 4
% от осъдените лица
Пет лица са осъдени за престъпления по чл.280 НК- което е 2.8 % от
осъдените лица.
Четири лица са осъдени за престъпления по чл.339 ,ал.2 от НКкоето е 2.2 % от осъдените лица;
Осъдени лица през отчетният период за други престъпления са като
следва: за престъпления по чл.142 от НК- 6 бр., чл.142а от НК- 5 бр. ,
чл.143 НК- 2 бр., чл.144,ал.3 ,пр.2 от НК – 1 бр. , чл.159 НК – 2бр., чл.159г
от НК- 1 лице , 196 от НК-1 бр. , по чл.213 от НК – 1 бр., по чл.213 а от
НК – 2 бр. , по чл.216 , от НК – 1 лице , по чл.234 от НК- 1 лице , по
чл.242 от НК-2 лица , по чл.244 от НК-1 лице , по чл.339а НК -1 лице , по
чл.354 от НК-2 лица , по чл.354в от НК- 2 лица , като за всяко от тези
престъпления процента на осъдени лица е под 5 %;
За сравнение през 2014г. осъдените за престъпления по чл.321 от НК
са били 38.9% от общо осъдените лица , а тези за престъпления по чл.354а
от НК са били 18.8 % , а през 2013г. осъдените за престъпления по чл.321
от НК са били 50 % от общо осъдените лица , а тези осъдени за
престъпления по чл.354а от НК са били 16 % ;
В графичен изглед структурата на осъдените лица е следната:
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СТРУКТУРА ОСЪДЕНИ ЛИЦА
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По следните дела по които има „знакови лица“ през 2015г .вече има
произнесени присъди които са влезли в сила:
1.Дело „Винпром Търговище“ - Групата на Матеев
Матеев е от известните бизнесмени в България собственик на един от
най големите заводи за производство на алкохол в страната „Винпром
Търговище“ .В периода от 2008г. до 2013г. е организирал и ръководил
организирана престъпна група от още седем лица чиято цел е да прокара в
обръщение неистински бандероли.За същия период групата е реализирала
в страната огромни количества акцизни стоки /алкохол/ с поставени
неистински бандероли,като по този начин държавния бюджет е ощетен с
милиони левове от невнесени акцизи.
Всичките лица са с наложени от съда наказания „Лишаване от
свобода” ,алкохолът и бандеролите са отнети в полза на държавата.
2.Групата на Манджуков
Манджуков е един от известните лица от хазартния бизнес в
България ,общински функционер в гр.Варна на една от парламентарно
представените партии в България.Спрямо същия е имало още няколко
незавършени досъдебни производства за измами.В периода 2011- 2013г.
Манджуков е организирал и ръководил престъпна група за контрабанда и
държане на големи количества акцизни стоки/цигари/ без бандерол.
Цигарите са придобивани от Гърция складирани в различни складове на
територията на България и разпространявани основно на вътрешния
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пазар.Борислав Манджуков е убит в гр.София.Лицата от неговата група са
предадени от СП на съд сред членовете е и лицето Георги Владимиров с
прякор „Фози” към този момент началник на митнически пункт
„Олтоманци”
при
Агенция
Митници,който
е
осъществявал
безпрепятствено преминаване на камионите с цигари през българо
гръцката граница.
Пет от членовете на тази престъпна група са осъдени от
Специализирания наказателен съд с различни по размер наказания
„Лишаване от свобода”,отнети са камиони послужили като транспортни
средства за превозване на стоката.Спрямо двама от останалите лица
делото продължава.
3.Група на Найден и Димитрови
Найден и Анастас са от ромски произход от гр.Ветово обл.Русе
известни в престъпния свят като едни от основните играчи занимаващи се
с телефонни измами.
В периода 2011г – 2012г. двамата заедно с лицето Васко Атанасов
също известна фигура от този крими контингент са създали организирана
престъпна група за извършване на телефонни измами.За същия период
тримата са извършили общо 42 бр./четиридесет и два броя/ телефонни
измами на територията на областите Сливен ,Бургас и Казанлък като
пострадали лица са възрастни хора,при което са набавили печалба от
82 000 лв. Част от пострадалите възрастни хора след това са починали
вследствие на преживяното .
Лицата са признати за виновни от Специализирания наказателен съд
като на същите са наложени различни по размер наказания „Лишаване от
свобода”
4.Група на Желев
Лицето Желев е също известно в престъпните среди лице
осъществяващо години наред престъпната си дейност на територията на
област Ямбол . За периода началото на 2011г. до декември 2013г. Желев е
образувал и ръководил престъпна група от още тринадесет лица за
лихварство,рекет на територията на Ямболска област.На множество лица
предимно от ромски произход са били предоставяни кредити срещу
огромни лихви,като обезпечение на кредитите пострадалите лица са били
принуждавани да прехвърлят собствеността върху свои имоти
.Пострадалите лица са били физически и психически малтретирани от
хората на Желев за да възстановяват дължимите лихви.
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Лицата са признати за виновни от Специализирания наказателен съд
,наложени са им различни по размер наказания „Лишаване от свобода”
За първи път през 2015г. имаме осъдителни присъди и осъдени лица
по обвинения за организирани престъпни групи чиято цел да вършат
данъчни престъпления както и за вторична престъпна дейност за данъчни
престъпления номера – по пр.пр.№22/2012г. на СП и пр.пр.№ 642/2012г;на
СП
Брой участия в съдебни заседания.
През отчетния период прокурорите при Специализираната
прокуратура са участвали общо в 1048 съдебни заседания по 863
наказателни дела.
В сравнение 2014г. , когато прокурорите са участвали в 780 съдебни
заседания по 676 наказателни дела, а през
2013г. прокурорите са
участвали в 888 съдебни заседания по 217 наказателни дела. Забелязва се
тенденция към значително увеличение през 2015 г. отнесено към 2014г. на
участието в съдебни заседания със 228 броя, като и броя на наказателните
дела по които прокурорите от СП са участвали се е увеличил с 187 броя
дела. Отнесено към 2013г., когато прокурорите са участвали в общо 299
съдебни заседания е налице увеличение от повече от три пъти.
Част от делата са образувани по обвинителни актове на други
прокуратури по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК.
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Върнати дела.
През отчетния период са върнати общо 44 наказателни дела, което
представлява 34 % от общо внесените в съда актове /обвинителни актове и
споразумения/ - 130 бр. През 2015г. Специализираният наказателен съд е
образувал 152 наказателни дела от общ характер по внесените прокурорски
актове. Разликата между внесените в съда досъдебни актове и
образуваните в съда дела се дължи на обстоятелството, че част от
досъдебните производства са внасяни в съда по два пъти.
От общо върнатите 44 наказателни дела, внесени от СП са 42 дела –
40 дела с обвинителен акт и 2 неодобрени от Специализиран наказателен
съд споразумения. Внесени от други прокуратури са 2 наказателни дела.
Реалният брой на върнатите на СП дела е 40бр. което в съотношение с
внесените обвинителни актове прави дял от 33.3 %
За сравнение през предходния отчетен период 2014г. са върнати 70
наказателни дела, което представлява 46 % от общо внесените в съда
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актове 151 бр. /обвинителни актове и споразумения/. От върнатите 70
наказателни дела внесени от СП са 46 бр. дела и съответно 24 бр. дела,
внесени от други прокуратури.
Налице е намаление на броя на върнатите дела през 2015 г. спрямо
2014 г., като в процентно съдържание това е 37 % .
В предходния годишен доклад за 2014г. официално са представени
133 бр. обвинителни актове, което съответства единствено на последния
пореден номер на Регистъра на обвинителните актове за 2014 год.
Според Указанията за попълване
на статистически таблици
обвинителен акт се брои само веднъж, без значение са повторните
внасяния по едно и също дело, като тогава са били сумирани неправилно
още 21 бр. върнати и повторно внасяни актове.Ако броим обвинителните
актове по този начин обвинителните актове за 2015г. са 132 бр.Още едно
олицетворение на начина, по който е изготвен Годишния доклад за
дейността на прокуратурата за 2014г. е при изчисляването на процента
на върнати дела при използване на математическата формула, при която
числото на броя на върнатите дела се разделя на числото на броя на
внесените обвинителни актове и се умножава по числото 100. В случая 46
бр.върнати дела :133 бр.обвинителни актове х 100, при което се получава
краен резултат 35 %, докато Административния ръководител на СП
тогава е по незнайни причини е получил като резултат от това уравнение
числото 26 % като процент на върнатите дела.Това навежда на извода
или за слаби математически познания или за умишлено занижаване
процента на този така важен показател за върнати дела.
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ПРОЦЕНТ НА ВЪРНАТИ ДЕЛА ПО ВНЕСЕНИ ОБВИНИТЕЛНИ
АКТОВЕ НА СП

35%
35%
34%

35%

34%

33%

33,30%

33%
32%
2014г.

2015г.

Причините за връщане на делата от съда във фаза досъдебно
производство могат да се обособят в следните отделни групи:
1.Технически грешки - разминавания между часове и дати на
привличания
и
предявявания;
грешки
при
изписване
на
имена.Процесуални нарушения които са безспорни и се дължат изцяло
недоглеждане на разследващите органи и прокурорите.
2.Липса на елементи от състава на престъпление,противоречие
между словесна и цифрова квалификация. Нарушения при привличане и
предявяване на материалите по делото. Липса на произнасяне по висящи
обвинения.
3.Фактологически дефицит – Това е наложил се термин в съдебната
практика на съдиите от СНС и АСНС съществен принос, за който имат
определени Председатели на състави в СНС и конкретно се изразява в
недостатъчен обем от факти по ОА. В тази своеобразна класация не можем
да не споменем Председателя на 03 състав на СНС абсолютен първенец по
връщане на дела – като пример можем да посочим т.нар. дело „Нежен
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октопод“ връщано четири пъти за различни „новооткрити „ процесуални
нарушения и то от съдебни заседания.
Това основание за връщане е едно от водещите очертали се в
практиката и на двете инстанции. Зад него се крие обаче голяма доза
субективизъм, доколкото няма, а и практиката и на СНС и на АСНС не
посочва ясен и конкретен критерий относно това що е то достатъчен
обем от факти и кога този обем е налице. Нередки са случаите, когато от
прокурорите се изисква посочване на факти, които не са били установени
по делото и които нямат абсолютно никакво наказателно - правно
значение за квалификацията на обвинението, като например „кога и къде
лидерът на ОПГ е съгласувал волите на останалите членове на групата“,
„с какви думи подбудителят на престъплението и склонил останалите
съучастници …“ „с какви изразни средства участниците в ОПГ са
възприели съгласуването на волите им от ръководителя на ОПГ“.
4.Ново и все по-модерно основание за връщане в практиката на
засега отделни съдии от СНС е случаят, когато защитник на обвиняемия
преди това е консултирал или давал правни съвети на свидетел по делото.
Изготвянето на протести срещу съдебните актове за връщане, освен
че е законосъобразно е и полезно с оглед провокиране на практика в съда и
изглаждането им. По този начин въззивния съд е обявил за необосновани и
неправилни изводи на първостепенния съд по редица дела .
Съществена причина за връщане на делата е била и изключително
лошата организация на работата на прокурорите в Специализираната
работа, фактите показват голяма разлика, при която една част от
прокурорите са внесли в пъти повече дела с ОА от друга не малка част от
прокурорския състав на СП. Други причини са също несъразмерното
разпределение на прокурорите по отдели, неравномерната натовареност,
на прокурорите; неравномерното участие на прокурорите в съдебни
заседания, лошия микроклимат създаден от предишния Административен
ръководител, липсата на равнопоставеност, толерирането на единици
прокурори за сметка на повечето останали прокурори; като в съвкупност
тези обстоятелства неминуемо са довели до липса на мотивация у колегите
и висок процент на брак.
Част от делата 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. В тази част НПК
не е променен и сроковете, които важат за дела със значително по-малък
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обем и брои обвиняеми лица, се отнасят и за делата, подсъдни на
Специализирана прокуратура, без да се отчита правната и фактическа
сложност на делата и невъзможността за решаването им в тези срокове.
Считаме, че е необходимо изменение на НПК и в тази част при което тази
Глава да не се прилага по дела свързани с компетентността на СП или
сроковете да бъдат удължени.
През 2015 г. са внесени 31 протести срещу върнати от съда дела .
Разгледани от съда са 28 броя , като то тях са уважени 6 броя.Не
разгледани до края на отчетния период са 3 протеста.
За сравнение през 2014 г. са внесени 25 протести срещу върнати
дела, разгледани от съда са 19 броя като от тях са уважени 4 броя. Не са
разгледани до края на отчетния период 6 протеста. Налице е увеличение с
6 броя протести, подадени срещу върнати от съда дела на СП отнесено към
2014г.. През отчетния период – 2013 г. са протестирани 27 броя
разпореждания на съда за връщане на наказателни производства.
Общо въззивните протести, подадени от прокурорите при
Специализираната прокуратура през отчетния период са 45 на брой , 29 са
разгледани от съда и са уважени 7 броя. Останалите не са разгледани.
От общия брой 45 протеста 14 протеста са подадени срещу изцяло и
частично оправдателни присъди, от които 1 е разгледан и уважен, 13 са
неразгледани. Останалите 31 протеста са подадени срещу актове на съда, с
които са върнати дела на СП.
През 2014 г. няма случаи на оттегляне на подадени протести.
Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са получени за
изпълнение общо 68 съдебни актове /по лица/– присъди и определения за
одобряване на споразумения, с които са осъдени 175 лица и са наложени
общо 165 наказания. В сравнение с 2014 г., когато са получени за изпълнение
общо 65 съдебни актове /по лица/ – присъди и определения за одобряване на
споразумения, е налице увеличение на същите с 0.9 %. В сравнение с 2013 г.,
когато са били получени за изпълнение общо 105 съдебни актове /по лица/–
присъди и определения за одобряване на споразумения, е налице намаление с
15.4 %.
Разпределението им по видове наказания е както следва: лишаване от
свобода – 151 бр., пробация – 6 бр. и глоба – 18 бр. Запазва се тенденцията от
предходните години преобладаващият брой от налаганите наказания да е
лишаване от свобода, като останалите наказания съставляват незначителен
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дял. Следва да се отрази, че през 2014 г. наложените наказания лишаване от
свобода са били общо 59 бр., съответно през отчетния период на 2015 г.
броят на наказанията лишаване от свобода е увеличен 3 пъти.

НАКАЗАНИЯ
151
лишаване от свобода
пробация
други

6
18

От общия брой получени съдебни актове през отчетния период – 68
бр. са били изпратени за изпълнение общо 58 бр. (85.2 % от получените)
присъди. Всички съдебните актове са били изпратени от прокурора на
органа по изпълнение в срок . Тази статистика сочи на високата бързина и
ефективност в работата на прокурорите и деловодния състав по
изпълнение на присъдите.
Реално са били приведени в изпълнение общо 51 бр. съдебни актове,
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 2015 г. са останали неприведени присъди по отношение на
десет лица с наложени наказания лишаване от свобода, тъй като по
отношение на две от тях се чака групиране на наказания, относно три лица
не е получено потвърждение от делегираната прокуратура, че са
задържани лицата и по отношение на пет такива лица са изискани справки
относно задържания и мерки за неотклонение с цел приспадане на същите
и справките не са получени в СП към края на отчетния период – 2015 г.
В края на 2015 г. по изпратени за изпълнение присъди с наложено
наказание “Лишаване от свобода“ не са задържани 2 лица /с натрупване от
предходните години/. Същите са обявени за общодържавно издирване.
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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 14 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 56 съдебни
заседания по образуваните общо 52 производства. В сравнение с 2014 г.
изготвените предложения до съда по реда на чл.306 ал.1 т.1, т.2 и т.3 НК,
когато са били 9 се отбелязва увеличаване на броят им. В сравнение с 2013
г. изготвените предложения до съда по реда на чл.306 ал.1 т.1, т.2 и т.3 НК,
когато са били 25 се отбелязва намаляване на броят им.
Към края на отчетния период 11 от предложенията са уважени и две
не са уважени, едно е останало неразгледано.
С оглед големият брой производства по реда на чл.306 ал.1 т.2 и т.3
от НК се констатира,че съдът, все по-рядко, с произнасяне на присъдата за
последното деяние, определя и общо наказание по съвкупността, въпреки
че предпоставките за това са налице. Определя се общо наказание отделно
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 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 отчетния период няма незаконосъобразно приведени в
изпълнение съдебни актове от прокурори при Специализираната
прокуратура.
Проблемни области. Необходими мерки и законодателни
промени.
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Очертаните проблемни области за Специализираната прокуратура,
през първата , втората и третата година на дейността й /видно от Годишния
доклад за 2014г./ , са били :
 Липса на достатъчно прокурори и следователи;
 Липса на специални процесуални инструменти;
 Твърде разширена компетентност;
През 2015г. с изменение в Наказателно процесуалния кодекс както
стана дума в началото на доклада въпроса с твърде разширената
компетентност е решен.Отпадна компетентността на Специализираната
прокуратура по дела по дребната престъпност – дела за незаконна сеч;
закана за убийство и кражби на лица от състава на МВР и такива
занимаващи се с охранителна и застрахователна дейност ; незаконното
придобиване , държане на огнестрелни оръжия,боеприпаси,взривни
вещества в големи количества без разрешение.
Със същото изменение в закона фактически бе изравнен и срока за
произнасяне по същество по делата подсъдни на СНС от 15 дни с този на
прокурорите в общите прокуратури – един месец.
Прокурорският щат на Специализираната прокуратура в края на
отчетния период
е запълнен почти на сто процента а този на
следователите на 100% /и то с титулярни следователи/. Проведени са
конкурси за повишаване или преместване в длъжност и за първоначално
назначаване. Към настоящия момент прокурорите, спечелили конкурсите
вече са назначени от ВСС.
Нещо повече, Главният прокурор на РБ е удовлетворил съвместното
предложение на Административния ръководител на АСП и
И.ф.Административния ръководител на СП за увеличаване щата на
Специализираната прокуратура с още 5 прокурори,3 ма следователи и 7
съдебни служители. Внесено е съответното искане във Висшия съдебен
съвет, като първите стъпки от страна на Съвета са предприети в началото
на настоящия месец – разкрито е 1бр. допълнително прокурорско място в
Специализираната прокуратура.
И през тази година сериозен проблем в работата на
Специализираната прокуратура предизвика поредната реформа в сектор
„Сигурност“ и измененията в ЗДАНС и ЗМВР с които Дирекцията за Борба
с организираната престъпност е извадена от ДАНС и отново обособена
като Главна дирекция „Борба с организирана престъпност “ към
Министерство на вътрешните работи ,която в настоящия си вид
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функционира де юре от 14.02.2015г. Тази служба бе натоварена от
законодателя като единствено компетентна да осъществява разследването
по дела на Специализираната прокуратура.Значително по късно във
времето се осъществи на практика кадровото обезпечаване на ГДБОП .
Осъществената реформа отново доведе до превъзлагане на дела този път от
ДАНС през ГДНП а в последствие на ГДБОП . Отново се изискваше време
новите разследващи органи тепърва да се запознават с делата и да се
ориентират в сложната материя. В резултат на това се забави
разследването по редица дела и се стигна да навлизане на производствата в
процедурата по Глава 26 от НПК, както и изменяне на мерки за
неотклонение поради неритмичност в извършването на процесуално
следствени действия по делата. Процеса на структуриране на ГДБОП и
кадровото й укрепване през месеците на 2015г предизвика и сериозни
проблеми при осъществяването на оперативната работа и основната и
дейност по разкриване и противодействия на организираната престъпност
в България. Специализираната прокуратура не беше захранвана с
достатъчно количество материали, като една малка част бяха годни за
образуване на наказателни производства. Годните пък за започване на
разследвания дела пък бяха свързани със случаи на квартално
разпространение на наркотични вещества; лихварство; компютърни
престъпления. За дълъг период от време отсъстваха докладвани разработки
за такива дейности като трафик на хора, корупция, трафик на наркотици.
Отсъстваха постъпили материали от цели региони на страната като
Варненска област, Бургаска област и др. Сред материалите липсваха и
такива за т.нар.“знакови лица“. Едва в края на годината тази криза започна
да се преодолява и в Специализираната прокуратура започнаха да идват и
по - големи количества материали и с по - голямо качество, което логично
доведе до ефективни и обещаващи реализации.
Все така остава и проблемът с липсата на специални процесуални
инструменти за противодействието на този вид престъпност – правила за
„разкаялия се мафиот“, стимули и защита на сътрудничещ обвиняем и
свидетел, изолация на арестанти и осъдени лица, привличане на данъчни
служители като експерти и др. Такива специални процесуални
инструменти съществуват в големите европейски страни, в които
съществуват специализирани институции, като Италия, Франция и
Испания, такива съществуват и в САЩ. Само чрез тяхното въвеждане в
законодателството и употреба в практиката на правоохранителните и
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правораздавателните институции, ще стане възможно постигането на
сериозни и трайни резултати в противодействието на организираната
престъпност, която вече е станала транснационална по своя характер.
По - големият проблем, обаче, не е липсата на специални
процесуални инструменти, а наличният изключителен формализъм в сега
действащия процесуален закон, в който липсва какъвто и да е баланс
между обществения интерес и правата на обвиняемия и неговия защитник.
Поставеният акцент е изключително в полза правата на обвиняемите и
техните защитници.
Този проблем е вече ясно и открито посочен и в доклада на ЕК от
януари 2016 г. за напредъка на България в областта на правосъдие и
вътрешна сигурност.Нещо повече за първи път акцентът е поставен
именно там
„……При все това делата, свързани с тежката организирана

престъпност, продължават да бъдат възпрепятствани т сложни
разпоредби
и
формалистични
наказателни
процедури.
Продължават да са налице признаци за осуетяване на дела чрез
драстично сплашване на свидетели….“
Нужни са бързи законодателни промени и то изцяло насочени към
облекчаване на нашия процес от този тежък формализъм и тромавите
процедури. Като най - важната стъпка е изменение на чл.246 от НПК в
посока отпадане на ненужните формални изисквания при съставянето на
обвинителните актове, които са непознати в страните от Европа дори и в
такива държави като Македония. Също така важно и засегнато в доклада на
Европейската комисия е да се предвиди възможност забраните в чл. 124 и
чл. 177, ал. 1 от НПК да не важат за обвинения и присъди за престъпления
по чл. 321 от НК и такива, извършени в изпълнение на решение и по
поръчение на ОПГ. В много случаи на организирана престъпност, всички
свидетели отказват да дават показания, ако не са защитени, а именно със
запазване в тайна на тяхната самоличност. Не са единични вече случаите на
убити свидетели по дела за организирана престъпност. При липсата на
адекватна защита на свидетели по друг начин в обществото, е нелогично и
противоречи на обществения интерес да има забрана доказването на
престъпления, извършени от ОПГ да бъде само със свидетели с тайна
самоличност или служители под прикритие, или чрез прилагане на СРС.
Достатъчно гаранции са предвидени в съдебното производство, решаващия
съд да се произнесе и прецени законосъобразността на събраните
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доказателства. Необходима е и промяна в чл. 175, ал.4 от НПК в посока да
се предвиди възможност при разследване по дела за престъпления по чл.
321 от НК и такива, извършени в изпълнение на решение и по поръчение на
ОПГ, прилагането на СРС да бъде продължено до 10 месеца. Разследването
за дейността на ОПГ е тежко, многопластово, обхваща голям кръг от лица и
в повечето случаи, единствения начин за доказване на съществуването и
дейността на ОПГ е прилагането на СРС. Забраната да бъдат прилагани СРС
повече от 6 месеца за ОПГ, е нелогично, не отговаря на обществения
интерес и по същество е забрана за провеждане на разследване повече от 6
месеца. От съществено значение е за документирането на цялата престъпна
дейност на едно организирано престъпно сдружение да се въведе т. нар.
„сътрудничещ обвиняем“. Тази фигура съществува във всички съвременни
развити европейски правни системи и се използва като основен способ за
доказване на престъпления, извършени от ОПГ. Най-добрите свидетели са
участниците в самите ОПГ. Ако на такива сътрудничещи членове на ОПГ не
може да им бъде предложено отпадане на наказуемостта за извършеното от
тях престъпление, не съществува друг подходящ начин да се мотивират да
разкрият всичко, което знаят за действията на тази група и от там да се
доведе до успешен край разследването и съответно да се постигне осъждане
на членовете на групата. Практически това би могло да стане чрез
изменение в чл. 321 от НК, като в ал. 4 да отпадне „…преди да е извършено
от него или от нея престъпление“ и да се добави израза „ и това разкриване
да е улеснило съществено доказването на престъплението.“ Друг основен
проблем наложил се в практиката по документиране на дейността на ОПГ е
честата промяна на показанията на разпитаните свидетели, които
обикновено в съдебна фаза под въздействие на силови или финансови
стимули, се отричат от показанията си дадени в досъдебната фаза. В този
случай това, че разпитът е проведен пред съдия не се явява абсолютно
никаква гаранция, че съдебния състав ще цени тези първоначални
показания. Това лесно може да бъде променено чрез редакция в чл. 292,
ал.1, в т. 2 от НК, при която да отпадне израза „…до влизане на присъдата
или решението в сила“ .Време е да се отнеме възможността на свидетелите
да лъжесвидетелстват безнаказано. Не на последно място следва да се
отмени глава 26 от НПК, като се върне режима, действащ от 2010 г. до
2013г. В НПК са предвидени множество гаранции за спазване на сроковете
за разследване и приключване на делата и не е необходимо едно допълване
на тези гаранции, което при сложни дела с много обвиняеми, защитници и
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пострадали, изключително затруднява приключването на такива тежки
разследвания. По същество, тези разпоредби представляват една забрана за
разследване, което да продължи за по-дълъг период. Това се явява амнистия
за извършени тежки престъпления, когато по едни или други причини
разследването не може да приключи в посочения срок. Отделно от това се
дава възможност на съда да прекрати НП водено срещу обвиняемия не
защото не е извършил престъплението, а защото органите на досъдебното
производство не са успели да приключат в предвидения срок. Абсурдите
стигнаха до там цели томове от материалите по делата да се пълнят с
медицински документи ,експертизи и становища на регионални инспекции
по здравеопазване по основателността на представени болнични листове и
епикризи на обвиняеми и адвокати. Вече съществува и абсурдната практика
на съда да счита, че двугодишен период от време докато трае цялото
разследване, при положение че защитниците са встъпили по делата от
тогава, са недостатъчни на обвиняемите и защитниците им да се запознаят с
материалите по делото. Стигна се също до там призовкари да дежурят пред
адвокатски кантори и съдебни заседания с цел да връчат призовки на
шиканиращи процеса адвокати. Емблематичен пример за трайно и упорито
шиканиране на дела на Специализираната прокуратура , е поведението на
адвокатите от една придобила широка известност адвокатска кантора в
София.
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 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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.
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През отчетния период, от 01.01.2015г. до 31.12.2015 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 181/сто осемдесет и
едно/ досъдебни производства. От тях 28 (двадесет и осем) досъдебни
производства на Специализираната прокуратура са взети на специален
надзор през 2015 г. и 153 (сто петдесет и три) броя са останали от 2014г. От
взетите на специален надзор през 2015 г. общо 28 броя, 23 (двадесет и три)
броя са образувани през отчетния период, а 5 (пет) са образувани в
предишен период, но са взети на специален надзор през 2015 г.
От гореспоменатите наблюдавани досъдебни производства, 84
(осемдесет и четири) дела са внесени в Специализирания наказателен съд с
различни прокурорски актове, като 83 бр. от тях са с предмет престъпления
на организираната престъпност и едно е с предмет изнудване. По тях са
предадени на съд 447 лица, осъдени са 123 лица, а 9 са оправдани.
Останалите досъдебни производства не са приключени от разследващия
орган.
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Досъдебни производства, взети
на специален надзор
18%
7%
21%
21%

4%

29%
ОПГ за данъчни престъпления
ОПГ за трафик на наркотици
ОПГ за трафик на хора
ОПГ , гъздадени с цел престъпления против личността, вкл. Убийства
ОПГ за изнудване по гл.5 раздел 5 от НПК
ОПГ за подкупи

През отчетния период 6 ( шест) броя от наблюдаваните досъдебните
производства на засилен надзор са с предмет организирани престъпни
групи за данъчни престъпления, 5 ( пет) броя са свързани с незаконен
трафик на наркотици, 2 (два) броя са с предмет каналджийство, 8 (осем)
броя дела са свързани с изнудване по глава 5, раздел 5 от НК. На
специален надзор от АСП са били и 6 (шест) броя досъдебни производства
с предмет организирани престъпни групи, създадени с цел да извършват
престъпления против личността, вкл. убийства, 1 (един) брой досъдебно
производство за престъпления подкуп, извършено от ОПГ.
Характерно за отчетния период е, че се наблюдава лек спад на броя
на новите взети на специален надзор дела през годината, като през 2015 г.
този брой е 28 дела, в сравнение с взетите през 2014 г. – 31 броя дела. Това
се дължи на факта, че през периода не се вземат на специален надзор
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всички дела с предмет ОПГ създадени с цел извършване на данъчни
престъпления.
През 2015 г. се запазва наблюдаваната през 2013г. и 2014г.
тенденция за най-голям дял на делата, свързани с данъчни престъпления и
престъпления с предмет наркотични вещества, които се вземат на
специален надзор. Впечатление прави и нарасналия брой на взетите на
специален надзор дело свързани с изнудване.

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 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в
Специализираната прокуратура са образувани и наблюдавани
преобладаващо досъдебни производства, свързани с престъпления на
организирана престъпност по текстовете на Глава Х Престъпления против
реда и общественото спокойствие и др. Съгласно указанията
се
регистрират броя на обвиненията по досъдебните производства
Статистиката сочи следното.
За 2015 г. общо прокурорите при СП са наблюдавали 325 броя ДП,
свързани с организираната престъпност. От тях новообразувани за периода
са 131 бр. ДП почти два пъти в повече от през 2014г. когато са били 88
броя . През 2014г. наблюдаваните производства са били 363 бр. 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, и ръст на новообразуваните дела за 2014г. Увеличението при
новообразуваните дела през 2015 г. с 67,17 % спрямо предходния отчетен
период.
Общият брой на решените досъдебни производства от прокурор е
206 бр. за сравнение с предходния отчетен период - 163 броя. От тях 125
ДП са внесени в съда със 125 прокурорски актове – 110 обвинителни акта и
15 споразумения, 37 ДП са спрени и 20 ДП са прекратени.
По приключените досъдебни производства, свързани с организирана
престъпност от СП, внесените обвинителни актове са срещу 523 лица
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почти два път в сравнение с предходния период - 264 лица. 58 лица са
осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт, а 14 са оправдани.
От общия брой наблюдавани ДП, свързани с организирана
престъпност, останали неприключени през 2015г. са 119 досъдебни
производства в сравнение с 2014г. когато са били 149 броя.
Общо по тази категория дела са били наложени 58 наказания. От тях
20 – ефективно наказание „лишаване от свобода“, 35 – условно наказание
„лишаване от свобода“, един с наложено наказания „пробация“ и двама –
с наложени наказания „глоба“.

БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНА
ПРЕСТЪПНОСТ
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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 са водени
общо 10 досъдебни производства за корупционни престъпления. В това
число досъдебни производства за същински корупционни престъпления,за
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престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотиви и
злоупотреба със служебно положение.
Процентния дял спрямо наблюдаваните ДП през 2015г. е 3,34%
През предходния отчетен период 2014г. в Специализираната
прокуратура подобни дела не са били водени.
През отчетния период новообразуваните досъдебни производства
за корупционни престъпления са 4 броя.
Приключилите досъдебни производства са 6 броя,като са останали
неприключили 4 броя дела.
От приключилите
досъдебни производства и
шестте
са
приключили с внесени обвинителни акта в съда,срещу 21 обвиняеми лица.
Няма прекратени и спрени досъдебни производства за корупционни
престъпления за престъпления на длъжностни лица с вероятен
корупционен мотиви и злоупотреба със служебно положение.
В периода са били наблюдавани общо 5 досъдебни производства за
същински корупционни престъпления ,от които :
За престъпления по чл. 301 НК наблюдаваните дела са 2/две/,които
са новообразувани . Едно от тях е приключило с обвинителен акт,срещу
три лица и едно е на производство.
За престъпления по чл. 302 НК наблюдаваните дела са 2/две/. Двете
досъдебни производства са приключили с внасяне на обвинителни
актове,срещу общо девет лица.
За престъпление по чл. 304а от НК е имало едно новообразувано
дело,което е приключило с внасяне на обвинителен акт,срещу 2 лица.
В периода са били наблюдавани общо 4 досъдебни производства
за престъпления извършени от длъжностни лица с вероятен корупционен
мотиви,от които :
За престъпления против митническия режим са били две,които са
новообразувани за престъпление по член 242,ал. 4,вр. с ал. 1 от НК. И
двете дела са на производство.
За престъпление по служба наблюдаваните производства са
две,които са по член 282 от НК ,като едното е приключило с внесен
обвинителен акт,срещу две лица, а другото дело е на производство.
В периода е било наблюдавано едно досъдебно производство за
злоупотреба със служебно положение. Това досъдебно производство е било
за присвояване по член 203 от НК,приключило е с обвинителен акт,срещу
пет лица
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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
14 досъдебни производства за престъпления свързани с изпиране на пари.
От тях са приключили 11 / единадесет / досъдебни производства.
От приключените 6 / шест / досъдебни производства са с внесен
ОА в съда.Внесените обвинителни актове са срещу 28 / двадесет и осем /
лица.
В същия период са водени 2 / две/ досъдебно производство с предмет
злоупотреба със средства и фондове на ЕС.
Двете досъдебни производства са неприключени.
През миналия 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 .Ръстът
току е почти в три пъти.
През 2015г. са водени общо 83 / осемдесет и три/ досъдебни
производства за данъчни престъпления и измама.
Процентния дял на тази категория дела спрямо общия брой на
наблюдаваните за 2015г. – 299бр.ДП е 27,7% .
Новообразуваните ДП за периода са 31 / тридесет и едно/.Разделени
по текстове:
За престъпления по чл.212 НК /данъчни измами/ наблюдаваните дела
са 3, едно е приключило с обвинителен акт срещу 2 лица.
За престъпления по чл.308 НК /неистинско или невярно
документиране/ са наблюдавани 4 досъдебни производства,които не са
приключили.
За престъпления по чл.234 НК /държане на акцизни стоки без
бандерол/ са наблюдавани 6 дела.Приключени са 4 ДП с 4 обвинителни
актове срещу 16 лица. По два от обвинителните актове е сключени
споразумение с 10 лица.
За сравнение през 2014г. са наблюдавани 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.Увеличението е двойно .
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ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
наблюдавани дела ;приключени дела; обвинителни актове
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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.
За престъпления по чл.255 НК /избягване установяването и плащане
на данъчни задължения в големи размери/ са наблюдавани 70 дела.
Приключени с обвинителни актове са 16 дела, срещу 61 лица.

4.2.3. ДП образувани за престъпления свързани с
изготвяне,прокарване в обръщение и използване на
неистински и преправени парични знаци и кредитни карти.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са водени
4 досъдебни производства по този критерий.От тях са приключени 2
/ДВ/досъдебни производства всичките внесени. Едно е
с внесен
обвинителен акт в съда, са срещу 8 лица. Едно е с внесено със
споразумение,с едно лице.
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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 в Специализираната
прокуратура са наблюдавани 70 бр. досъдебни производства от които
новообразуваните са 14 бр.Спрямо наблюдаваните ДП .делата с посочения
предмет представляват дял от 4,68 % .От тях през годината са приключени
42 бр.досъдебни производства а по 28 разследването продължава.
За сравнение през 2014г.са разследвани общо 33 бр. досъдебни
производства наблюдавани от Специализирана прокуратура, от които 5 бр.
са новообразувани.От тях през годината са приключени 21 досъдебни
производства, а по 12 броя досъдебни производства разследването
продължава.Наблюдава се ръст от почти два пъти при наблюдаваните и
новообразуваните дела както и при приключените.
От посочените 70 броя, 9 бр. досъдебни производства са образувани
по чл.242 ал.2 от НК - контрабанда на наркотични вещества, а останалите
по чл.354а – 354в от НК .
Внесени в съда са 16 прокурорски акта, като по тях има 45 предадени
на съд лица. От тях 12 обвинителни акта срещу 38 лица и 4 броя
споразумения с 7 лица. По внесените прокурорски актове има 12 осъдени
лица с влезли в сила присъди, няма оправдани лица, няма върнати от съд
дела. От осъдените лица 10 бр. са осъдени на наказание ЛОС,
изпълнението на което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК, на 2 от
осъдените са наложени наказания ЛОС които следва да изтърпят
ефективно.
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
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наркотични вещества на територията на страната, извършено в изпълнение
решение на организирана престъпна група. Като цяло горепосочените
показатели касаят най-вече разследвания срещу нарко разпространители, 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.
През отчетния период 2015г. в СП са наблюдавани общо 39
досъдебни производства за престъпления по раздел „Трафик на хора“ от
НК, като от тях няма новообразувани. Спрямо наблюдаваните дела ,
досъдебни производства, делата с посочения предмет представляват дял
от 13,4 %.от общия дял
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 е нямало новообразувани.
Приключени са три път в повече дела от миналия отчетен период 18
бр.ДП в сравнение с 6 /шест/ ДП през 2014г. , а неприключени са 21 бр.
ДП. От решените дела, 15 са внесени в СНС с прокурорски актове
срещу 46 лица .Внесени са 12 бр.обвинителни актове срещу 37 лица и 3
споразумения срещу 9 лица .Увеличението спрямо предходните отчети
периоди е съществено.
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 25, 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.

РАЗДЕЛ
ІХ.
НЕПЪЛНОЛЕТНИ.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

ИЗВЪРШЕНИ

ОТ
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През отчетния период в Специализираната прокуратура са водени
общо 7 /седем/ досъдебни производства със субект на престъпление
непълнолетни лица.
Има едно ново образувано производство през отчетния период.
Приключените ДП са 3 /три/, а неприключените 4 /четири/.
Решените от прокурор по същество ДП са 3 /три/, като всички са
внесени в съда с предложение за сключване на споразумение.
Наказателните производства с предмет общо опасни престъпления са
3/три /.Същите са с правна квалификация чл.354а от НК.
Водените наказателни производства за престъпления срещу
собствеността са 3 /три / : по чл.195 от НК -1 нак.п-во ; по чл.214- 2 нак.пва
Има едно наказателно производство, което се води за престъпления
против Републиката по чл.108 НК
През отчетния период има три осъдени лица. За две от тях
наказанието е отложено, на основание чл.69, вр.чл.66 НК, а спрямо третото
е приложена пробационна мярка.
РАЗДЕЛ Х. МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ.
През отчетната 2015г. , продължава тенденцията, съществен дял от
дейността на Специализирана прокуратура да бъде свързан с
международното сътрудничество по наказателни дела с оглед спецификата
на делата, разследването по който е от компетентност на Специализирана
прокуратура. Изложеното се потвърждава от броя на преписките с
международен елемент по които са работили прокурорите при СП през
тази година, които значително се е увеличил.
В периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. прокурорите при
Специализирана прокуратура са работили по общо 77 преписки/дела/ с
международен елемент. За сравнение през същият период на предходната
2014г. прокурорите при СП са работили по общо 47 такива преписки , а
през 2013г. са разгледани общо 50 преписки/ дела/ с международен
елемент.т.е налице е тенденция към значително увеличение на броя на
тези преписки. Налице е увеличение през 2015г. на броя на преписките с
международен елемент в сравнение с тези за 2014г. с 61 %.
В горепосочените преписки/дела/ са включени общо 71 молби за
правна помощ / при 44 такива за 2014 при 43 за 2013г./ , като отново следва
да се отрази значително увеличаване на броя на молбите за правна помощ
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през отчетният период , а именно с 61.9%. От общият брой молби за
правна помощ
за 2015г.: 18 изходящи–изготвени и изпратени от
прокурорите при Специализирана прокуратура до съдебните органи на
други държави , 53 молби за правна помощ /при 18 входящи за същият
период на 2014г/ , който са получени за изпълнение от компетентните
органи на други държави/ и 4 ЕЗА. Освен изложеното през 2015г. чрез
механизма на трансфер са приети 2 наказателни производства от чужда
държава. През периода са създадени 3 съвместни екипи за разследване ,
докато през 2014г. не са били създадени такива. Съвместните екипи за
разследване не са включени в общият брой на преписки с международен
елемент, поради липса на колона в която да бъдат отразени същите в
таблица 9. – международна правна помощ.
За сравнение през същият период на 2014г. прокурорите при
Специализирана прокуратура са изготвили 4 молби за правна помощ и са
приели за изпълнение 40 такива, а през 2013г. са изготвили 9 молби за
правна помощ и са приели за изпълнение 27 такива т.е през 2015г. броят на
молбите за правна помощ като цяло значително се е увеличил.
МПП приети за изпълнение в Специализирана прокуратура:
През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура
са работили по общо 53 бр. молби за международна правна помощ / 12 от
тях са от предходен период 2014г./ получени от друга държава, като
всички са приети за изпълнение. Следва да се отрази, че почти всички
постъпили и приети молби по международно - правното сътрудничество
са от страни членки на ЕС (5 бр. от Холандия, 17 бр. от Румъния, 5 бр. от
Германия и др.) . Изпълнени и върнати на молещата държава са общо 33
молби за правна помощ, а 20 не са изпълнени. За сравнение през същият
период на 2014г. са изпълнени и върнати на молещата държава общо 23
молби за правна помощ. Част от неизпълнените молби / 20 бр./ са приети
за изпълнение през месеците ноември и декември 2015г., което е причина
за неизпълнението им към момента. От приетите за изпълнение молби
през периода 53 такива са възложени на следователи от Следствен отдел
към Специализирана прокуратура.
За отчетния период приетите за изпълнение молби за международна
правна помощ / 53 бр./ съставляват 28 % от новообразувани преписки на
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Специализирана прокуратура /общо 183 бр./ извън наблюдаваните 299 бр.
досъдебни производства/.
МПП, които са възложени от прокурори при Специализирана
прокуратура:
През 2015г. са възложени 18 бр. молби за международна правна
помощ до други държави по 9 бр. досъдебни производства, образувани и
наблюдавани от Специализирана прокуратура. Броят им значително се е
увеличил в сравнение със същият период на 2014г. когато са били
изготвени и изпратени 4 молби за правна помощ. Почти всички са
отправени до страни членки на ЕС /1 бр. до Унгария, 2 бр. до Кипър и др./.
Освен това прокурорите са изготвили 3 предложения до ВКП отдел
„Международен“ за изпращане на молби за правна помощ до САЩ по 3
досъдебни производства.
През отчетния период са изпълнени и получени от замолените
държави 2 бр. молби за правна помощ, от възложените общо 18 бр. през
2015г.
През периода са създадени 3 съвместни екипи за разследване между
българските и компетентните власти на чужди държави за разлика от
2014г. когато не са създавани такива , но броят им е равен на този за
2013г. когато са били създадени 3 екипа за съвместно разследване.
Приети са две досъдебни производства за разследване в
Специализирана прокуратура по трансфер през 2015г., като за същият
период на предходната 2014г. също са били приети 2 досъдебни
производства по трансфер от други държави т.е броят им се е запазил.
Издадени ЕЗА.
През отчетният период е издадени общо 4 ЕЗА от прокурори при
Специализирана прокуратура 3 от които с оглед приключване на
досъдебно производство, като до момента същите не са изпълнени и 1 с
цел привеждане в изпълнение на присъда , която е изпълнена. През
отчетният период на 2015г. е изпълнена и 1 ЕЗА , изготвена по досъдебно
производство през 2014г.
За сравнение през същият период на 2014г. е била издадена само 1
ЕЗА, докато 2013г. са издадени 3 ЕЗА.т.е броят им през 2015г. се е
увеличил.
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РАЗДЕЛ ХІ. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ.
Разпределянето на преписките и делата в СП се осъществяваше 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 до 30.11.2015г.От 01.12.2015г. съгласно
Заповед №РД-02-41/14.10.2015г. на Главния прокурор на РБ за създаване
на организация в Прокуратурата на РБ за разпределение на преписките и
досъдебните производства чрез модула за случайно разпределение УИС 2
и утвърдените с тази заповед Правила за приложението на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа
на случайния подбор в Прокуратурата на РБ, разпределението се
осъществява чрез модула УИС 2
През годината бяха проведени общи събрания на магистрати по
следните въпроси :
13.01.2015г. – Прокурори и следователи
1. Обсъждане на разпределението на преписките и делата в съответните
отдели и групи, проценти на натовареност;
2. Обсъждане на предстоящия годишен анализ на работата на
прокуратурата – организацията на работа и срок на изпълнение;
3. Информация относно попълване на щатовете на служители,
организация на работа в явното деловодство.
24.03.2015г. – Прокурори и следователи
Относно сформиране на нова комисия по професионална етика
28.04.2015г. – Прокурори
Относно изпълнение на Указанията за подобряване организацията на
работа в ПРБ по НСН, утвърдени със Заповед №ЛС-4133/17.12.2013г. на
Гл. прокурор.
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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.Този регламент е усъвършенстван през 2013г. и 2014г. в съвместен
тристранен документ подписан от Главния прокурор на РБ,Министъра на
вътрешните работи и Председателя на ДАНС.
През 2014г и особено през 2015г. в периода до края на месец
септември на Административния ръководител на СП почти не са били
докладвани лично и непосредствено случаи и материали от органите на
МВР и ДАНС /с изключение на официално изпратените по пощата
материали/.Практиката на личния и непосредствен контакт на това ниво
при който да се докладват и обсъждат случаи на МВР и ДАНС бе
възстановена едва в началото на месец октомври 2015г.
Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и
разследващи органи. Магистрати.
Към 01.01.2015г щатната численост на магистратите от
Специализирана прокуратура е 34 щатни бройки, от които 22 щатни
бройки прокурори (включително административния ръководител) и 12
щатни бройки следователи в Следствения отдел на Специализирана
прокуратура (включително и завеждащ СО на СП).
Към 01.01.2015г. в СП са назначени 17 прокурора (включително
административния ръководител), от които един е командирован в АСП от
22.08.2014г., а в следствения отдел – 9 следователя и двама командировани
от НСлС и ОП – гр.Шумен.
Към 31.12.2015г. в СП са назначени 17 прокурора (включително и.ф
административен ръководител), от които един е командирован в АСП от
22.08.2014г., а друг в СГП от 12.01.2015г. и 6 прокурора командировани в
СП. В Следствения отдел са назначени 12 следователи (включително и
завеждащ СО на СП).
Със Заповед № РД – 04 – 105/06.03.2015г. на Главния прокурор, е
създаден ТРЕТИ ОТДЕЛ ,,ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“ в СП с цел
подобряване не ефективността, срочността и качеството на работа по
преписките и делата с предмет престъпление по чл.321 вр. чл.255 и чл.256
от Наказателния кодекс /т.нар. ,,данъчни престъпления“/.
Съдебни служители.
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Към 01.01.2015г. щатната численост на съдебните служители в СП е
36 щатни бройки. Към същата дата са назначени 27 служители, а към
31.12.2015г. – 34 служители.
В писмо Вх.Адм. № 158/03.04.2015г. на АР на СП –Костов до
Сарафов – заместник на Главния прокурор е изложил проблеми относно
дейността на 3-ти отдел ,,Данъчен“ в СП, както и подпомагане на
деловодството, поради което да се потърси вариант на увеличаване на
щатния брой на специализираната администрация. В писмо №
3763/12.05.2015г. на Сарафов това е проблем, който следва да се разреши
от Костов в качеството си на административен ръководител по надлежния
законов ред.
Съотношението магистрат – служител по утвърдената щатна
численост на СП е 0,94 : 1, а към 17.11.2015г. съотношението магистрат –
служител е 0 : 30, което е крайно недостатъчно с оглед обема на делата и
затруднява работата както на прокурорите, така и на служителите.
В писмо адм.№ 575/17.11.2015г. на и.ф. Административен
ръководител на СП -Андреев до г-жа Попова – Административен
ръководител на АСП е изложил подробно мотивирано становище с
конкретни данни за кадровата криза на съдебни служители от служба
,,Регистратура,
деловодство
и
архив“,
служба
,,Защита
на
класифицираната информация“ и служба ,,Деловодство“ при Следствения
отдел на Специализирана прокуратура. На база на същото и последващо
предложение на Административния ръководител на АСП до Главния
прокурор на РБ, който от своя страна е внесъл искане във Висшия съдебен
съвет за увеличаване щата на Специализираната прокуратура на
прокурорите, следователите и съдебните служители.
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. Още повече, че
текучеството на съдебни служители и то на опитни и квалифицирани
служители до месец октомври 2015г. е било голямо. За периода 2014г. –
2015г. Специализираната прокуратура са напуснали 1бр.съдебен
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администратор, 1бр.административен секретар, 1 бр.прокурорски
помощник, 8 бр.съдебни деловодители и 1бр.шофьор. Това бяха
изключително опитни и квалифицирани служители, чиято липса се усети
най вече през 2015г.
Дейност за повишаване квалификацията на прокурори,
разследващи органи и служители.
1. 21-23.10.2015г. УБ „Батак“ – Цигов чарк, годишно съвещание
„Повишаване на осведомеността относно ЕСМ и нейните оперативни
инструменти сред членовете на Националната прокурорска мрежа за
международно правно сътрудничество“ - Арменова-Янчева;
2. 17-19.11.2015г. гр.Тирана, Албания – Международна конференция за
противодействие на тероризма и чуждите терористични бойци Арменова-Янчева;
3. 17-19.09.2015г. гр.Хага, Холандия – Координационна среща по казус
ID25040, организирана от Евроджъст –Деянова;
4. 18-21.05.2015г. гр.Воорсхотен, гр.Хага, гр.Ротердам и гр.Грьонинген,
Кралство Нидерландия – Експертна среща по повод работна програма
между Министерствата на вътрешните работи на Република България и
Холандия по темата трафик на хора –Славова;
5. 16-18.03.2015г. гр.Сливен – „Специализирано обучение по обхват, цели,
материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото
профилиране –Дойчева, Деянова;
6. 23-25.03.2015г. гр.Правец - „Специализирано обучение по обхват, цели,
материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото
профилиране“ - Русева;
7. 25-27.03.2015г. семинар „Въведение в работата на администрацията на
прокуратурата –Талакова;
8. 20-24.04.2015г. УБ „Батак“ – Цигов чарк, работна среща на служителите
по сигурността на информацията на организационните единици от
състава на Прокуратурата на Република България –Илиев;
9. 11-13.05.2015г. гр.Велинград – обучителен семинар „Поведенчески
анализ, психология и език на тялото“ - Славова;
10.8-12.06.2015г. – сградата на дирекция СКС, гр.София, курс за
придобиване на знания и умения по пренасяне на материали,
съдържащи
класифицирана
информация
чрез
куриери
от
организационните единици –Николов,
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11.08-09.06.2015г. УБ „Батак“ – Цигов чарк, участие в Национално
съвещание - Дойчева, Мойсев, Андреев;
12.01-02.06.2015г.
гр.София,
х-л
„Централ
Форум“,
семинар
„Стратегическо планиране и бюджетно финансиране в съдебната
система“ –Костов;
13.11-13.06.2015г. гр.Девин, семинар „Анализ на практиката по
противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, извършени
от организирани престъпни групи“ - Андреев, Миталова, Наков,
Михайлова, Йотова, Йорданова, Коцева, Вергов, Радев, Първанов,
Дишлянов, Гюрова, Вълчева, Деянова, Русева, Стоянова-Вайзе,
Величков, Димитрова, Тренчев, Мойсев,
(11-11.06.2015г. и 1313.06.2015г.).
14.17-19.06.2015г. НИП, семинар Защита на класифицираната информация
в съдебната система“ - Йорданова
15.26-28.10.2015г. НИП, семинар „Наказателно право“ - Арменова-Янчева;
16.30.11.2015г.-03.12.2015г. НИП, семинар „Наказателен процес“ –
Ганчева, Дишлянов, Тренчев, Мравкова;
17.07-10.12.2015г. НИП, семинар „Наказателен процес“ –Костадинов,
Силянова;
18.11-13.11.2015г. гр.Хага, Кралство Нидерландия, координационна среща
по казус на EUROJUST ID 14857, college reg. 0776/NMIT/2013 –
Спасова;
19.10-11.12.2015г. гр.Мадрид, Кралство Испания,семинар „Борба с
тероризма: предизвикателства на процесуалното и материалното право
и добри практики“ - Арменова-Янчева;
20.17-18.11.2015г. гр.Сандански, семинар „Събиране на доказателства по
трансгранични дела“ - Дойчева;
21.14-16.10.2015г. НИП, семинар „Наказателно право“ –Дишлянов,
Ганчева, Вергов, Първанов, Йотова;
22.14.05.2015г. СП, ул.Черковна №90, семинар „Опит от прокуратурата на
САЩ в борбата с трафика на наркотици“ – всички налични магистрати;
23.17-19.06.2015г. Арбанаси, х-л „Рачев Хотел Резиденс“, семинар
„Гаранции за защита от дискриминация (чл.14 ЕКПЧ и Протокол №2
към Конвенцията)“ –Русева;
24.19-21.05.2015г. гр.Правец, х-л РИУ, Работна среща по Правата на
човека - Русева;

67

25.08-10.07.2015г. гр.София, х-л“Бест Уестърн Експо Хотел“, семинар
„Системното място на ЕКПЧ в българската правна рамка. Задължение
за предоставяне на вътрешноправни средства за защита. Прилагане на
съдебната практика на ЕСПЧ в ежедневната практика на националните
съдилища в наказателното производство“ - Русева;
26.03-05.12.2015г. гр.Банско, семинар „Анализ на практиката по
противодействие на корупционни престъпления, извършени от
организирани престъпни групи. Разследване на тероризъм“ –
Костадинов, Величков, Силянова, Баханова, Русева, Делчев, Вълчева,
Тренчев, Наков, Йотова, Михайлова, Дойчева, Андреев, Дукова,
Славова, Вергов, Дишлянов, Начева, Мойсев, Димитрова, Гергана
Миталова, Йорданова, Коцева.
Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни
производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и
следователи.
През отчетния период по отношение на дейността на
Специализираната прокуратура са извършени следните проверки и ревизии
- От 02.02.- 05.02.2015г. проверка от АСП по приложение на
случайния принцип на разпределение на дела и преписки.
Отправени са препоръки към Административния ръководител на
СП
- Ревизия от АСП по Заповед №96/2015г.на АР на АСП относно
дейността на СП по изпълнение на Инструкции 1 и 2 от 2010г.на
Главния прокурор извършена за времето от 10.05.29.05.2015г.Отправени са препоръки към Административния
ръководител на СП
- Ревизия за цялостната дейност на Специализираната прокуратура
от АСП съгласно Заповед Адм.№454/2015г.на Административния
ръководител на АСП./Ревизията е проведена в периода
09.11.2015г. – 20.11.2015г./
- Тематични проверки на АСП по Плана
- Проверка на екип от прокурори от ВКП на дейността на
Административния ръководител на СП Костов .Проверката е
приключила с мнение за образуване на дисциплинарно
производство срещу Костадинов Костов.Въз основа на доклада е
образувано от ВСС дисциплинарно производство срещу
последния.
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- Проверка на Административния ръководител на СП по
адм.№146/2015г. по описа на СП по отношение работата на
прокурор Мравкова по определени прокурорски преписки.
- Проверка
на
Административния
ръководител
/пр.Адм.
№328/2015г. / по сигнал на адвокат Георгиев до ИВСС за забавяне
на произнасяне по конкретна прокурорска преписка.
- Проверка на Административния ръководител /Преписка Адм.№
349/2015г. / по жалба на адвокат Каров до ИВСС за бездействие
по конкретна прокурорска преписка.
- Проверка на И.ф.Административния ръководител на СП
/преписка Адм.№
/ във връзка със сигнал на Костов за
нерегламентиран достъп до персоналният му служебен компютър
и наличие на данни според същия за осъществени
престъпления.Проверката
не
е
установила
подобен
нерегламентиран достъп.
- Извършени са и проверки по конкретни преписки от
Националното бюро за контрол на СРС относно проверка на
процедурите по прилагане и използване на СРС.Не са
констатирани нарушения
- И.ф.Административния ръководител е сигнализирал Комисията за
професионална етика при Специализираната прокуратура относно
конкретно поведение на следовател Гюрова от СО-СП.
Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу
магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи.
През 2015 год. ВСС е образувал нови 2 две дисциплинарни
производства , срещу административния ръководител на Специализирана
прокуратура прокурор Костов
По дисциплинарно дело №21/2014г. с Решение на ВСС по Протокол
№48/24.09.2015г. на Костов е наложено наказание „Освобождаване от
длъжността
Административен
ръководител
на
Специализирана
прокуратура“
През 2015г. със Заповед №21/29.04.2015г. на Административния
ръководител е образувано дисциплинарно производство срещу прокурор
Мравкова. Със Заповед №864/29.12.2015г. на И.ф.Административния
ръководител на СП на прокурор Мравкова е наложено наказание
„Забележка“.
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През 2015г. със Заповед №691 /26.10.2015г. на И.ф.Административен
ръководител на СП въз основа на извършен доклад от прокурори от АСП
по извънредна проверка на дейността на прокурор Росен Радев е
образувано дисциплинарно производство срещу Радев а със Заповед
№863/30.12.2015г. на И.ф.Административен ръководител на СП на
прокурор Радев е наложено наказание „Порицание“.
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 2015 г., четвъртата 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” –
18567 бр. прокурорски актове
/постановления,писма,произнасяния,резолюции, участие в съдебни
заседания и др./, като през 2014г. те са били 11 649 бр., в това число се
включват 130 бр. прокурорски актове, внесени в съда, 18183 други
прокурорски актове и дейности и 1262 бр. участия в съдебно заседание на
прокурорите от СП. През 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 62,74 % спрямо предходния
отчетен период.
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Значителна част от дейността на прокурорите и следователите в СП е
такава в следствения надзор – прокурорски актове, внесени в съд и още
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 актове и дейности, по надзора за
изпълнение на наказанията, брой участия в съдебни заседания.
Отчитат се голям обем други дейности – повечето от които са
справки , заповеди и указания , анализи и доклади 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 14.5 реално работили през годината
прокурори, възлиза на 1271.7 бр. общо прокурорски актове и дейности. За
сравнение, през 2014г. са били 669,4бр., 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 2014г. се констатира увеличение по този показател
на натовареността в два пъти .
Средната натовареност на един прокурор при 14,5 реално работили
през годината прокурори по брой наблюдавани досъдебни производства и
преписки възлиза на 20.6 бр. досъдебни производства и 25,4 бр.преписки.
Средно през годината един прокурор е участвал в 72,3 бр.съдебни
заседания по дела от общ характер и 17,5 бр. заседания по дела свързани с
мерки за неотклонение.
Ръстът на натовареността през 2015 г. намира своето обяснение в
увеличения брой нновообразувани и приключени дела и увеличения обем
на материалите по делата.
Натовареност на следователите. Средната натовареност на един
следовател, при 11.6 реално работили следователи, възлиза на 51,3 бр.
актове и дейности в три пъти повече от 2014г. когато са били 18,8 . За
сравнение, през 2013 г. актуализираната средната натовареност на
следовател е възлизала на 13,3 актове и дейности. Необходимо е да се има
предвид, че през 2014г. броят на реално работилите следователи е бил
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приблизително същия за разлика от 2013г. и 2012г. когато са работили
почти еднакъв брой следователи – 6.85 за 2013 г. и 6.0 за 2012 г.
Средната натовареност на един следовател при реално работили 11.6
следователи възлиза на работа по 11,03бр. досъдебни производства.
Следва да се посочи, че статистическите таблици, макар и да
обхващат повече данни от дейността на следователите, не отчитат реалния
труд на всички магистрати, всичките актове, протоколи и дейности, които
те извършват. Но и чрез тези таблици се констатира тенденция на
затвърждаване на постигнатото през 2015 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.а от скоро и престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс.
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ПРОКУРАТУРА.
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.
В началото на месец октомври 2015г. като нов ръководен екип,поел
отговорността по управлението на Специализираната прокуратура сме
наследили следните проблеми:
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1.Лоша организация на работа на магистратите
в СП неравномерна натовареност на прокурорите и следователите;
неравномерно участие в съдебни заседания на прокурорите; тенденция на
отделни прокурори необосновано да забавят произнасяния по дела и да се
искат срокове за продължаване на делата със закъснение.
2.Лоша организация на работа на деловодството и съдебната
администрация на Специализираната прокуратура; - чести закъснения и
забавяния в докладването на материали на прокурорите; натоварване на
служителите на СП с неспецифични функции и такива извън
длъжностните им характеристики; неподаване на информация за актуални
срокове по досъдебни производства и проверки; некоректно подаване на
статистическа информация до по висшестоящите структури
3.Нездрава атмосфера в Специализираната прокуратура ,породена
от характерови особености на предишния Административен
ръководител,
- тотална изолация на същия от проблемите на
Специализираната прокуратура, от същинската прокурорска дейност –
наблюдение на досъдебни производства и участие в съдебни заседания ;
липса на всякаква комуникация с прокурорите и съдебните служители;
толериране на едни прокурори, следователи и служители за сметка на
други чрез разпределяне на по - малко работа, по - малко участия в
съдебни заседания; поставяне на доверени хора в комисиите по назначение
на служители; назначавани служители в противоречие с изискванията на
Закона и Правилника на Прокуратурата; променяне на утвърдените от
Главния прокурор длъжностни характеристики с цел облекчаване от към
задължения на доверени служители и отегчаване служебните задължения
на други; налагане на недостъпност до Административния ръководител –
приемно време, налагане на изключително формална комуникация чрез
писане на доклади; неетично и грубо отношение към магистрати и
служители; постоянно текучество на служители и то извън прокуратурата
/повечето с опит и висока квалификация/.
Тези проблеми са били в основата на фундаменталните несполуки
отчитани от всички извършени ревизии, проверки и отчети на
Специализираната прокуратура – текучество на кадри /съдебни
служители/; висок процент на върнати от съда дела; некоректно
статистическо отчитане дейността на прокуратурата и наличие на
висок дял от неприключени дела .
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Предприети са незабавни организационни и кадрови мерки за
преотдоляване на тези проблеми и възстановяване на добрият
микроклимат и мотивацията на магистратите и служителите:
1. Със Заповед № 633/06.10.2015г. на И.Ф.АР на СП са
преструктурирани и кадрово укрепени изградените в СП три отдела
„Криминален“ ,“Икономически „ и „Данъчен“, като бе променен
заложения процент на натовареност на прокурорите в системата за
разпределение на дела и преписки така, че да е съобразен с реалната им
натовареност.Към отдел „Данъчен“ са прикрепени и двама прокурорски
помощници за да подпомагат дейността на прокурорите в отдела.
2.Определени са за ръководители на съответните отдели
„Криминален“ - Мойсев, „Икономически“- Дукова и „Данъчен“ - Деянов,
които да подпомагат административния ръководител в администрирането;
непосредствено да следят за проблемите в отделите , за натовареността на
прокурорите и срочността по произнасянията. Посочените колеги са с
голям опит в Специализираната прокуратура и високи професионални
резултати и най важното ползващи се с доверие от всички прокурори.
3.Беше отменен наложения от предходния ръководител формален и
тежък режим на достъпност до Административния ръководител, като
ежедневно се провеждат в кабинета ми и извън него оперативки и срещи с
прокурорите по актуални проблеми свързани с делата ,без да е необходимо
предварително записване и приемно време.
4.Постоянно се следи актуалното състояние на всички разследвания
водени от Специализираната прокуратура, поставен е и акцент върху
делата в процедура по Глава 26 от НПК, като се набелязват конкретни
действия, мерки и срокове за приключване на тези дела както и т.нар.
„знакови дела“ определящи лицето на Специализираната прокуратура.
Въведена е практика на ежемесечно изслушване на прокурорите по отдели
относно актуалното състояние на досъдебните производства.
Прокурорите изготвящи обвинителни актове по тежки и обемни дела
особено по дела с разкрита процедура по чл.368 от НПК, се освобождават
от участие в съдебни заседания.
5.Със Заповед № 634/12.10.15г. на И.ф.АР на СП е освободена като
„Завеждащ Следствен отдел“ при СП г-жа Вайзе и на нейно място е
назначена следовател Вълчева – магистрат с високи професионални
показатели ,ползващ се с доверие на всички прокурори и повечето
следователи.
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6.Изграден е механизъм за повишен контрол и отчет на работата на
следователите пред Завеждащия следствен отдел и наблюдаващите
прокурори и фокусирането им основно по разследване на досъдебните
производства за сметка на акцентиране на усилията им по служебни
командировки свързани с изпълнение на международни молби за правна
помощ. Прекратена е практиката на безконтролно командироване на
следовател в страната по усмотрение на бившия административен
ръководител без знанието на наблюдаващите прокурори.
7. С различни Заповеди на И.Ф.АР на СП са или наложени
дисциплинарни наказания на двама прокурори от СП а по отношение на
един следовател от СО-СП е извършена дисциплинарна проверка.
Тези мерки в своята съвкупност, заедно вече с изградения от
предходния и настоящия Административни ръководители на Апелативна
специализирана прокуратура – екипен принцип на работа с активно
участие и на прокурорите от АСП и механизъм за съвместно обсъждане на
делата, взаимопомощ и съгласуване на всички важни решения по делата
както и създадената от г-жа Попова – практика за ежемесечно обсъждане
на върнатите от съда дела с провеждане на дискусия считам вече, са
довели до значително подобряване на качеството на прокурорска работа в
Специализираната прокуратура. Пример за това е очертаващата се все по положителна статистика на броя на върнатите дела за времето от октомври
до момента. През месец октомври върнатите дела са били 6 бр., през месец
ноември - 2бр. през месец декември 1 бр. а през месец януари 2016г. – 2бр.
Предприети са следните мерки по отношение на организацията
на администрацията и деловодството на СП:
1.Със Заповед № 631/12.10.15г. на И.ф.АР на СП е прекратено
трудовото
правоотношение
на
Костова
заемаща
длъжността
„Административен секретар“. За същата бе установено ,че е назначена на
същата длъжност без да е имала изискуемия специален стаж за заемане на
тази длъжност. Установено бе също ,че предишния Административен
ръководител е изменил утвърдената със Заповед на Главния прокурор
длъжностна характеристика за тази длъжност така ,че са отпаднали
основните и задължения като организацията и контрола на деловодството.
2. Със Заповед № 640/13.10.15г. е прекратено и трудовото
правоотношение на Мечкуевски на длъжността „шофьор – призовкар“. По
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отношение на същия е установено, че е ползвал на личния си автомобил
стикери на ПРБ, като материалите по преписката са изпратени на СРП за
произнасяне с оглед данни за извършено престъпление по чл.274а от НК.
3. Със Заповед №667/21.10.15г.на И.ф.АР на СП е прекратено
трудовото правоотношение на Илиев – служител по сигурността на
информацията на основание чл.325 ал.1 т.10а от КТ. за когото е
установено, че е следвало отдавна да бъде освободен на това основание.
Налице са и множество писма от Главния прокурор и становища на
Правния отдел на АГП за привеждане в съответствие на този случай
съгласно изискванията на Кодекса на Труда.
4. На база на Заповед на Главния прокурор за трансформиране на
щатната бройка „Главен специалист автотранспорт“ в Главен специалист
„Съдебни сгради “ със Заповед №633/12.10.15г. е прекратено трудовото
правоотношение на Марков поради несъответствие с изискуемите условия
за заемане на длъжността.
5. С допълнително споразумение е освободена заемащата
длъжността „Завеждащ служба „Регистратура , деловодство и архив “ и на
нейно място е назначена г-жа Елена Прокопова – служител с високи
професионални
и
организаторски
качества.
Извършено
бе
преструктуриране на деловодството така, че да се скъси пътят на
постъпващия материал до наблюдаващия прокурор /който в нередки
случаи отнемаше и месец/, преразпределени бяха конкретните задължения
на всеки един служител в деловодството и всичките са включени в графика
за дежурство. До този момент основната дейност се е стоварвала върху
плещите на четири деловодителки за сметка на останалите шест,като също
по странен критерий даването на дежурства се е осъществявало само от
същите тези деловодители. Ясно и конкретно са разпределени функциите и
задълженията на всеки един служител на деловодството. Ежеседмично
определените служители подават по електронен път на прокурорите
информация за срочността на делата и преписките; задържаните лица;
актуалното състояние на процедурата по връчване на постановленията за
частично прекратяване на наказателни производства;
актуалното
състояние на сроковете по дела по които е разкрита процедура по Глава 26
от НПК.
Прекратено е и трудовото правоотношение на г-жа Денка
Костадинова – съдебен статистик като на нейно място е определен друг
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съдебен служител с което се надяваме изготвянето на статистическите
данни за дейността в СП да бъде подобрено
6 Задействани и приключени са процедурите по попълване на
освободените места на съдебни служители .като - „шофьор-призовкар“ –
1щ.бр.; „куриер“ – 1щ.бр. „Административен секретар“ 1 щ.бр.;
“Служител по сигурността на информацията “ 1 щ.бр.; „Главен специалист
„Съдебни сгради“ – 1 щ.бр.; „Съдебен деловодител “ 3 щ.бр. / от които 2
бр. по реда на чл.68 от КТ/ .Назначени са лицата спечелили тези конкурси.
В обобщение за 2016г. мога да изведа следните приоритети в
дейността на Специализираната прокуратура.
1.Намаляване броя на върнатите от съда дела
2.Увеличаване щата на прокурори,следователи и съдебни служители
и подобряване на битовите условия за работа.
3.Постоянно кадрово укрепване на отделите.
4.Постоянно урегулиране на натовареността на прокурорите,
урегулиране броят на съдебните заседания ,ежедневни
мерки за
подобряване организацията на работа на деловодството.Недопускане на
просрочия и забавяне на произнасянията.
5.Поддържане на подобрения микроклимат и атмосферата в СП;
прозрачността в СП и равнопоставеността на всички магистрати и
служители в прокуратурата.
6.Организационни мерки по посрещане на новите предизвикателства
в работата на СП – Тероризма и Престъпленията свързани с мигрантите.
7. Постоянно и тясно взаимодействие с полицейските служби и
ДАНС, своевременно и ранно подаване от МВР и ДАНС на информация
за престъпления от компетентността на СП , своевременно започване на
разследването и събиране на доказателства.
8.Усъвършенстване на екипния принцип на работа и подобряване
взаимодействието с прокурорите от АСП.

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Отп. – екз. 1
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