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Специализираните юрисдикции в България започват работа на 1 януари
2012 г., създадени са с акт на Народното събрание – Закон за изменение и
допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник бр. 1
от 04.01.2011г., в сила от 04.01.2011г. 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.
Съгласно разпоредбата на чл.411а, ал. 1-6 от НПК, от компетенцията на
Специализираната прокуратура са делата за престъпления, които са подсъдни
на Специализирания наказателен съд, а именно:
- делата за извършени престъпления по глава първа от особената част
на Наказателния кодекс,
-делата за извършени престъпления по чл.321 и чл. 321а от
Наказателния кодекс,
-делата за извършени 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, и те имат връзка помежду си и едно от тях е от списъка
на изброените в чл.411а, ал.1 и 2 НПК, всички престъпления са подсъдни на
Специализирания наказателен съд.
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Всичко това показва, че Специализирана прокуратура има
специфични особености отличаващи я от т.нар. общи прокуратури.
С оглед на това е не съвсем удачно показателите за тях автоматично
да бъдат прилагани и за Специализирана прокуратура. Многото нейни
особености създават не съвсем достоверна картина за дейността ѝ,
пречупена през призмата на общите критерии, касаещи останалите
прокуратури.
С изменение на Наказателно процесуалния кодекс от 04.06.2015 г. ДВ
бр.42/2015 г. от компетентността на Специализираната прокуратура отпаднаха
престъпленията от т.нар. лека подсъдност.
С тази законодателна промяна Специализираната прокуратура бе
разтоварена в голяма част, (не от всички) от този тип битови дела, които нямат
нищо общо с идеята за противодействие на организираната престъпност.
Отпадналите
престъпления
ненужно
ангажираха
високоспециализиран ресурс от прокурори и следователи.
Въпреки, че този вид дела, поради бързата им ликвидност,
елементарната правна сложност, високия процент на внесени обвинителни
актове и почти нулевата им връщаемост за доразследване от страна на
СпНС благоприятстваха за положителна статистика на прокуратурата.
С посочената законодателна на Специализираната прокуратура бяха
възложени дела за престъпления с изключителна фактическа и правна
сложност, 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 следователи от Следствения отдел при Специализираната
прокуратура.
Оперативното осигуряване на разследванията на Специализираната
прокуратура се извършва от:
- 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.
Основните задачи през 2012 г. и 2013 г. за Специализираната прокуратура,
като новосъздадена национална прокуратура, са били организационното и
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кадровото изграждане, наред със старта и изпълнението на пряката й дейност
по преписки и наказателни производства, съобразно функционалната й
компетентност по НПК и ЗСВ.
В периода 2014 г. – 2015 г. задачата е била развитие на капацитета на
прокуратурата.
През 2016 г. целта е била укрепване на кадровия капацитет, 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, както и първите добри резултати очаквани от гражданското
общество и държавата. Налице е напредък, който е ясно забележим и устойчив.
В тази насока показателна е оценката на Службата за подкрепа на
структурните реформи, предоставяща експертна помощ на държавите –
членки на ЕС, изложила окончателния доклад - независим анализ на
структурния и функционалния модел на българската прокуратура, според
която:
„…..като успешна се квалифицира дейността на Специализираната
прокуратура, свързана с борбата срещу организираната престъпност. Като
резултативна се оценява работата в екип между Специализираната
прокуратура и структурите на МВР по дела за борба с организираната
престъпност. Анализът върху дейността на Специализираната
прокуратура показва, че е недостатъчна кадровата обезпеченост, тъй като
поради разширяване предметната й компетентност нараства нуждата от
назначаване на магистрати и служители в специализираната и общата
администрация. Впечатлението на екипа е, че като цяло все още има нужда
главният прокурор да извърши, на основата на текущото и очакваното
работно натоварване и сложността на делата, солиден и актуален анализ
на оперативната необходимост от прокурори и следователи в борбата
срещу организираната престъпност и корупцията….“
Експертите отчитат нуждата от предоставяне на допълнително материално
стимулиране на магистратите, заети в тази институция, поради специфичния
кръг от въпроси, които разглежда. Полаганите усилия за обучение на
магистратите са оценени като даващи положителен резултат, поради
поддържане на изключително професионално образование, отговарящо на
конкретните нужди на практиката.
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В доклада на Европейската комисията до Европейския парламент и Съвета
относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, по
отношение на напредъка в борбата с организираната престъпност са
отчетени въведените от Република България важни институционални
промени и в частност създадения през 2012 г. Специализиран съд и
Специализирана прокуратура за дела за организирана престъпност. В
доклада е посочено, че са постигнати трайни резултати от страна на
Специализираната прокуратура в борбата с организираната престъпност.
Техническия доклад – приложение към изготвения ежегоден доклад на
Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка
на Република България по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) за
2016г. представлява детайлен преглед на констатациите в доклада на ЕК,
подкрепени с конкретни данни.
В него се оценяват като положителни институционалните промени,
въведени през 2012г. в отговор на организираната престъпност, изразяващи се в
създаването на Специализираната прокуратура за дела за организирана
престъпност към новосъздадения по това време Специализиран наказателен
съд.
Анализът
на резултатите по разкриване на престъпленията от
компетентността на Специализираната прокуратура показва, че се повишава
успеваемостта и ефективността.
Според Европейската комисия
Специализираната прокуратура дава
възможност за по-строг подход към организираната престъпност, не на
последно място поради факта, че компетентността й обхваща цялата
територия на страната, което е от ключово значение при положение, че
местните правоприлагащи и съдебни институции се възприемат като уязвими
на натиск от страна на самите организирани престъпни групи.
Докладът отчита, че след преодоляване първоначалните трудности,
специализираните институции към момента са утвърдени, натрупан е
съществен опит и е повишен капацитета по отношение на значими дела за
организирана престъпност.
Като положителни резултати са посочени броя на приключените в съда
дела за тежка организирана престъпност, като няколко от делата са приключили
с налагане на наказание дългосрочно лишаване от свобода за престъпления като
трафик на наркотици.
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Известна критика се отправя към големия брой дела, приключили със
сключване на споразумения, поради налаганите в тези случаи значително полеки наказания. Критиката в този случай обаче е по-скоро отправена към
българския законодател, а не към правоприлагащите органи, тъй като именно
закона допуска налагането на по-леки наказания.
Отбелязано е, че: „……. едно от предимствата на СП е че
компетентността й обхваща цялата територия на страната. За
прокуратурата това дава по-цялостна картина на организираната
престъпна дейност, като ѝ позволява да свързва по-добре дела в различни
райони и по различно 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 показва, че положителното развитие на
Специализираната прокуратура е съществено, трайно и коректно отчетено.
Единствените две структури от състава на съдебната власт, за които
Европейската комисия констатира, че бележат траен и съществен
напредък са Специализирана прокуратура и Специализиран наказателен
съд.
Организацията и дейността на Специализираната прокуратура се
подчинява на следните принципи:
 Законност в действията, спазване правата на всички участници в
наказателното производство и всички граждани.
 Специализация в работата на магистратите – 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
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полицаи и оперативни работници; екипната работа продължава до
окончателна присъда.
 Постоянно и тясно взаимодействие с полицейските служби и ДАНС,
своевременно подаване от МВР и ДАНС на информация за наличие на
ОПГ, своевременно започване на разследването и събиране на
доказателства.
Основните видове дейности на прокурорите и следователите от СП са
следните:
- дейност по преписки и проверки;
- дейност по досъдебни производства, включително и такава по §9 от ПЗР
на ЗИДНПК – внасяне и приключване на наказателни производства на
териториалните прокуратури в Специализирания наказателен съд;
- дейности в съдебната фаза на наказателните производства, включително
и тези по §9 от ПЗР на ЗИДНПК;
- дейност по изпълнение на наказанията;
- дейност по международно-правно сътрудничество.

Проблемни области.
Очертаните основни проблеми в дейността на Специализираната
прокуратура, през изминалия период, могат да бъдат обобщени по следният
начин:
 Липса на достатъчно прокурори, следователи и съдебни служители;
 Липса на специални процесуални инструменти и законодателни промени;
 Проблеми от материално-технически характер, основно касаещи
сградния фонд.
По-подробно тези проблеми могат да бъдат описани по следният начин:
Анализът на състоянието на Специализирана прокуратура, както и
резултата от извършените проверки от НБКСРС, АГП и ВКП /инициирани от
административния ръководител на Специализирана прокуратура/, касаещи
дейността на Специализирана прокуратура сочат, че настоящата щатна
численост е недостатъчна за решаване на настоящите пред Специализирана
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прокуратура задачи и за постигане на резултатите мотивирали създаването на
тази прокуратура.
Към настоящият момент, с оглед недостатъчното кадрово обезпечение на
магистрати и съдебни служители в Специализирана прокуратура са налице
множество натрупвани през годините проблеми, касаещи: Унифицираната
информационна система; Деловодната обработка на входяща и изходяща поща;
Проблеми с качеството и срочността на разследването; Проблеми свързани със
своевременното приключване и окончателното произнасяне на наблюдаващите
прокурори по наказателни производства и преписки; Проблеми, касаещи
качеството на процесуалните актове; Проблеми касаещи веществените
доказателства, проблеми касаещи сградния фонд и нормалните условия на труд
и др.
Като обобщение може да се каже, че относително срочно и качествено се
провеждат първите действия по разследването (т. нар. реализации). На по
нататъшен етап, въпреки помощта на ръководството на ПРБ за увеличение
на щатната численост в Специализирана прокуратура възникват множество
затруднения, основна обективна причина за които е недостатъчната щатна
численост на прокуратурата.
За по-подробен анализ в тази насока може да се посочи, че:
Специализираната прокуратура работи по дела за престъпления, които
съгласно чл.411а, ал.1 и ал.6 от НПК, са подсъдни на Специализирания
наказателен съд. С измененията на НПК /обн.ДВ, бр.42 от 09.06.2015 г./ и
включването на престъпленията по глава първа от НК, подсъдни на
Специализирания наказателен съд и респективно в компетентността на
Специализирана прокуратура, се наблюдава разширяване на компетентността
на специализираните юрисдикции. Нормативни изменения бяха направени и в
Наказателния кодекс като се инкриминира незаконното преминаване и/или
пребиваване на чужденец в Република България с цел да участва в
престъпление по ал. 1 – 4, чл.108а НК, включително против друга държава /
обн.ДВ, бр.74 от 26.09.2015 г./. Тези изменения на материалния и процесуалния
закон, разширяването на компетентността на Специализирана прокуратура и
нарастващия брой дела за престъпления по чл.108а, ал.4-7, доведе до
трудности, свързани със срочното и качествено приключване на наблюдаваните
досъдебни производства. Следва да се отбележи и необходимостта от нова
специализация на прокурорите за правоприлагане по такива дела. С цел
подобряване на ефективността, срочността и качеството на работата по дела за
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престъпления по чл.321 вр. чл.255 и чл.256 от НК в състава на Специализирана
прокуратура функционира и Трети отдел „Данъчен“, на който се възлагат
делата за т.нар.“данъчни престъпления“.
Следва да се има предвид и фактическата и правна сложност на повечето
от наблюдаваните досъдебни производства, големият брой обвиняеми лица и
кратките нормативно установени срокове за разследване. Всички дела изискват
отделяне на значителен кадрови ресурс от прокурори, разследващи органи и
необходимостта от подпомагащи съдебни служители.
Броят на задържаните лица през 2016 г. е 345, което се явява един от
водещите за страната по този показател.
В наказателно-съдебната фаза прокурорската дейност през 2016 г. е
отново много интензивна и натоварена. Към 30.12.2016 г. прокурорите от
Специализирана прокуратура са участвали в 1516 съдебни заседания, поради
което се налага прокурорските помощници да изготвят и проекти на искания и
протоколи за унищожаване на СРС, както и изготвянето на проекти на доклади
на основание чл. 29, ал. 7 от ЗСРС. Следва да се посочи и че към 31.12.2016 г.
броят на изготвените искания за СРС е 1135 бр., в сравнение с изготвените от
всички други прокуратури в гр. София – 100 такива.
Не без значение е и участието на прокурорски помощници в процедури за
възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
От своя страна работата в следствения отдел като разследващ орган по
дела за престъпления от компетентността на СП, се организира и извършва на
основа на екипния принцип. С оглед създадения със Заповед на Главния
прокурор № РД-04-105/06.03.2015 г. отдел от прокурори, на които да се
възлагат делата за т.нар.“данъчни престъпления“ следва да се отбележи, че в
процеса на работа е установена необходимостта от специализация и на
следователите в областта на данъчното право. Служебната натовареност и
необходимостта от процесуално-следствени действия на територията на цялата
страна постоянно налагат възлагане извършването на отделни ПСД на друг
следовател от отдела, който не е определен като извършващ разследването по
конкретното досъдебно производство. Освен това често се налага
наблюдаващият прокурор да извършва сам процесуално-следствени действия
по разследването, което е свързано и с командироването му в различни градове
на страната. Всичко това води до сериозна натовареност на следователите,
трудности при осъществяване на ефективно разследване, забавяне на дела,
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поради което е необходимо и оправдано да бъде увеличена щатната численост и
на следователите в Следствения отдел при Специализирана прокуратура.
Работата в Следствения отдел към Специализирана прокуратура страда
допълнително и от недостига на служители в Регистратура „Деловодство“ в
СО-СП, която към настоящият момент разполага само с двама служители при
огромен обем техническа работа, която те извършват при обработка на делата,
изпълняват технически функции, включващи въвеждане на данни в
унифицираната информационна система, въвеждане на данни по дела,
разследвани от следователи в ЦИССС, изготвяне на месечна статистика,
завеждане на преписки и документи в Регистратура „Деловодство“ в СО-СП и
разпределяне на входяща и изходяща поща.
Налага се същите често да изготвят множество справки и при
необходимост да оказват съдействие на следователите в работата по
досъдебните производства, изразявайки се в подреждане и описване на делата,
протоколиране на разпити, ксерокопиране на огромен брой материали и след
това заверяване на същите.
Спецификата на досъдебните производства срещу Организирана
престъпна група се отличава 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 голяма натовареност на служителите.
При извършване на действията по разследването - оглед на веществени
доказателства – мобилни телефони и компютърни системи, с оглед икономия на
средства за изготвяне на технически експертизи в тези действия вече участва
като специалист – технически помощник и системният администратор, което
обуславя необходимостта от втори такъв в Специализирана прокуратура, който
да подпомага ръководството на прокуратурата, магистратите и съдебните
служители на Специализирана прокуратура, при работа с компютърната
техника и програмните продукти и при възникване на проблеми със софтуера.
Специализираната
прокуратура
притежава
екстериториална
компетентност и разследва дела (отличаващи се с голям обем и висока степен
на фактическа и правна сложност), подсъдни на Специализирания наказателен
съд на територията на Република България и в чужбина, което налага много
често всички шофьори, съвместно с прокурори и следователи да са
командировани, с оглед извършване на реализации в различни региони в
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страната, като се е случвало в един и същи ден да се провеждат едновременно
реализации по две и повече досъдебни производства.
Поради липса на достатъчно шофьор-призовкари е налице и затруднение
при връчването на призовки по наказателните производства по реда на Глава
двадесет и шест от НПК, което е от съществено значение за приключване на
досъдебните производства в сроковете предвидени по реда на НПК.
В края на 2016 г. на Специализираната прокуратура бяха предоставени и
два леки автомобила, които поради недостатъчната кадрова обезпеченост от
съдебни служители на длъжност шофьор-призовкар са без такива.
Особено сериозен е проблема със Следствения отдел при Специализирана
прокуратура. В момента реално работят 11 следователи, като двама от тях
очакват класиране за НСлС, трима са командированите от СО-СГП, които
работят по делото „КТБ“ и има 3 свободни места.
Практически по сега действащият Закон за съдебната власт, няма как да
бъдат мотивирани следователи от други служби да кандидатстват за работа в
Следствения отдел при Специализирана прокуратура (предвид огромния обем
работа неспецифична за другите следствени отдели).
Единствената възможност за попълване на следователи в Следствения
отдел на Специализирана прокуратура е чрез външни конкурси.
Тези проблеми са констатирани от Европейската комисия и от
прокурори от Служба за подкрепа на структурните реформи в
окончателния доклад - независим анализ на структурния и
функционалния модел на българската прокуратура.
Остава проблемът с липсата на специални процесуални инструменти за
противодействието на този вид престъпност – в българския закон не са уредени
правила за стимулиране на защита на сътрудничещ обвиняем и свидетел.
Системата на местата, предназначени за изтърпяване на наказанието „лишаване
от свобода“ и за задържане под стража след взета мярка за неотклонение не
предоставя възможност за изолация в достатъчна степен на арестанти и осъдени
лица. Необходимо е по специфичните по тематика дела да бъдат привличани
специалисти в тази област. Такива специални процесуални инструменти
съществуват в големите европейски страни, в които съществуват
специализирани институции, като Италия, Франция и Испания, такива
съществуват и в САЩ. Необходимо е да бъде усвоена добрата практика от тези
законодателства, защото само чрез въвеждането на тези мерки в практиката на
правоохранителните и правораздавателните институции, ще стане възможно
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постигането на сериозни и трайни резултати в противодействието на
организираната престъпност, която вече е станала транснационална по своя
характер.
Наред с липсата на специални процесуални инструменти, другият
съществен елемент е 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
2017 г. за напредъка на България в областта на правосъдие и вътрешна
сигурност. Нещо повече за първи път акцентът е поставен именно там, като се
сочи:
„……При все това делата, свързани с тежката организирана

престъпност, продължават да бъдат възпрепятствани т сложни
разпоредби и формалистични наказателни процедури.“
Нужни са бързи законодателни промени и то изцяло насочени към
облекчаване на процеса 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.
Необходимо е предвиждането и по-облекчените процедури за вземане на
мерки за защита на свидетели, за да се обезпечи, от една страна, гарантирането
на сигурността им, а от друга страна, дейността на правораздавателните органи и
в последна сметка разкриване на обективната истина.
Достатъчно гаранции са предвидени в съдебното производство,
решаващия съд да се произнесе и прецени законосъобразността на събраните
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.
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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.
От друга страна необходимо е предвиждането и на определени стимули
в тази насока. 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
пострадали, изключително затруднява приключването на такива тежки
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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.
Третият съществен кръг от проблеми, е свързан със сградния фонд.
Прокурорите на места са по четирима в стая, което прави невъзможно
качественото осъществяване на работата им. Ежедневно се провеждат
работни срещи със следователи, оперативни работници и разследващи
полицаи, което затруднява работата на останалите магистрати в кабинета, които
в този момент пишат обвинителен акт или постановление. За да не се създава
допълнително натоварване, понякога се налага срещите да се провеждат в
коридора.
Подобен е случаят и със съдебните служители. Практически няма
свободни места, на които да бъдат настанени спечелилите конкурси магистрати
и съдебни служители.
Необходими мерки и законодателни промени.
1. С цел да се осигури нормално функциониране и с оглед подобряване
работата на магистратите и съдебните служители в Специализираната
прокуратура, следва да бъде увеличена щатната численост на Специализирана
прокуратура, както следва:
7 щатни бройки – прокурор;
8 щатни бройки – следовател;
2 щатни бройки – прокурорски помощник;
1 щатна бройка – системен администратор;
1 щатна бройка – главен специалист административна дейност;
3 щатни бройки - съдебен деловодител за Регистратура
„Деловодство“ в Следствения отдел на СП и
2 щатни бройки – шофьор-призовкар.
2. Преодоляване на проблемите, свързани със сградния фонд и липсата на
достатъчно на брой работни помещения за магистратите и съдебните
служители в Специализирана прокуратура.
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3. Да се предвиди изменение в чл. 63, ал. 4 от НПК: срок за
продължителност на МНО „Задържане под стража“ за престъпление по чл. 321
от НК и такива, извършени в изпълнение или по поръчение на ОПГ, да бъде 1
година и 6 месеца.
Мотиви: В разследванията за престъпления, извършвани от ОПГ, се
провеждат тайно, преди да бъдат задържани членовете на ОПГ, за да не се
разкрие факта, че се разследват. В повечето случаи, основно събиране на
доказателства – разпит на свидетели, претърсвания и изземвания и други, се
извършват след задържане на лицата. Поради тази причина срок от максимум 8
месеца „Задържане под стража“ е крайно недостатъчен за приключване на едно
разследване от такъв мащаб. Трябва да се има предвид, че през това време
всеки един от членовете на групата обжалва мерките си за неотклонение по т.
нар. „каскаден“ метод – първо единия обвиняем подава молба. След като се
разгледа в съда и се върне в прокуратурата, незабавно подава молба втори
обвиняем и така докато всеки един от тях мине през съда, за да му се разгледа
мярката за неотклонение. След това този цикъл започва отново.
4. Да се предвиди възможност забраните в чл. 124 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.
Мотиви: 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 доказателства.
5. В чл. 175, ал.4 от НПК 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 10
месеца.
Мотиви: Разследването за дейността на ОПГ е тежко, многопластово,
обхваща голям кръг от лица и в повечето случаи, единствения начин за
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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.
6. В чл.411в от НПК да се предвиди нова ал.3, която да предвижда, че
органите на досъдебното производство по дела, подсъдни на СПНС, могат да
възлагат извършването на отделни действия по разследването на
съответстващите им по степен разследващи органи в съответните структури на
ОСлО към ОП, МВР, ДАНС, а молбите за международна правна помощ могат
да бъдат възлагани за изпълнение на следователи при НСлС.
Мотиви: В много случаи е необосновано и неоправдано от гледна точка
на ресурсно осигуряване и разходи да се командироват прокурори и
следователи от СП в цялата страна, с цел извършване на един или друг разпит
или връчване на книжа или отделно действие по разследването. Това влиза в
пряко противоречие с принципа за бързина в разследването за дела с ОПГ и
забавя хода му. Отделно от това натоварва изключително много бюджета на СП
с неоправдани и големи разходи за извършване на действия, които съвсем
спокойно могат да бъдат извършени от съответните структури по места и от
НСлС.
7. 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.“
Мотиви: Така формулиран текста, ще даде възможност да се появи и
използва фигурата на 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.
8. Да се отмени изцяло ал. 6 на чл. 321 от НК.
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Мотиви: В сегашната редакция този текст се припокрива с принципите
за общото съучастие в чл. 20 от НК, за деянията с цел набавяне на имотна
облага, както и с квалифициращите случаи, когато имаме две или повече лица,
сговорили се предварително. Тази неяснота води до неоснователно изпращане
на дела от общите прокуратури за деяния, извършени в съучастие, когато няма
налице ОПГ, а се прави преценка наличието на чл. 321, ал. 6 от НК.
9. В чл. 292, ал.1, в т. 2 от НК, да отпадне израза „…до влизане на
присъдата или решението в сила.“
Мотиви: Време е да се отнеме възможността на свидетелите да
лъжесвидетелстват безнаказано.
10. В чл.246, ал.2 от НПК да отпадне „ …и начинът…“.
Мотиви: Досъдебната фаза има само подготвителен характер.
Излишното и прекомерно формализиране при изготвянето на обвинителния акт,
довежда единствено и само до възможности на съда да намира неточности в
описаната фактическа обстановка, от там връщане на делото на досъдебна фаза,
което от своя страна нарушава правото на обвиняемите да получат справедлив
процес в разумен срок. Такова изискване за пълно и обстоятелствено описване
на начина на извършване на престъплението, не съществува в нито една развита
европейска правна система.
11. В чл. 180, ал.3 от НПК, да отпадне израза „..ако те се съгласят да ги
приемат“.
Мотиви: Чести са случаите, когато обвиняемите променят
местоживеенето си без да уведомят органа по местоживеене и по този начин
изключително затрудняват законосъобразното приключване на досъдебното
производство.
12. Необходима е промяна и в ДОПК ,ЗКИ по отношение на това кой
следва да е компетентния съд за да разгледа искането на прокурора за
разкриване на данъчно осигурителна и банкова тайна.В сега действащата
законодателство разрешение за разкриване на данъчно осигурителна тайна
дават Административните съдилища по седалищата на фирмите а разрешение
за разкриване на банкова тайна дава Районния съд по седалището на клона на
съответната банка.Това не почива на никаква логика и практически се получава
че по досъдебни производства наблюдавани от Специализираната прокуратура,
изпращаме части от материали на различни районни и административни
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съдилища в цялата страна. Логично е, след като има досъдебно производство
разрешенията за разкриване на данъчно осигурителна и банкова тайна да бъдат
постановявани от съответния на СП съд в случая Специализирания наказателен
съд.
13. В чл. 227 ал.2 от НПК да се измени така: „Обвиняемият и
пострадалият се призоват за предявяването на разследването. Ако обвиняемият
е задържан се призовава и неговият защитник“.
Мотиви: Това ще ограничи в значителна степен зачестилите прояви на
недобросъвестно поведение от страна на защитници, които се укриват от ДЛ,
натоварени със задължението да им връчат призовки и така да бъдат редовни
призовани. Това значително ще ускори процеса на разследване.
14. Чл. 206 изцяло да препраща към разпоредбата на чл.269, ал.3 от НПК.
Чл.206 във връзка с чл.269, ал.3, т.1 от НПК да бъде реално приложима в
съдебната практика, без да се взема предвид дали обвиняемият има наложена
мярка за неотклонение. В чл.269, ал.3, т.1 от НПК да отпадне израза „…или е
променил същият, без да уведоми съответния орган.“
Мотиви: Това значително ще ускори процеса на разследване и ще
препятства шиканиране с права.
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 през 2016 г. тя е била 20
768 бр. прокурорски актове /постановления, писма, произнасяния, резолюции,
участие в съдебни заседания и др./, в сравнение с 2015 г. - 18 567 бр., с 2014
г. - 11 649 бр., в това число се включват 104 бр. прокурорски актове, внесени в
съда, 19 148 общо други прокурорски актове и дейности по всички видове
надзори и 1 516 бр. участия в съдебни заседания на прокурорите от СП.
Причина за това по скоро следва да се търси в устойчивата тенденция на
двойното увеличение на броя на преписките и досъдебните производства през
2016 год., а така също и в нарасналия обем и сложност на досъдебните
производства.
Броят на внесените в съда обвинителни актове съпоставим с миналата
година, е по –малък, но пък за сметка на това в СпНС са внесени 9 броя от
т.нар. “знакови дела“ . Важно е също да се отчете и факта, че някой от
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написаните ОА са от порядъка на 3000 страници, 1000 страници, 500 страници.
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 следва да се отчете и факта,
че от компетенцията на СП са отпаднали делата за „битовата престъпност“,
които са имали значение за броя на внесените в съда дела, тъй като са били
бързо ликвидни и с опростена фактическа и правна сложност.
Поради, което през отчетния период са постановени 31осъдителни
присъди, постановени по внесените обвинителни актове, като през 2015 г. са
били 42, а през 2014 г. са били 24.
За първи 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 е намалял на 116 осъдени лица, в сравнение с
2015 г. когато са били осъдени -192 лица, а през 2014 г. са били осъдени от 110
лица.
Регистрира се значително намаляване на процента на върнатите от
съда дела, който през отчетния период е 19.23 % в сравнение с този през
2015 г. когато е 33.30% , а през 2014г. е бил 35%.
Преписките с международен елемент регистрират също 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.
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 2016 г., по
основните видове дейности на прокурорите и следователите от
Специализираната прокуратура.
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ДОСЪДЕБНА ФАЗА.
Преписки. Проверки по чл.145 ЗСВ – срочност, резултати, мерки.
Следствен надзор.
През отчетния период прокурорите при СП са работили по общо 676
преписки, от които 654 са новообразувани.
В сравнение с миналата 2015 год. когато броя на новообразуваните
преписките е бил 369, то броя на преписките през отчетния период бележи
рязко увеличаване на постъпващите материали, като през 2016 г. преписките са
се увеличили с 285 броя новообразувани преписки.
Почти двойно, в сравнение с предходните две години, са се увеличили
новообразуваните преписки /369 през 2015г . , 304 бр. през 2014г. , към 654 бр.
за 2016г./.
Обяснението за увеличения брой преписки следва да се търси от
увеличения брой на постъпили материали от оперативните служби на ГДБОП ,
МВР и ДАНС, причина за което е стабилизирането и укрепване на службите
след 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 ГД „БОП“, 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 , като през
2016г. вече работи на високи обороти.
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През периода са решени 566 преписки от общия брой 676.
По 193 броя преписки са решени с възлагане на проверка,като от тях 129
преписки до 09.08.2016г., а 64 преписки след 09.08.2016г., когато влиза в сила
изменението в чл.145 от ЗСВ.
От тях 141 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 не от компетентността на СП/,
По 232 бр. са образувани досъдебни производства.
От тези 64 преписки във връзка с промяната в ЗСВ в предвидения
законов срок за проверка са решени 13 преписки, а извън този срок са решени 8
преписки .
От решените общо 566 преписки, 333 бр. от тях са решени в срок до 1
месец, а 233 бр. са решени в срок над 1 месец.
Прави впечатление, че броя на преписки приключили с отказ от
образуване на наказателно производство са 141 бр. , като през 2015г. са били
147 бр. , а през 2014г. – 84 бр.
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
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групи от психиатри,извънземни ,и такива недоволни от магистрати които са се
произнесли по даден съдебен спор във вреда на „жалбоподателите“.
Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно
систематиката на НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и на
ощетените юридически лица от престъпления.
През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура
са наблюдавали 554 бр. досъдебни производства, от които 232 бр. са
новообразуваните през 2016 г.
Данните за периода 2014 г. – 2016 г. разкриват трайна тенденция на
ежегодно и то значително увеличение на новообразуваните досъдебни
производства, като през 2016 год. увеличението е с 90 % .
В сравнение с новообразуваните през 2014г. са били 95 бр., през
2015 г. са били 143 бр. , и през 2016г. са 232 броя .
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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.
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Разследващите органи по делата на СП през 2016 год. се разпределят
както следва :
-365 броя от делата са разследвани от разследващ полицай в МВР, от
които 156 бр. новообразувани.
От следователите от СО при СП са разследвали общо 176 от който 154
броя дела по общия ред и 22 броя дела по реда на чл.194 ал.1 от НПК. От
който новообразувани са 67 дела.
Разследвани дела от прокурор - 9 броя , който са новообразувани.
През 2016г. по наблюдаваните досъдебни производства има 66
пострадали лица, основно от „трафик на хора“ , от които 7 мъже и 59 жени.
Няма пострадали непълнолетни лица и ощетени юридически лица.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПО
РАЗСЛЕДВАЩ ОРГАН
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Наблюдавани досъдебни
производства за ОПГ през 2016 г.
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ОПГ с цел престъпления против данъчната система
ОПГ с цел разпространение на наркотични вещества
ОПГ с цел извършване на трафик на хора
ОПГ с незаконно превеждане на лица през границата на страната
ОПГ с цел извършване на корупционни престъпления
ОПГ с цел държане на акцизни стоки без бандерол
ОПГ с цел пране на пари
ОПГ с цел създаване на документи с невярно съдържание
ОПГ с цел прокарване в обръщение на неистински финансови инструменти
ОПГ с цел престъпления със средства от еврофондовете
ОПГ с цел контрабанда на стоки

ОПГ с цел изнудване
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Тази диаграма, освен че показва структурното разпределение на
наблюдаваните досъдебни производства за ОПГ през
2016г. по вид
престъпления, също така дава социологическата представа за сферите на
действие на организираната престъпност за изминалата година.
Оформя се следната своеобразна класация като следва:
В СП през 2016 г. са били наблюдавани общо 528 броя досъдебни
производства за ОПГ, от тях 217 са
новообразуваните досъдебни
производства за ОПГ.
От наблюдаваните досъдебни производства през 2016 г. за ОПГ от тях:
- 27% досъдебни производства са против данъчната система.
- 16% досъдебни производства са с цел разпространение на наркотични
вещества.
- 14 % досъдебни производства са с цел незаконен трафик на хора.
- 6 % досъдебни производства са с цел документи престъпления
/документи с невярно съдържание/.
- 6 % досъдебни производства са с цел корупционни престъпления/
покупи, длъжностно присвояване, престъпления по служба/.
- 3% досъдебно производства са с цел престъпление против стопанството
и против митническия режим,
- 3% досъдебни производства свързани със стоки без бандерол,
- 0,4% досъдебни производства свързани с цел престъпления по
Еврофондове.
- 18 % досъдебни производства свързани с цел изнудване.
- 2 % досъдебни производства свързани с обращение на неистински
финансови инструменти.
- 2 % досъдебни производства свързани с цел пране на пари,
- 5 % досъдебни производства относно незаконно превеждане на лица
през границата на страната.
За разлика от изминалите периоди се наблюдава увеличение на
наблюдаваните през 2016 г. досъдебни производства, касаещи ОПГ за данъчни
престъпления, ОПГ с цел изнудване и ОПГ за наркотични вещества.
Ръст бележат и делата за ОПГ свързани с нелегални мигранти и
превеждането им през границата на страната.

София, ул. „Черковна“ №90, тел.02/94-88-197, факс: 02/84-38-178; e-mail: sp@prb.bg
25

Новообразувани досъдебни
производства през 2016 г.
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Тази диаграма показва структурното разпределение на новообразуваните
досъдебни производства през 2016г.,
В СП през 2016 г. са образувани общо 232 броя досъдебни производства,
както следва:
- 213 броя (91,8%) досъдебни производства за ОПГ,
- 1 брой (0,4%) по чл. 108 от НК,
- 2 броя (0,9%) по чл. 108а от НК ,
- 1 брой (0,4%) по чл. 159г от НК,
- 1 брой (0,4%) по чл. 213а от НК,
- 7 броя (3%) по чл. 214 от НК,
- 1 брой (0,4%) по чл. 242 от НК,
- 1 брой (0,4%) по чл. 253 от НК,
- 4 броя (1,7%) по чл. 280 от НК,
- 1 брой (0,4%) по чл. 354а от НК.
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.
Все така устойчиви и съпоставими с изминалите години са показателите
относими до делата спрямо ОПГ с цел разпространение на наркотични
вещества и трафик на хора.
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.
Към момента делата, които се наблюдават от прокурорите в този отдел са
66 броя .
През 2016 г. прокурорите от отдел „Данъчен“ са приключили 16
досъдебни производства, от които в Специализирания наказателен съд са
внесени 10 обвинителни актове срещу организирани престъпни групи,
създадени с цел данъчни престъпления.
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Съгласно изменението на чл.411а от НПК,бр.42 от ДВ от 2015г. от м.юли
2015г. делата за престъпления по глава Първа от НК, свързани с тероризъм се
разследват под надзора на Специализирана прокуратура. След промяната на
подсъдността по отношение на тези дела, през 2016г. в Специализирана
прокуратура са наблюдавани 3 досъдебни производства за престъпления по
чл.108 от НК и чл.108а от НК, по които са внесени обвинителни актове в
Специализиран наказателен съд.
Мерки за неотклонение.
През 2016 год. прокурорите при СП са внесли в СпНС общо 293 бр.
искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, /в
сравнение с 2015г. – 98 бр./, от които са уважени 177 бр. искания, а 99 бр. не са
уважени.
За посочения период прокурорите от СП са участвали в 279 бр. заседания
по разглеждане на МНО , за сравнение през 2015г. участията в съдебни
заседания са били 254бр. и през 2014 г. са били в 151бр. съдебни заседания.
БРОЙ УЧАСТИЯ В СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО МЕРКИ ЗА
НЕОТКЛОНЕНИЕ
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През 2016 год. са били задържани под стража общо 345 лица. Този брой е
по голям от задържаните през 2015г.- 108 лица, 2014 год. – 107 лица.
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През периода на 34 лица е била наложена мярка за неотклонение
„домашен арест”, а за 2015 год. с такава мярка са били 14 лица.
БРОЙ ЛИЦА, ЗАДЪРЖАНИ ПОД СТРАЖА
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Исканията за използване на СРС през годината са 1135 бр., като се
наблюдава изключително увеличение спрямо предходния отчетен период (571
бр. за 2014 г. и 501 за 2015г.) .
От тях първоначалните искания са 902 бр., от които 170 бр. не са уважени
от Председателя на СпНС, а исканията за продължаване на срока на СРС – 233
бр., от които 28 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
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извън закона като например внесения обвинителен акт срещу бившия
Председател на СГС.
Исканията за изготвяне на ВДС са 395 , а изготвените протоколи за ВДС
до края на годината са 327 бр.,което е драстично увеличение сравнение с
2015г., когато са 71 броя.
ИСКАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРС
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Срочност на разследването.
Неприключилите разследвания в края на отчетния период са 329 бр.
Прекратените производства са общо 25 бр. ,спрените производства са 26 броя, а
71 е броят на делата изпратени по компетентност на други прокуратури.
За сравнение, през 2015 год. неприключилите досъдебни производства са
били 103 бр., а през 2014 г. са били 198 , това е така, защото се наблюдава
двойно увеличение на новообразуваните досъдебно производства.
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Продължителността на досъдебната фаза за делата, които са решени с
прекратяване или с внасяне в съд, е следната: от общо 123 дела ,
-18 бр. са решени в седем месечния срок;
-18 бр. в едногодишния и
-87 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
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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.
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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 многотомни , като има ОА от
по 3000 страници , 1000 страници , 500 страници и други .
Прокурорите са изготвили 3 бр. искания за обезпечаване по чл.72 от НПК.
Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.
През 2016г. прокурорите в СП са решили 226 броя досъдебни
производства, от тях с краeн акт:
-с обвинителен акт, споразумение - 104 броя,
-с постановление за прекратяване – 25 броя,
-с постановление за спиране 26 броя.
Изпратените по компетентност на други прокуратури досъдебни
производства са 71 броя.
Забелязва се намаляване на решените досъдебни производства, като
през 2014 год. - 286 бр. и през 2015г. са били 371 броя което се дължи на
драстичното увеличаване на обема на работа.
РЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
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През 2016г. 98 бр. дела са внесени в съда със 104 бр. прокурорски акта,
изготвени са 82 обвинителни актове по отношение на 408 лица и 21
споразумения за 48 лица 1 предложение по чл. 78а от НК за едно лице.
Наблюдава се намаление на броя на споразуменията в досъдебното
производство.
Няма увеличение на внесените в съд дела – за 2015 г. - 126 бр. ДП, а през
2014г.- 144 бр.
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Дейност на отдел „Следствен“ при Специализирана прокуратура.
През 2016 г. в Следствения отдел при Специализираната прокуратура са
работили средно 11 следователи по общо 156 досъдебни производства.
Средната натовареност на следователите за годината е била 14,18 бр.
досъдебни производства. През месец юни 2016г. един от следователите стъпи в
длъжност „Прокурор“ в Специализирана прокуратура. През годината с
решение на ВСС допълнително са предоставени 5 щата за следователи, които
не са попълнени и към края на 2016г. не беше обявен конкурс за запълването
им. През месец август 2016г. в отдела бяха командировани трима следователи
София, ул. „Черковна“ №90, тел.02/94-88-197, факс: 02/84-38-178; e-mail: sp@prb.bg
33

от Следствен отдел на СГП, на които със заповед на административния
ръководител е възложено разследването по делото „КТБ“. Същите са
изключени от разпределение на други постъпващи в отдела дела за
разследване.
През 2016г. в отдела са възложени за разследване 72 досъдебни
производства/или средно по 6,54 ДП на следовател/, от които новообразувани 47 броя, превъзложени и приети от друга прокуратура – 20 броя и 5 броя
образувани след разделяне на досъдебни производства. От предходен период –
2015г. са останали за разследване 75 броя, върнати от съда за отстраняване на
допуснати процесуални нарушения 5 броя, върнати от прокурор 2 броя и
възобновени след спиране 2 броя досъдебни производства.
Следователите разследват дела, образувани срещу организирани
престъпни групи, извършили престъпления: трафик на хора, разврат,
изнудване, престъпления срещу митническия режим, данъчната, кредитната и
осигурителната система, документни престъпления, престъпления против
паричната и кредитната система, сделки с културни ценности, лихварство,
както и делата за тероризъм.
Работата в следствения отдел се организира и извършва на основа на
екипния принцип. По повечето от досъдебните производства следователите
работят в екип с поне още един следовател, определен чрез УИС - 2 или с
разпореждане на Административния ръководител за създаване на екип. Общо
такива дела са 65 на брой. Служебната натовареност, необходимостта от
едновременно извършване на процесуално-следствени действия на територията
на цялата страна и изключителната компетентност на СП по водените от нея
досъдебни производства постоянно налагат възлагане извършването на
отделни процесуално-следствени действия на друг следовател от отдела или на
разследващи полицаи, включени в списъка по заповедта на Министъра на
вътрешните работи. За периода са издадени 440 броя постановления на
основание чл. 218 от НПК, от които 96 броя за възлагане на друг следовател от
отдела и 344 броя за възлагане на разследващи полицаи от различни райони в
страната и на органите на МВР и ДАНС.
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През 2016г. по дела на производство в СО на СП продължи работата по
създадените екипи за съвместна работа с компетентните власти от Германия,
Белгия, Испания.
За 2016 г. следователите в отдела са приключили и изпратили на
прокурор със заключително мнение 51 броя досъдебни производства /което
представлява средно 4,63 ДП на следовател/. От тях 35 броя с мнение за съд с
общо 171 обвиняеми лица или средно 3,18 ДП на следовател, 5 броя с мнение
за прекратяване или средно 0,45 ДП на следовател, 4 броя с мнение за
изпращане по компетентност на друга прокуратура или 0,36 ДП на следовател,
3 броя с мнение за спиране или 0,27 на следовател. През годините, въпреки
постоянно непопълнения състав на отдела и увеличаването на броя на
разследваните дела се запазва относително постоянен брой приключени
досъдебни производства.
приключени ДП за съд за периода 2014 - 2016 година
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Брой проключени ДП с мнение за съд, прекратяване и
изпращане по компетентност и спиране в периода
2014 до 2016 година
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От приключените досъдебни производства 11 са приключени в срок до 6
месеца и 40 в срок над 6 месеца.
срочност на разследване на приключените ДП
до 6 месеца и над 6 месеца
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През последните години се наблюдава трайно нарастване както на броя на
делата, разследвани от следователите в следствения отдел, така и на броя на
приключените дела. През 2014г. са разследвани общо 111 броя дела от 10
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следователя при средна натовареност 11,1 броя ДП, от които са приключени 40
броя дела, през 2015г. – общо 131 броя дела от 12 следователя при средна
натовареност 10,91 броя ДП, от които са приключени 47 броя дела, а през
2016г. – 156 броя дела от 11 следователя при средна натовареност 14,18 броя
ДП, от които са приключени 51 броя дела.

отношение на брой ДП на производство и
приключени ДП
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През 2016г. е нараснал значително броя на обвиняемите лица по
досъдебните производства, приключени с мнение за предаване на съд, което е
трайна тенденция в последните години. През 2014г. обвиняемите лица са били
58 по 28 броя досъдебни производства, през 2015г. обвиняемите лица са били
119 по 25 броя досъдебни производства, а през 2016г. обвиняемите лица са 264
по 35 броя досъдебни производства.
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Брой обвиняеми лица по приключените ДП
за съд през периода 2014 - 2016 година
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Огромно напрежение в работата на отдела през годините създават
досъдебните производства приети по компетентност и възложени след като са
били приключени от други служби, внесени в Специализиран наказателен съд
и върнати за отстраняване на процесуални нарушения, както и превъзложените
досъдебни производства. От създаването на отдела през 2012 година до края на
2016 година са разследвани общо 287 досъдебни производства, от които 140 са
новообразувани или образувани по отделени материали, 75 са приети по
компетентност от друга прокуратура или по трансфер и 72 са превъзложени,
след като са били разследвани от друг разследващ орган. От общо 156 броя
дела, разследвани през 2016г. от следовател, 57 броя са превъзложени или
приети по компетентност от друга прокуратура.
Неприключените досъдебни производства по описа на СО при СП към
31.12.2016 г. са 105 броя.
Съгласно специалната компетентност на СО при СП изпълнява
Международни молби за правна помощ, във връзка с разследване на ОПГ.
Останали неизпълнени от минали години, включително и допълнително
получени молби за правна помощ по вече изпълнени такива са 22 броя и са
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възложени нови още 52 броя международни молби за правна помощ. През 2016
година са изпълнени 54 броя молби за правна помощ.
Работата в отдела страда допълнително и от недостига на съдебни
деловодители. Към 31.12.2016г. деловодното обслужване на отдела се
осъществява от само двама такива, които работят при голямо натоварване
предвид огромния обем техническа работа по делата. Огромен проблем за
работата на следователите представлява и липсата на обособена регистратура
за класифицирана информация в отдела. Това довежда до загуба на време за
личното получаване и връщане на материали от РКИ на ул. „Черковна“ № 90 от
следователите.
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СЪДЕБНА ФАЗА.
Наказателно съдебен надзор - решения на съда по внесените
прокурорски актове. Осъдени и оправдани лица
От данните за дейността на Специализирана прокуратура по наказателносъдебния надзор през отчетния период, както и през предходната 2015 г., се
налага извод, че прокурорите са работили по дела, внесени в СпНС от СП, така
и по реда на § 9 от ПЗР на ЗИДНПК /значително по-малко от миналата година/
и внесени от други прокуратури.
В сравнение с предходните две години през отчетната 2016 г. броят на
делата внесени в съда от СП са се увеличили значително, като внесените от
други прокуратури са намалели.
През отчетната година отново се констатира внасяне на обвинителни
актове от други прокуратури в СпНС – 9 /девет/ броя, неотговарящи на
изискванията на чл.246 НПК, които след връщането на СП налагат извършване
на действия по разследването и изготвяне на окончателен акт от прокурорите
при СП.
През 2016 г. прокурорите при Специализираната прокуратура са внесли в
съда общо 98 бр. досъдебни производства, съответно със 118 прокурорски акта
/93 обвинителни акта, 24 споразумения и 1 предложение по чл.78а от НК/.
За сравнение през 2015 г. прокурорите при СП са били внесени в съда
общо 130 досъдебни производства, със съответен прокурорски акт, а през 2014
г. са били внесени общо 144 броя досъдебни производства, със съответен
прокурорски акт.
Налице е намаляване с 26 броя прокурорски актове на СП отнесено към
2015 г. и с 40 бр. в сравнение с 2014 г.
Образувани в Специализирания наказателен съд дела по внесени
прокурорски актове за 2016 г. са 118 дела от общ характер като по обвинителен
акт са образувани 93 бр. наказателни производства, по споразумения са
образувани 24 бр. наказателни производства и с предложение по чл.78а от НК 1
бр. наказателно производство.
С обвинителен акт са предадени на съд 408 лица, с предложение за
споразумение са предадени на съд 48 лица и с предложение по чл.78а от НК е
предадено на съд 1 лице.
През 2016 г. Специализираният наказателен съд е образувал 118
наказателни дела от общ характер по внесените прокурорски актове. Разликата
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между внесените в съда досъдебни производства и образуваните в съда дела се
дължи на обстоятелството, че част от досъдебните производства са внасяни в
съда по два и повече пъти.
За сравнение за същия период на 2015 г. Специализираният наказателен
съд е образувал 152 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 2016 г. в сравнение за
2015г. с 34 бр. или 22.4 %.
През 2016г. са били решени 88 броя наказателни дела по обвинителни
актове, 24 броя наказателни дела по споразумения и 1 бр. наказателни дела по
реда на чл.78а НК с освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание – глоба или общо 113 броя.
През 2015 г. са били решени 126 броя наказателни дела по обвинителни
актове и 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 - общо 156 броя, а за същия период през
2014г. са разгледани и решени 196 наказателни дела по обвинителни актове и
48 наказателни дела по споразумения - общо 244 броя.
През отчетния период 2016 г. са постановени 31 осъдителни присъди по
внесени обвинителни актове, от тях по реда на съкратеното съдебно следствие
по чл.373 , ал.3, вр. с 372 ,ал.4 , вр. с чл.371, т.2 от НПК – 2 бр.
За сравнение през 2015 г. са постановени са 42 осъдителни присъди по
внесени обвинителни актове. За същия период 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 2014 г. са постановени 24 осъдителни присъди по
внесени обвинителни актове.
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БРОЙ ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ
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През същия период са постановени и 2 оправдателни присъди по внесени
обвинителни актове.
За разлика от предходната 2015 г., когато са постановени 12 оправдателни
присъди, а през 2014 г. са постановени 2 такива. Налице е намаление на броя на
оправдателните присъди за отчетния период в сравнение с 2015 г. с 10
оправдателни присъди.
Влезлите в сила оправдателни присъди през отчетния период са 7 бр., с
които са оправдани 14 лица. От влезлите в сила оправдателни присъди от тях
6 лица са оправдани по 2 дела, внесени в СпНС от други прокуратури, с
обвинителни актове.
Осъдени лица – брой и структура
През отчетния период по внесени обвинителни актове са осъдени 116
лица и са оправдани 47 лица. Намален е броят на осъдените лица отнесено към
2015 г. , когато са били осъдени 192 лица /с 76 лица/ и е увеличен броят на
оправданите такива с 21 лица, тъй като през 2015г. са оправдани 26 лица.
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През отчетния период /2016 г./
са постановени 24 решения по
предложения за споразумения, като с 20 решения са одобрени предложения за
споразумения и 4 не са одобрени.
За сравнение през 2015г. са постановени 18 решения по предложения за
споразумения , като с 16 решения са одобрени предложения за споразумения и
2 не са одобрени.
По тях са осъдени и санкционирани 45 лица, докато през 2015г. са били
осъдени и санкционирани по този ред 32 лица.
През 2016 г. са били осъдени с влязъл в сила съдебен акт общо 136 лица,
като са наложени 162 наказания, докато през същият период на 2015 г. са били
осъдени с влязъл в сила съдебен акт общо 175 лица , като са наложени 165
наказания.
За сравнение, през 2014 г. са били осъдени общо 149 лица, като са
наложени 168 наказания. Налага се изводът, че в сравнение с 2015 г. броят на
осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт се е намалил с 39 лица и в
сравнение с 2014 г. се е намалил с 13 лица.
От осъдените /общо 136 лица/ с влязъл в сила съдебен акт през периода, 8
са жени и 128 са мъже.
Най-голям е броят на лицата, осъдени за престъпления по чл.321 от НК –
70 лица , които съставляват 51,5 % от общо осъдените лица.
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БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА
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На следващо място са лицата, осъдени за престъпления по чл.214 от НК –
18 бр. или 13,2 %.
Следват осъдени за престъпления по чл.242 от НК – 15 бр. или 11%.
Следват осъдени за престъпления по чл.354а от НК – 13 бр. или 9.5%.
Четири лица са осъдени за престъпления по чл.339 от НК – което е 2.9 %
от осъдените лица.
Осъдени лица през отчетният период за други престъпления са като
следва: за престъпления по чл.108 от НК – 1 бр., чл.155 от НК – 2 бр., чл.159а от
НК – 2бр., чл.199 от НК – 1 бр., по чл.213а от НК – 2 бр., по чл.234 от НК – 3
лица , по чл.255 от НК – 3 лица, по чл.280 от НК – 1 лице, по чл.308 от НК – 1
лице, като за всяко от тези престъпления процента на осъдени лица е под 5 %.
За сравнение през 2015 г. осъдените за престъпления по чл.321 от НК са
били 22.2% от общо осъдените лица, а тези за престъпления по чл.354а от НК
са били 12.5 % , а през 2014 г. осъдените за престъпления по чл.321 от НК са
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били 38.9% от общо осъдените лица, а тези осъдени за престъпления по чл.354а
от НК са били 18.8 % .

СТРУКТУРА - БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА
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Брой участия в съдебни заседания.
През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура са
участвали общо в 1195 съдебни заседания по 1011 наказателни дела.
В сравнение 2015 г., когато прокурорите са участвали в 1048 съдебни
заседания по 863 наказателни дела, а през 2014 г. прокурорите са участвали в
780 съдебни заседания по 676 наказателни дела.
Забелязва се тенденция към значително увеличение през 2016 г. отнесено
към 2015 г. на участието в съдебни заседания със 147 броя, като и броят на
наказателните дела, по които прокурорите от СП са участвали се е увеличил със
148 броя дела.
Отнесено към 2014г., когато прокурорите са участвали в общо 780
съдебни заседания, е налице увеличение от 415 дела.
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БРОЙ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,
РАЗГЛЕЖДАНИ В СпНС
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Върнати дела.
През отчетния период са върнати общо 29 наказателни дела, което
представлява 27.9 % от общо внесените в съда 104 бр. досъдебни производства
с 118 бр. прокурорски актове /93 бр. обвинителни актове, 24 бр. споразумения
и 1 предложение по чл.78а от НК/.
От общо върнатите 29 наказателни дела, внесени от СП са 20 дела и
внесени от други прокуратури са 9 дела.
От върнатите 29 наказателни дела, 22 дела са внесени отново в
СпНС в най-кратък срок след отстраняване на посочените нарушения, 5
досъдебни производство са при разследващ орган за извършване на
действия по разследването и 2 досъдебни производства са изпратени на
други прокуратури.
От общо върнатите 29 дела, 26 дела са внесени в СпНС с обвинителен
акт и 3 с предложение за споразумение.
За сравнение, през 2015 г. са върнати общо 44 наказателни дела, което
представлява 33% от общо внесените в съда актове /обвинителни актове и
споразумения/ - 130 бр. От общо върнатите 44 наказателни дела, внесени от СП
са 42 дела – 40 дела с обвинителен акт и 2 неодобрени от СпНС споразумения.
Внесени от други прокуратури са 2 наказателни дела.
ПРОЦЕНТ НА ВЪРНАТИ ДЕЛА ПО ВНЕСЕНИ
ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ В СпНС
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За сравнение през предходния отчетен период 2014г. са върнати 70
наказателни дела, което представлява 46% от общо внесените в съда 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 2016 г. спрямо
2015 г. с 15 дела, а спрямо 2014 г. – с 41 дела. Ако се броят върнатите дела
от внесените обвинителни актове от СП в СпНС, които са 20, то графиката
би изглеждала по следния начин:
ПРОЦЕНТ НА ВЪРНАТИ ДЕЛА ПО ВНЕСЕНИ ОБВИНИТЕЛНИ
АКТОВЕ ОТ СП В СпНС
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Причините за връщане на делата от съда във фаза досъдебно
производство могат да се обособят в следните отделни групи:
1.Група „Технически грешки“
В тази група влизат пороците свързани с несъответствия между словесна
и цифрова квалификация ;разминавания между часове и дати на привличания и
предявявания; грешки при изписване на имена:
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- напр. пр.пр.623/2012 г. – делото е върнато на СП поради допуснато
процесуално нарушение в диспозитива на едно от обвиненията. Посочено е , че
обвиняемият е извършил деянието в съучастие със себе си, а не с другия
обвиняем.
2.Група „Безспорни нарушения“
В тази категория са нарушенията касаещи - Разширяване с ОА
параметрите на обвиненията, липса на елементи от състава на престъпление ,
липса на процедури по предявяване на материалите по делото , нередовна
процедура по задочно производство , употреба на думите „неустановени,като
време място начин“ при изписване на елементи от състава:
- напр. пр.пр.242/2014 г. – делото е върнато в СП поради допуснати
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното
производство - непредявяване на материалите по ДП по реда на чл.227 от НПК
/липсата на доказателства за редовно призоваване на обвиненото лице съдът
оценява като непризоваване по реда и при условията на чл.227, ал.3 от НПК/
довело до ограничаване правата на едно от обвиняемите лица; нарушено право
на защита на трима обвиняеми, изразяващо се в провеждане на задочно
производство спрямо същите при липса на условията на чл.269 от НПК и без
наличие на необходимите за това предпоставки; невръчени ПЧП на всички
обвиняеми лица; налице са отделени материали, касаещи извършено от
обвиняем престъпление по чл. 321 от НК в отделно досъдебно производство, но
въпреки това в дизпозитивната част на обвинителния акт е повдигнато
обвинение и срещу него за такова престъпление.
3.Група „Спорни нарушения“
В групата са следните нарушения:
- Недостатъчен обем от факти по ОА; различие между обстоятелствена и
диспозитивна част на ОА .
– напр. пр.пр. № 471/2012 г. – делото е върнато в СП поради допуснато
нарушение, което се състои, според съда, в несъответствие на ОА с
разпоредбата на чл. 246, ал. 2 от НК. Налице е непълнота на изнесената в ОА
фактическа обстановка, която е довела до ограничаване на процесуалните права
на обвиняемите лица, а именно – до невъзможност обвиняемите да разберат в
какво са обвинени и въз основа на какви доказателства, респ. до невъзможност
да организират защитата си;
– напр. пр. пр. 367/2014г. – делото е върнато в СП поради допуснати
процесуални нарушения, изразяващи се в противоречия между обстоятелствена
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и диспозитивна част на ОА относно размера на причинената вреда /в резултат
на вторичните престъпления/, неясноти и противоречия в ОА.Не е
формулирано пълно, точно и ясно обвинението. Не са разяснени правата на
пострадалите лица.
Големият брой дела, които наблюдават прокурорите при Специализирана
прокуратура в повечето случаи са с много голям обем/ досъдебните
производства са многотомни/, което създава предпоставки за допускане на
нарушения при изготвяне на обвинителния акт и в хода на досъдебното
производство. По
досъдебните производство обвиняемите лица са
множество,което затруднява разследването по делата. От друга страна СП е с
национална компетентност и не е възможно да се упражни непосредствен
контрол върху дейността на разследващите органи от страната.
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 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 като бъде създадена
разпоредба, касаеща делата, разглеждани в Специализирана прокуратура, в
която да бъдат определени по-дълги срокове.
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 въззивният съд е обявил за необосновани и
неправилни изводи на първостепенния съд по редица дела.
През 2016 г. са внесени 23 протеста срещу върнати от съда дела.
Разгледани от съда са 18 протести, като от тях няма уважени протести.
За сравнение през 2015 г. са внесени 31 протеста 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 протеста 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 намаление с 8 броя протести,
подадени срещу върнати от съда дела на СП отнесено към 2015г. и с 2 броя
протеста отнесено към 2014 г.
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Общо протестите, подадени от прокурорите при Специализирана
прокуратура през отчетния период са 40 на брой, 17 протеста са подадени
срещу изцяло и частично оправдателни присъди, 23 протеста са подадени
срещу актове на съда, с които са върнати дела на СП.
През 2016 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 63 съдебни актове /по лица/ – присъди и определения за
одобряване на споразумения, с които са осъдени 136 лица и са наложени общо
162 наказания.
В сравнение с 2015 г., когато са получени за изпълнение общо 68 съдебни
актове /по лица/ – присъди и определения за одобряване на споразумения, е
налице намаление на същите със 7 %.
В сравнение с 2014 г., когато са били получени за изпълнение общо 65
съдебни актове /по лица/ – присъди и определения за одобряване на
споразумения, е налице намаление на същите със 3 % .
Разпределението им по видове наказания е както следва: лишаване от
свобода – 126 бр., пробация – 2 бр. и глоба – 23 броя, 11 – други наказания.
От общия брой осъдени лица с наказание „лишаване от свобода“, 51 лица
са осъдени ефективно и 75 лица – условно.
Запазва се тенденцията от предходните години преобладаващият брой от
налаганите наказания да е лишаване от свобода, като останалите наказания
съставляват незначителен дял. Следва да се отрази, че през 2015 г. наложените
наказания лишаване от свобода са били общо 151 бр., пробация – 6 бр. и глоба –
18 бр.
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От общия брой получени съдебни актове през отчетния период – 63 бр.,
са били изпратени за изпълнение общо 39 бр. присъди /по лица/. Всички
съдебни 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 присъди за общо 42 лица, 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 от НПК наказание наложено на едно лице.
В края на 2016 г. са останали неприведени присъди по отношение на 24
лица с наложени наказания „лишаване от свобода“. По отношение на 19
/деветнадесет/ лица нямаме уведомления за започване на изтърпяване на
наложеното наказание. Част от тези лица търпят наказания „лишаване от
свобода“ по други присъди, а за други лица се изчакват справки от различни
институции.
По отношение на 5 /пет/ от лицата се чака групиране на наказанията.
В края на отчетната година по изпратени за изпълнение присъди с
наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“, не са били задържани 3
/три/ лица, като същите са обявени за общодържавно издирване. Горното е с
натрупване от предходните години.
През отчетния период прокурорите при Специализираната прокуратура са
изготвили 19 бр. предложения до съда за произнасяне по реда на чл.306, ал.1,
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т.1, т.2, и т.3 от НПК и са участвали в 42 съдебни заседания по образуваните
общо 35 производства. 11 /единадесет/ от внесените предложения са били
уважени. 5 /пет/ от внесените предложения са били прекратени поради
идентичност, защото преди това са били образувани дела за същите лица по
молба на техните защитници, които дела са гледани преди образуваните по
предложение на прокурора. 3 /три/ от делата са останали неразгледани, защото
са насрочени за 2017г. В сравнение с 2015 г. изготвените предложения до съда
по реда на чл.306, ал.1 т.1, т.2 и т.3 НПК, са били 14 бр. и прокурорите са
участвали в 56 съдебни заседания по образувани 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 от НПК, когато са били 9, се отбелязва увеличаване на броя им.
Към края на отчетния период 11 от предложенията са уважени и три не са
уважени.
С оглед големия брой производства по реда на чл.306 ал.1 т.2 и т.3 от
НПК 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“. 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.
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ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ НА
МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. СПЕЦИАЛЕН
НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗУВАНИ ЗА
НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ
ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.
ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ
МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА.

В

РАМКИТЕ

НА

В доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета
относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка е
отчетено , че са постигнати трайни резултати от страна на СП в борбата с
организираната престъпност.
Техническия доклад – приложение към изготвения ежегоден доклад на
Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка
на Република България по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) за
2016г. представлява детайлен преглед на констатациите в доклада на ЕК,
подкрепени с конкретни данни.
Анализът
на резултатите по разкриване на престъпленията от
компетентността на Специализираната прокуратура показва, че се повишава
успеваемостта и ефективността.
Докладът отчита, че след преодоляване първоначалните трудности,
специализираните институции към момента са утвърдени, натрупан е
съществен опит и е повишен капацитета по отношение на значими дела за
организирана престъпност.
Положителни са резултатите по отношение на броя на приключените в
съда дела за тежка организирана престъпност, като няколко от делата са
приключили с налагане на наказание дългосрочно лишаване от свобода за
различни видове престъпления.
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СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР.

За отчетния период, 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г., няма взети на специален
надзор дела, наблюдавани от ВСС.
През отчетния период, 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г., на специален надзор
са взети и наблюдавани общо 213 /двеста и тринадесет/ досъдебни
производства. От тях 4 са взети на специален надзор от ВКП по реда на
Указание на Главния прокурор за оказване на засилена методическа помощ и
надзор по определени наказателни производства в системата на ПРБ, а всички
са взети на специален надзор и от АСП, съгласно заповеди №2/2012 год. /отм./
и №75/2014 г. на административния ръководител на АСП /отм./.
От тях 37 (тридесет и седем) досъдебни производства на
Специализираната прокуратура са взети на специален надзор през 2016 г., и 176
(сто седемдесет и шест) броя са останали от 2015г. От взетите на специален
надзор през 2016 г. общо 37 броя (4 броя от които са взети на специален надзор
и от ВКП), 30 (тридесет) броя са образувани през отчетния период, а 7 (седем)
са образувани в предишен период, но са взети на специален надзор през 2016 г.,
От гореспоменатите наблюдавани досъдебни производства, 95
(деветдесет и пет) дела са внесени в Специализирания наказателен съд с
различни прокурорски актове, като 88 бр. от тях са с предмет престъпления на
организираната престъпност, едно е с предмет престъпление по чл.108а от НК
(престъпление против републиката), едно е с предмет престъпление по чл.280
ал.1 от НК (каналджийство) и пет са с предмет изнудване. По приключените
дела, взети на специален отчет за периода 2012 -2016 г. са предадени на съд
общо 568 лица, от които 150 броя лица са предадени на съд през 2016 г.,
осъдени са 35 лица през 2016 г., а 10 са оправдани с невлязъл в сила съдебен
акт. Останалите досъдебни производства не са приключени от разследващия
орган.
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СТРУКТУРА ПРЕДМЕТ НА ДЕЛАТА, ВНЕСЕНИ
В СпНС
88
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против републиката)
с предмет престъпление по
чл.280 ал.1 от НК
(каналджийство)
с предмет изнудване

5
1

1

От взетите на специален надзор през отчетния период -2016 г. общо 37
броя производства, 34 броя са за организирани престъпни групи, създадени с
цел, както следва : 11 ( единадесет) броя с цел извършване на незаконен
трафик на наркотици, 7 (седем) броя
с цел извършване на данъчни
престъпления, 2 (два) броя с цел каналджийство, 3 (три) броя с цел
извършване на трафик на хора, 2 (два) броя с цел изнудване, 1 (един) брой с
цел извършване на престъпления против кредитната система, 1 (един) брой с
цел изпиране на пари, 3 (три) броя с цел подкупи, 1 (един) брой с цел
извършване на телесни повреди, 1 (един) брой с цел държане на оръжия, 1
(един) брой с цел извършване на длъжностни присвоявания и 1 (един) брой с
цел документни измами. На специален надзор през отчетния период са били
взети и 2 (два) броя производства, водени за извършени престъпления против
републиката и 1 (един) брой производство, водено за деяние по чл.213а ал.2 от
НК.
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ОПГ с цел извършване на
незаконен трафик на
наркотици
ОПГ с цел извършване на
данъчни престъпления

ПРОИЗВОДСТВА

ОПГ с цел каналджийство
ОПГ с цел трафик на хора
ОПГ с цел изнудване

7
11
2

ОПГ с цел извършване на
престъпления против
кредитната система
ОПГ с цел изпиране на
пари
ОПГ с цел подкупи
ОПГ с цел извършване на
телесни повреди

1
3

2
1

1

1

2
1

3

1

1

ОПГ с цел държане на
оръжия
ОПГ с цел извършване на
длъжностни присвоявания
ОПГ с цел документни
измами
извършени престъпления
против републиката
деяние по чл.213а ал.2 от
НК

Характерно за отчетния период е, че се наблюдава увеличаване на броя на
новите взети на специален надзор дела през годината- 37 дела, в сравнение с
2015 г., когато са били взети на специален отчет 28 дела, а през 2014 г. – 31
броя дела. Това се дължи от една страна на факта, че е променена
компетентността на СпНС и СП разследва производствата, водени за
извършени престъпления против републиката, а от друга с увеличения
мигрантски трафик през годината.
През 2016 г. се запазва наблюдаваната през 2014г. и 2015г. тенденция за
най-голям дял на делата, свързани с данъчни престъпления и престъпления с
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предмет наркотични вещества, които се вземат на специален надзор.
Впечатление прави и нарасналият брой на взетите на специален надзор дела
свързани с каналджийство.
НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ
КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
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 01.01.2016 г. – 31.12.2016 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 2016 г. общо прокурорите при СП са наблюдавали 528 броя ДП,
свързани с организираната престъпност. От тях новообразувани за периода са
217 бр. ДП , т.е. почти два пъти в повече от тези през 2015г. когато са били
131 броя . През 2015 г. наблюдаваните производства са били 325 бр. През
2014г. наблюдаваните производства са били 363 бр., от тях новообразуваните са
били 88 броя.
Налице е тенденция на постоянно и то значително увеличение на този вид
разследвания, и ръст на новообразуваните дела спрямо 2015г. Увеличението
при новообразуваните дела през 2016 г. с 60,37 % спрямо предходния отчетен
период.
Общият брой на решените досъдебни производства от прокурор е 167 бр.
за сравнение с предходния отчетен период - 206 броя. От тях 60 ДП са внесени
в съда със 60 прокурорски актове – 48 обвинителни акта и 12 споразумения, 25
ДП са спрени и 20 ДП са прекратени.
По приключените досъдебни производства, свързани с организирана
престъпност от СП, внесените обвинителни актове са срещу 386 лица, т.е.
наблюдава се намаляване на броя на предадените на съд лица в сравнение с
предходния период - 523 лица. 103 лица са осъдени и санкционирани с влязъл
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в сила съдебен акт, а 2 са оправдани. Наблюдава се увеличение на броя на
осъдените и санкционирани лица и намаляване на броя на оправданите спрямо
предходния отчетен период.
От общия брой наблюдавани ДП, свързани с организирана престъпност,
останали неприключени през 2016г. са 388 досъдебни производства в
сравнение с 2015 г. когато са били 119 броя.
Общо по тази категория дела са били наложени 107 наказания. От тях 36
– ефективно наказание „лишаване от свобода“, 62 – условно наказание
„лишаване от свобода“, 1 с наложено наказания „пробация“ и 2 – с наложени
наказания „глоба“.

БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНА
ПРЕСТЪПНОСТ

205,8
205,6
205,4
205,2
205
204,8
204,6
204,4

206

167

2015г.

2016г.

КОРУПЦИОННИ, ДАНЪЧНИ И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
Досъдебни производства, образувани за корупционни престъпления.
Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица.
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През отчетния период в Специализираната прокуратура са водени общо
14 досъдебни производства за корупционни престъпления. В това число
досъдебни производства за същински корупционни престъпления,за
престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотиви
и
злоупотреба със служебно положение.
Процентният дял спрямо наблюдаваните ДП през 2016г. е 2,65%
През предходния отчетен период 2015г. в Специализираната прокуратура
са били водени 10 подобни дела.
През отчетния период
новообразуваните досъдебни производства за
корупционни престъпления са 1 брой.
Приключилите досъдебни производства са 9 броя,като са останали
неприключили 5 броя дела.
От приключилите 9 броя досъдебни производства 7 броя
са
приключили с внесени обвинителни акта в съда, срещу 39 обвиняеми лица.
През отчетния период 2016 г. от досъдебните производства за
корупционни престъпления за престъпления на длъжностни лица с вероятен
корупционен мотив и злоупотреба със служебно положение 1 брой досъдебно
производство е прекратено и 1 брой е спряно.
В периода са били наблюдавани общо 5 досъдебни производства за
същински корупционни престъпления ,от които :
За престъпления по чл. 301 НК наблюдаваните дела са 4/четири/, от
които няма новообразувани. Две от тях са приключили с обвинителен акт,
срещу 11 лица и 2 /две/ са на производство.
За престъпления по чл. 302 НК наблюдаваните дела са 1/едно/, което не
е приключило.
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 3, като от тях 1 е
новообразувано за престъпление по член 242,ал. 4,вр. с ал. 1 от НК. И двете
дела са приключили (1 от тях е прекратено, 2 са внесени в съда с ОА срещу 16
лица).
За престъпление по служба наблюдаваните производства са 2, които са по
член 282 от НК ,като и двете са приключили (1 е с внесен обвинителен
акт,срещу 6 лица, а другото дело е спряно).
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В периода е било наблюдавано 1 досъдебно производство за злоупотреба
със служебно положение. Това досъдебно производство е за присвояване по член
203 от НК, неприключило към края на отчетния период.
Досъдебни производства, образувани за престъпления свързани с
изпиране на пари, злоупотреба със средства и фондове на ЕС, както и за
данъчни престъпления. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и
осъдени лица.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са водени 5
досъдебни производства за престъпления свързани с изпиране на пари.
От тях е приключило 1 / едно / досъдебно производство, което е
прекратено. Останалите 4 са неприключили към изминалия отчетен период.
В същия период е водено 1 / едно/ досъдебно производство с предмет
злоупотреба със средства и фондове на ЕС – престъпление по чл.248 а, ал.3 от
НК, което е неприключило към изминалия отчетен период.
В сравнение с миналия отчетен период (2015 г.) , в Специализираната
прокуратура са водени 14 досъдебни производства за престъпления, свързани
с изпиране на пари.
През 2016г. са водени общо 92 /деветдесет и две/ досъдебни
производства за данъчни престъпления и измами.
Процентният дял на тази категория дела спрямо общия брой на
наблюдаваните за 2016г. – 528бр.ДП е 17,42 % .
Новообразуваните ДП за периода са 24 / двадесет и четири/. Разделени
по текстове, както следва:
За престъпления по чл.212 от НК /данъчни измами/ наблюдаваните дела
са 5, всички неприключили към периода.
За престъпления по чл.234 от НК /държане на акцизни стоки без
бандерол/ са наблюдавани 6 дела. Приключили са 4 ДП с 3 обвинителни
актове срещу 19 лица и 1 със споразумение за 3 лица. През отчетния период 5
лица са осъдени с влязъл в сила съдебен акт.
За престъпления по чл.255 от НК /престъпления против финансовата,
данъчната и осигурителната система/ са наблюдавани 66 дела. Приключили са
18 ДП с 10 обвинителни актове срещу 19 лица. През отчетния период 3 лица са
осъдени с влязъл в сила съдебен акт.
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От наблюдаваните 66 броя дела за престъпления против финансовата,
данъчната и осигурителната система, 20 бр. са новообразувани. Неприключили
през отчетния период са 48 броя дела.
За престъпления по чл.308 НК /неистинско или невярно документиране/
са наблюдавани 15 досъдебни производства, като 5 от тях са приключили – 1 е
спряно, 1 е прекратено и 3 са внесени в съда с обвинителен акт срещу 4 лица.
За сравнение, през 2015 г. са наблюдавани 83 /осемдесест и три/ броя
досъдебни производства за данъчни престъпления, а през
2014 г. са
наблюдавани 43 /четиридесет и три/ досъдебни производства. Наблюдава се
слабо увеличение.

ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
наблюдавани дела ;приключени дела; обвинителни актове
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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
/четири/ досъдебни производства по този критерий. От тях са приключени 2
/две/ досъдебни производства, 2 са неприключили.
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 45 бр. досъдебни производства, от които новообразуваните са
14 бр. спрямо наблюдаваните ДП. Делата с посочения предмет представляват
дял от 11,73 % . От тях през годината са приключени 30 бр.досъдебни
производства а по 15 разследването продължава.
За сравнение през 2015 г от този вид дела в Специализираната
прокуратура са наблюдавани 70 бр. досъдебни производства, от които
новообразуваните са били 14 бр.спрямо наблюдаваните ДП. От тях през 2015 г.
са приключили 42 бр.досъдебни производства, а по 28 разследването е
продължило и през 2016 г.. През 2014г.са били разследвани общо 33 бр.
досъдебни производства наблюдавани от Специализирана прокуратура, от
които 5 бр. са образувани през 2014. От тях през 2014 г. са приключили 21
досъдебни производства, а по 12 броя досъдебни производства разследването е
продължило.
Наблюдава се спад при наблюдаваните и новообразуваните дела както и
при приключените.
От посочените 45 броя, 7 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 22 прокурорски акта, като по тях има 78 предадени на
съд лица. От тях 18 обвинителни акта срещу 69 лица и 4 броя споразумения с 9
лица. По внесените прокурорски актове има 38 осъдени лица с влезли в сила
присъди, няма оправдани лица, като върнато от съд е 1 дело. От осъдените лица
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17 бр. са осъдени на наказание ЛОС, изпълнението на което е отложено на
основание чл.66 ал.1 от НК, на 21 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 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.
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 2016г. в СП са наблюдавани общо 34 досъдебни
производства за престъпления по раздел „Трафик на хора“ от НК, като от тях 7
са новообразувани. Спрямо наблюдаваните дела, досъдебните производства с
посочения предмет представляват дял от 6,44% от общия дял.
През миналия 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 през 2015 г дела, досъдебни
производства за незаконен трафик на хора са представлявали дял от 13,4 % от
общия дял. А през 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.
Приключили през отчетния период са 23 броя дела, в сравнение с 18 бр.
ДП- приключили през 2015 г. и 6 /шест/ ДП- приключили през 2014 г.
Неприключили през отчетния период са 11 бр. ДП.
София, ул. „Черковна“ №90, тел.02/94-88-197, факс: 02/84-38-178; e-mail: sp@prb.bg
64

От приключилите (23 броя ДП), 9 броя са внесени в съда с обвинителен
акт срещу 26 лица и 4 броя са с внесени споразумения за 9 лица.
От образуваните за незаконен трафик на хора през отчетния период - 1
досъдебно производство е спряно и 1 е прекратено.
Не се наблюдават съществена разлика спрямо предходните отчети
периоди.
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 66, от които 59 са жени и 7 са мъже, като от тях
няма непълнолетни. Прави впечатление увеличаване на броя на пострадалите
лица, който независимо от броя на делата е значително нараснал спрямо 2015
г.-25 лица, 2014г.-29 лица, 2013г.-30 лица, 2012г.-23 лица.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ.
През отчетния период в Специализираната прокуратура са водени общо
4 /четири/ досъдебни производства със субект на престъпление непълнолетни
лица.
Няма новообразувани производства през отчетния период.
През 2016 г. всички 4 /четири/броя наблюдавани ДП, извършени от
непълнолетни лицаса приключили.
Решените от прокурор по същество ДП са 3 /три/, като 2 от тях са внесени
в съда с обвинителен акт, а 1 е внесено в съда с предложение за освочбождаване
от наказателна отговорност с налагане на адмистративно наказание по чл.78 а
от НК.
Водените наказателни производства за престъпления извършени от
непълнолетни лица са за престъпления, както следва – 2 бр.за престъпления по
чл. 214 от НК, 1 брой за престъпление против Републиката по чл.108 от НК и 1
брой по чл.354 а от НК.
През отчетния период има 2 осъдени лица с влязла в сила осъдителна
присъда. За едното от тях наказанието е отложено, на основание чл.69, вр.чл.66
НК, а за другото е наложено наказание „обществено порицание“.
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НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.

През отчетния период от СП са наблюдавани следните дела от особен
обществен интерес разделени по фази:
Дела на досъдебна фаза:
делото „ЛЕСОВО - 2“
ДП № 55/2015 г. по описа на СО - СП, пр.пр. № 534/15 г. по описа на
Специализирана прокуратура.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор
при СП срещу НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ, които за периода от месец
септември 2015 г. до месец ноември 2016 г. на територията на страната,
участват в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на
три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления
против дейността на държавни органи – Глава осма, раздел четири –
престъпления по чл.301 и 302 от НК, за които е предвидено наказание лишаване
от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел –
престъпление по чл.321 ал.3 вр. ал.2 от НК.След събрана достатъчно по обем и
достоверност, оперативна информация, на 02.11.2016 г. са извършени над 80
претърсвания и изземвания, разпити на свидетели.
Повдигнати са обвинения на 13 лица за престъпление по чл.321, ал.3, вр.,
ал.2 от НК.
Спрямо 9 от обвиняемите са определени МНО „Парична гаранция“ в
размер на 3 000 лв. , 2-ма от обвиняемите са с МНО „Домашен арест“.
Наблюдаващ прокурор - Първанов. Разследването е възложено на
следовател от Следствения отдел при Специализираната прокуратура.
Разследването по делото продължава.
 делото „ВАРНА-ЗАПАД“
ДП № 8/2016 година по описа на ТС“БОП“ - Варна, пр.пр.№ 486/16 год.
по описа на СП. Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП
през м.09.2016 г. срещу неизвестни извършители, за това, че от м.септември –
м.ноември 2015 г. на територията на Р България участвали в организирана
престъпна група създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по
чл.301 от НК – престъпление по чл.321 ал.3 вр. ал.2 от НК.След събрана
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достатъчно по обем и достоверност оперативна информация и доказателства на
12/13.01.2017 са извършени над 80 претърсвания на територията на град Варна
и разпити на свидетели. Повдигнати са обвинения на 6 лица за престъпление по
чл.321, ал.3, вр., ал.2 от НК, 5 от които са митнически служители , и по
отношение на същите е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ от
СпНС, потвърдена от АСпНС.
Наблюдаващ прокурор - Първанов. Разследването е възложено на
разследващ полицай при ТС“БОП“ – Варна.
Разследването по делото продължава.
делото „УЗИТАТА“
ДП № 54/16 г. по описа на ГД„БОП“ , пр.пр. №396/16г. по описа на СП.
Досъдебното производство е образувано с постановление на СП срещу
Неизвестни извършители, за това че за периода от януари 2016 г. до месец
август 2016 г. на територията на гр. София и страната участвали в организирана
престъпна група, като групата е създадена с цел извършване на престъпления
по чл.339, ал.2 от НК /държане на огнестрелни оръжия без надлежно
разрешение/ и с користна цел – престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 и пр.3 т.2 вр.
ал.2 от НК.По делото са налични и данни за „изпиране на пари“, чрез
закупуване на скъпи автомобили от извършителите. На 19.11.2016 г. –
20.11.2016 г. са проведени множество действия по разследването, като са
намерени големи количества оръжия и боеприпаси – общо 61 бр. пистолети.
Установени са и две работилници, в които е извършвано сглобяване на
оръжията и заличаване на номерата им.На 18.11.2016 г. са задържани шест
лица по реда на ЗМВР. На 19.11.2016 г. са проведени разпити на множество
свидетели.
Повдигнати са обвинения на шестте задържани лица. На 21.11.2016 г.
спрямо същите е взета МН „Задържане под стража“. Сформиран е екип от
наблюдаващи прокурори по делото –Радев, Илиева и Йотова. Разследването е
възложено на разследващ полицай при ГД„БОП“.
Разследването по делото продължава.


 дело „ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА“
ДП №41/2016 г. по описа на СО-СП, пр. пр. №182/2016 г. по описа на СП.
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Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП срещу
организирана престъпна група от длъжностни лица от Фонда за лечение на деца
в чужбина при Министерството на здравеопазването, създадена с цел
извършване на престъпление по служба и умишлено разпиляване на държавно
имущество. Сред членовете на престъпната организация е и изпълнителният
директор на Фонда Павел Александров.По делото са извършени множество
претърсвания и изземвания и разпити на свидетели.
Повдигнати са обвинения на пет длъжностни лица от фонда. Същите са
отстранени от длъжност.
Наблюдаващ прокурор - Арменова, разследването е възложено на
следовател при СО-СП.
Разследването по делото продължава.
 дело „ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ДП № 61/2015 г.по описа на СО-СП, пр. пр. № 538/2015 г. по описа на
СП.
Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП срещу
организирана престъпна група, от 9 високопоставени в йерархията на ИА
„Автомобилна администрация“ длъжностни лица, създадена с цел извършване
на престъпления по чл.301 от НК. Ръководител на групата е Изпълнителният
директор на Агенцията Цветелин Цветанов, като в сдружението участват и
директори на регионални структури на ИААА във Враца и Габрово, както и
ръководители на Дирекции в централната администрация. В период от година
и половина групата е извършвала престъпления по служба и приемала подкупи
по различни направления: Събиране на "такса спокойствие" от различни
автопревозвачи – изнудване на превозвачи да плащат на инспектори на
ведомството, за да не им бъдат извършвани проверки; .Манипулиране на
изпити и нерегламентирано издаване на разрешения за управление на МПС за
всички категории; Манипулиране на изпити и нерегламентирано издаване на
разрешения за извършване на превоз на опасни товари /АДР/; Издаване и
възстановяване на лицензи за международен превоз на товари; Назначаване на
служители срещу подкуп; Искане и приемане на подкупи за издаване и
възстановяване на лицензи за международен превоз на товари; Разпъване на
„чадър“ върху определени фирми, които са проверявани „формално“.Парите от
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тази дейност са отчитани на ръководителя на групата Цветелин Цветанов в
различен размер между 3000 лв. и 5000 лв. в зависимост от услугата.
Повдигнати са обвинения на 9 лица, които към момента са с мерки за
неотклонение „гаранция в пари“ в различен размер. Шест от обвиняемите лица
са отстранени от длъжност.
Наблюдаващ прокурор е пр. Андреев. Разследването е възложено на
следовател при СО-СП.
Разследването по делото продължава.
 дело „АГРОМАХ“
ДП №28/2016 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 40/2015 г. по описа на СП.
Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП и се води
срещу организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да
върши престъпления по чл.255 от НК – престъпление по чл.321 ал.3 т.2 вр. ал.2
от НК.В хода на разследването са извършени множество претърсвания и
изземвания и разпити на свидетели, в резултат на което е преустановена
престъпната дейност на организираната престъпна група, състояща се от лица,
свързани с това дружество за строеж на пътища и магистрали /печелило
обществени поръчки за строеж на пътища и магистрали/. Групата е създала
верига от фирми, чиято обща цел укриване на данъчни задължения в особено
големи размери по ЗДДС.
Наблюдаващ прокурор е пр. Наков.Разследването е възложено на
следовател при СО-СП.
Разследването по делото продължава.
 дело „ПЕЧАТНИЦАТА - ПЛОВДИВ“
ДП № 56/2016 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 402/2016 г. по описа на
СП.
Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП и се води
срещу НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ, за това, че за периода от месец януари
2016 г. до настоящия момент, на територията на Република България и на
територията на Република Словения, участват в организирана престъпна група
– структурирано трайно сдружение на три или повече лица, създадена с
користна цел и с цел да вършат съгласувано в страната престъпления,
/престъпления по чл.243, чл.244 от НК/, за които е предвидено наказание
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лишаване от свобода повече от три години– престъпление по чл.321 ал.3 т.2 вр.
ал.2 от НК.
На 04.10.2016 г. при специализирана операция на ГДБОП и Следствения
отдел при СП, проведена под ръководството и надзора на Специализирана
прокуратура са извършени процесуално следствени действия - претърсване и
изземване на адреси, МПС, обиски на лица, при което са намерени и иззети
подправени парични знаци – банкноти в евро с номинал 50 и 100 евро. В
София са задържани лица в момент на предаване на парична сума в размер 100
000 евро, а в Пловдив са задържани лица в момент на предаване на парична
сума в размер на 50 000 евро.
Отделно при извършените претърсвания и изземвания са намерени
изготвени банкноти и заготовки за такива с общ номинал над 3 000 000 евро.
Установени се две помещения, в които са били отпечатвани банкнотите –
едното, намиращо се в дома на едно от задържаните лица от гр. Пловдив, а
другото - в индустриална зона на гр. Пловдив. Назначена е техническа
експертиза.
На един от адресите са намерени наркотични вещества.
При проведената операция са участвали служители от Европол.
Работата по случая е започнала по повод информация, получена по линия
на международното полицейско сътрудничество за доставка на неистински
парични знаци от България към страни от Европейския съюз.
Повдигнати са обвинения на 9 лица (едно от които е починало
впоследствие). Обвиняемите лица са с мерки за неотклонение „задържане под
стража“ и „гаранции в пари“.
Наблюдаващ прокурор - Деянова. Разследването е възложено на
следовател при СО-СП.
Разследването по делото продължава.
 дело „КАПИТАН АНДРЕЕВО“
ДП № 2/2015 г. по описа на ТС“БОП“-Хасково, пр. пр. № 332/2015 г. по
описа на СП.
Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП и е с
предмет организирана престъпна група от 22 длъжностни лица от Митнически
пункт „Капитан Андреево“, създадена с цел извършване на длъжностни
престъпления и подкупи. Членовете на престъпното сдружение са митнически
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инспектори от различни смени на най-големия митнически пункт на страната,
което е предмостието на Европа с Турция. От страна на митническите
служители са искани и приемани подкупи /в размер от 5 до 300 евро на лек или
товарен автомобил/ от чуждестранни и български шофьори за пропускане и
неизвършване на проверки на преминаващи през контролния пункт товарни и
леки автомобили.
Повдигнати са обвинения на 22 лица митнически служители. Същите са
отстранени от длъжност.
Наблюдаващ прокурор е пр. Арменова. Разследването е възложено на
разследващ полицай при ТС“БОП“ – Хасково.
Разследването по делото продължава.
дело „ГРАНИЧНИ ПОЛИЦАИ ПРИ ГКПП СВИЛЕНГРАД“
ДП № 58/2016 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 544/2015 г. по описа на


СП.
Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП и се води
срещу организирана престъпна група от гранични полицаи при ГКПП
Свиленград, създадена с цел извършване на престъпления по служба и
подкупи. Престъпната група е изградена от две смени от високопоставени
служители на Регионално Гранично управление на ГД „Гранична полиция“
Свиленград. Групата се състои от 5 лица, които са искали и получавали
подкупи в размер от 300 до 500 евро на нелегален мигрант с цел да осъществят
безпрепятствено пропускане на групи от 10-15 нелегални мигранти през
територията на РБ или да не пропускат конкретни каналджийски групи.
Повдигнати са обвинения на 5 лица, които към момента са с мерки за
неотклонение „парична гаранция“. Обвиняемите лица са отстранени от
длъжност.
Наблюдаващ прокурор е пр. Андреев. Разследването е възложено на
следовател при СО-СП.
Разследването по делото продължава.
 дело „ТД НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО“
ДП № 46/2015 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 434/2015 г. по описа на
СП.
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Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП и се води
срещу организирана престъпна група, създадена с цел извършване на
престъпления по служба и подкупи. Организирана престъпна група се състои от
6 лица с лидер бившият Директор на ТД Стефанов.Същият, заедно с други
високопоставени длъжностни лица от Териториалната дирекция в период от 2
години са извършвали престъпления по служба, искали са и са приемали
подкупи за извършване или неизвършване на данъчни проверки и ревизии.
Налагали са такса „спокойствие“ на търговски дружества в областта.
Повдигнати са обвинения на 6 лица, които към момента са с мерки за
неотклонение „парична гаранция“. Същите са отстранени от длъжност.
Наблюдаващ прокурор е пр. Марчева. Разследването е възложено на
следовател при СО-СП.
Разследването по делото продължава.
 дело „ИВАН СЛЪНЦЕТО“
ДП № 4/2016 г. по описа на ТС“БОП“-Бургас, пр. пр. № 478/2016 г. по
описа на СП.
Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП и се води
срещу организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на
наркотици.В края на месец август 2016 г. са извършени множество
претърсвания и изземвания. Задържани са 7 лица, сред които и Митов ,за
разпространение на дрога по морето. Иззети са различни видове наркотични
вещества – кокаин, хероин, марихуана, амфетамини и хапчета екстази.
Повдигнати са обвинения на 7 лица, които и към момента са с мерки за
неотклонение „Задържане под стража“.
Наблюдаващи прокурори са пр. Вергов и пр. Мойсев. Разследването е
възложено на разследващ полицай при ТС“БОП“ Бургас.
Разследването по делото продължава.
• дело „ПРЕСТРЕЛКА В КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ“

(ГРУПАТА НА „БОЖО

КРАВАТА“)

ДП № 43/2016 г. по описа на ГД“БОП“, пр. пр. № 342/2016 г. по описа на
СП.
Досъдебното производство се води срещу организирана престъпна група,
създадена с цел извършване на принуда. В края на месец юни.2016 г. са
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извършени множество действия по разследване – претърсвания и изземвания,
разпити на свидетели. Привлечени в качеството на обвиняеми са 10 лица, 2 от
които към момента са с мерки за неотклонение „Задържане под стража“.
Наблюдаващ прокурор - Славова. Разследването е възложено на екип от
разследващи полицаи при ГД“БОП“ и ТС“БОП“ Бургас.
Разследването по делото продължава.
•

дело „ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ ЗА ЕВРОПА“

ДП № 7/2016 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 521/2015 г. по описа на СП.
Досъдебното производство е образувано от прокурор при СП и се води
срещу Организирана престъпна група, създадена с цел извършване на трафик
на наркотични вещества от Турция за Западна Европа. Организирана престъпна
група се състои от 5 лица, на които са повдигнати обвинения. Задържани са 28
кг кокаин в тайник на товарен автомобил.
Наблюдаващ прокурор е пр. Йотова. Разследването е възложено на
следовател при СО-СП.
Разследването по делото продължава.
•

дело „КТБ“

ДП № 32/2016 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 309/2016 г. по описа на
СП.
Досъдебното производство е образувано на 27.03.2014 г. с постановление
на прокурор при СГП и е прието по компетентност в СП през 2016 г. Предмет
на разследване по досъдебното производство са: престъпления, извършени от
длъжностни лица при Управление „Банков надзор на БНБ" във връзка с
неосъществен надзор по отношение на КТБ АД ;Длъжностно присвояване от
служители на КТБ на сумата от 206 000 000 лева /привлечени са към
наказателна отговорност Димова - главен счетоводител, Петрова - главен
касиер, Тренева - Кючукова - Заместник - главен счетоводител и ВАСИЛЕВ Председател на Надзорния съвет на КТБ АД - за престъпление по чл. 203, ал. 1,
вр. чл. 201, вр. чл, 20 НК/; длъжностни присвоявания във връзка с
осъществявана от длъжностни лица при „КТБ“ АД дейност по кредитиране с
предмет на разследване длъжностни присвоявания на парична сума за около 2
000 000 000 лева; престъпления, извършени от одитори към специализирано
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одиторско предприятие – КПМГ; престъпления, извършени от ръководител на
специализирана служба за вътрешен одит на “КТБ“ АД - Велева.
Повдигнати са обвинения на 17 лица.
Разследването по делото продължава.
Наблюдаващи прокурори са пр. Гешев, пр. Софрониева, пр. Начева.
Разследването е възложено на следовател при СО-СП.
Дела, приключили с внесен в съда обвинителен акт :
• дело „ЦЕНКО ЧОКОВ“
ДП №10/2016 г. по описа на ГД“БОП“, пр. пр. № 552/2015 г. по описа на
СП.
На 17.01.2017 г. е внесен ОА срещу Ценко Чоков и Мартин Чоков и шест
лица, участници в ръководената от Чокови ОПГ, създадена с цел извършване на
престъпления по чл.252, чл.213а и чл.214 от НК.
Делото се разглежда от Специализирания наказателен съд. Насрочено е
за 23.02.2017 г.
Наблюдаващ прокурор е пр. Радев.
 дело ЗА ОПГ, РЪКОВОДЕНА ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА „МИЛКИ ГРУП“
ООД И „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕООД

ДП № 79/2015 г. по описа на ГД“БОП“, пр. пр. № 220/2012 г. по описа на
СП.
На 08.07.2016 г. е внесен ОА срещу петима участници в организирана
престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната
система – избягване, установяването и плащането на данъчни задължения в
общ размер 42 000 000 (четиридесет и два милиона) лева .
Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Даден е ход на
съдебното следствие.
Наблюдаващ прокурор е пр. Дойчева.

• дело „ТЕЛК – СТАРА ЗАГОРА“
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ДП № 349БОП зм-4/2015 г., г. по описа на ТС“БОП“-Стара Загора, пр. пр.
№ 205/2013 г. по описа на СП.
На 08.07.2016 г. е внесен ОА срещу четирима участници в организирана
престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления по чл.301 от НК
(подкупи). В групата са участвали секретарят на ТЕЛК III-ти състав – Стара
Загора, три лекарки от ТЕЛК – Стара Загора , председателят на ТЕЛК III-ти
състав и двама членове на същата Комисия. Същите са приемали неследващи
се облаги – различни по размер парични суми, от лица, явили се пред ТЕЛК за
освидетелстване. Въз основа на Експертното решение на ТЕЛК
освидетелстваните лица подавали молби до Дирекция „Социално подпомагане“
откъдето им се отпускали ежемесечни парични помощи.
Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Даден е ход на
съдебното следствие.
Наблюдаващ прокурор е пр. Деянова.
• дело ЗА ОПГ ЗА ДЪРЖАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ БЕЗ БАНДЕРОЛ
ДП № 43/2015 г., по описа на СО-СП, пр. пр. № 307/2013 г. по описа на
СП.
На 01.08.2016 г. е внесен ОА срещу четиринадесет участници в
организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления,
свързани с държане на акцизни стоки без бандерол на територията на страната
на стойност над 607 (шестстотин и седем) хиляди лева
Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Даден е ход на
съдебното следствие.
Наблюдаващи прокурори са пр. Марчева и пр. Мойсев.
• дело „ГРУПАТА НА МИЛА ИВО ГЕОРГИЕВА“
ДП № 38/2015 г., г. по описа на ГДБОП, пр. пр. № 1/2015 г. по описа на
СП.
На 14.11.2016 г. е внесен ОА срещу 9 (девет) лица, участвали в
организирана престъпна група, създадена с користна цели с цел
разпространение на наркотици.
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Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Даден е ход на
съдебното следствие.
Наблюдаващи прокурори са пр. Вергов и пр. Йотова.
 дело ЗА ОПГ ЗА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ГОРИВА

ПРИ ТЪРГОВИЯ С

ДП № 77/2013 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 195/2013 г. по описа на
СП.
На 31.08.2016 г. е внесен ОА срещу петима участници в организирана
престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната
система – избягване, установяването и плащането на данъчни задължения в
общ размер 25 110 765 (двадесет и пет милиона сто и десет хиляди
седемстотин шестдесет и пет) лева .
Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Даден е ход на
съдебното следствие.
Наблюдаващ прокурор е пр. Деянов.


дело „ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ОПГ С УЧАСТИЕ НА

ДАНЪЧНИ

СЛУЖИТЕЛИ (НЕДОСЕГАЕМИТЕ)“

ДП № 28/2014 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 41/2014г. по описа на СП.
На 08.12.2016 г. е внесен ОА срещу десетима участници в организирана
престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната
система – избягване, установяването и плащането на данъчни задължения в
общ размер 11 347 542 (единадесет милиона триста четиридесет и седем
хиляди петстотин четиридесет и два ) лева. Шест от предадените на съд лица са
обвинени в престъпления по служба като служители на НАП – Велико Търново,
а две от предадените на съд лица имат обвинения за „изпиране на пари“.
Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Насрочено е за
23.02.2017 г. Наблюдаващ прокурор е пр. Деянова.
• дело за ТЕРОРИЗЪМ 1
ДП № 12/2016 г., по описа на СО-СП, пр. пр. № 74/2016 г. по описа на
СП.
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На 15.07.2016 г. е внесен ОА срещу трима участници за извършване на
престъпления по чл.108 а, ал.7, вр. ал.6 от НК (тероризъм) като член на
терористични организации „Мюсюлмански братя и „Идил“, включително
против чужда държава, влязъл на територията на Република България през
границата с Република Гърция.
Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Даден е ход на
съдебното следствие.
Наблюдаващ прокурор е пр. Ганчева.
• дело за ТЕРОРИЗЪМ 2
ДП № 49/2016 г., по описа на СО-СП, пр. пр. № 413/2016 г. по описа на
СП.
На 06.12.2016 г. е внесен ОА срещу 1 лице по чл.108а, ал.4, вр. ал.1 от НК
(обучение с цел извършване на престъплението тероризъм)
Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Даден е ход на
съдебното следствие.
Наблюдаващ прокурор е пр. Станкова.
Дела, приключили с постановен съдебен акт на първа инстанция :
 дело „САКО“
ДП № 40/2012 г., по описа на ГД„БОП“, пр. пр. № 3404/2010 г. по описа
на СГП, пр.пр. № 372/2013 г. по описа на СП.
Обвинителен акт е внесен в СпНС от прокурор при СГП срещу 13
(тринадесет) лица за организирана престъпна група създадена с цел грабежи.
Лицата са предадени на съд по обвинения за участие в организирана престъпна
група, както и
за извършени престъпления принуда, държане и
разпространение на наркотици, леки телесни повреди.
С присъда от 01.04.2016 г. СпНС 6-ти състав по НОХД № 1306/2013 г. по
описа на СпНС на първа инстанция са осъдени 11 (единадесет) от предадените
на съд лица, 2 (две) лица са оправдани. Присъдата не е влязла в сила.
Наблюдаващ прокурор е пр. Деянов.
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 дело „ЦАР КИРО“
ДП № 4/2015 г., по описа на ТС „БОП“ – Пловдив, Пазарджик, пр. пр. №
342/2014 г. по описа на СП
На 06.11.2015 г. е внесен Обвинителен акт от прокурор при СП срещу 4
(четири) лица, за две от които обвинението е по чл.321, ал.6 от НК, а за
останалите – за държане на наркотици с цел разпространение, и едно от лицатаКирил Рашков – за държане на оръжие и на КИЦ на територията на страната,
както и за пренасяне през границата на страната на живак.
С присъда от 21.11.2016 г. СпНС 6-ти състав по НОХД № 1409/2015 г. по
описа на СпНС на първа инстанция са осъдени 4 (четири) лица за
престъпления по чл.354а (наркотици), чл.339 (оръжия), чл278(културни
ценности) от НК.
Присъдата не е влязла в сила.
Наблюдаващ прокурор е пр. Вергов.
 дело „КИЛЪРИТЕ - 4“
ДП № 304/2013 г., по описа ГДНП, пр. пр. № 327/2013 г. по описа на СП.
На 04.07.2014 г. е внесен Обвинителен акт от прокурор при СП срещу 5
(пет) лица за извършени престъпления – убийство, държане на оръжия и
противозаконно използване на радиосредства.
С присъда от 16.05.2016 г. СпНС 1-ти състав по НОХД № 828/2014 г. по
описа на СпНС на първа инстанция са осъдени 5 (пет) лица (за престъпления по
чл116, ал.1 и по чл. 339, ал.1 НК).
Присъдата не е влязла в сила.
Наблюдаващ прокурор е пр. Радев.
 дело „ЯНКО ВАТАШКИ“
ДП № 213/2015 г., по описа ГДНП, пр. пр. № 334/2015 г. по описа на СП.
На 02.09.2015 е внесен Обвинителен акт от прокурор при СП срещу 1
(едно) лице за престъпление по чл.214,ал.1 вр. чл.213, ал.1 от НК (изнудване).
С присъда от 26.01.2016 г. СпНС 12-ти състав по НОХД № 1099/2015 г.
по описа на СпНС на първа инстанция предаденото на съд 1 (едно) лице е
осъдено за изнудване.
Присъдата не е влязла в сила.
Наблюдаващ прокурор е пр. Тренчев.
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дело „ГРУПА ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В АНГЛИЯ“
ДП № 96/2008 г., по описа на НСлС, пр. пр. № 3404/2010 г. по описа на
СГП, пр.пр.№ 267/2014 г. по описа на СП.
На 03.09.2014 г. е внесен Обвинителният акт от прокурор при СП срещу
9 (девет) лица за организирана престъпна група, създадена с цел „изпиране на
пари“ .
С присъда от 15.11.2016 г. СпНС 6-ти състав по НОХД № 1134/2014 г. по
описа на СпНС на първа инстанция са осъдени всички 8 (осем) предадени на
съд лица, 1 (едно) лице е оправдано.
Присъдата не е влязла в сила.
Наблюдаващ прокурор е пр. Дилян Деянов.
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Международно правно сътрудничество
През отчетната 2016г. , 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 01.01.2016г. до 31.12.2016г. прокурорите при Специализирана
прокуратура са работили по общо 129 преписки/дела/ с международен елемент.
За сравнение през същият период на предходната 2015г. прокурорите при
СП са работили по общо 77 такива преписки , а през 2014г. са разгледани общо
47 преписки/ дела/ с международен елемент.т.е налице е тенденция към
значително увеличение на броя на тези преписки.
Налице е увеличение през 2016г. на броя на преписките с международен
елемент в сравнение с тези за 2015г. с 16.53 %.
От общо 129 преписки/дела/ с международен елемент от тях :
-МПП общо входящи в СП , от които -73 за 2016 г., и 25 останали от
предходни години. Прокурорите от СП през 2016 г. са работили общо по 98
броя входящи МПП.
-МПП изходящи -24 за 2016 г.,
- ЕЗА 3 броя изходящи за 2016 г.
- 2 дела изходящ трансфер на наказателно производство за 2016 г.,
- 2 дела входящ трансфер на наказателно производство за 2016 г.,
В горепосочените преписки/дела/ са включени общо 122 молби за правна
помощ / при 71 такива за 2015 при 44 за 2014г./ , като отново следва да се
отрази значително увеличаване на броя на молбите за правна помощ през
отчетният период , а именно с 15.77%.
От общият брой молби за правна помощ за 2016г. - 97 броя:
-24 са изходящи- изготвени и изпратени от прокурорите при
Специализирана прокуратура до съдебните органи на други държави / при 18
изходящи за същият период на 2015г./ ,
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- 73 входящи молби за правна помощ за 2016 г. /при 53 входящи за същият
период на 2015г/ , който са получени за изпълнение от компетентните органи на
други държави/ .
През отчетният период на 2016г. прокурорите при Специализирана
прокуратура са изготвили и 3 броя ЕЗА изходящи.
През 2016г. чрез механизма на трансфер са приети в СП 2 наказателни
производства от чужда държава, като броят им се е запазил, тъй като през
2015г. също приети са били приети 2 наказателни производства чрез трансфер
от други държави.
Отново чрез трансфер прокурорите при Специализирана прокуратура са
изпратили на компетентните органи на други държави 2 наказателни
производства, докато през 2015г. няма такива.
През периода са създадени 3 съвместни екипи за разследване , както и
през 2015г. също са били създадени 3 съвместни екипи за разследване .
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.
МПП приети за изпълнение в Специализирана прокуратура:
През отчетния период прокурорите при Специализирана прокуратура са
работили по общо 98 бр. молби за международна правна помощ от които 73
бр. са новопостъпили МПП / 25 от тях са от предходен период 2015г./,
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 .
Изпълнени и върнати на молещата държава са общо 58 молби за правна
помощ, а 40 не са изпълнени.
За сравнение през същият период на 2015г. са изпълнени и върнати на
молещата държава общо 33 молби за правна помощ , а през 2014г. броят на
същите е бил 23 .
Част от неизпълнените молби за 2016 г. от общо 73 броя / 31 бр./ са
приети за изпълнение през месеците ноември и декември 2016г., което е
причина за неизпълнението им към момента.
От приетите за изпълнение МПП през 2016 г. общо 73 броя от тях 70
броя са възложени на следователи от Следствен отдел към Специализирана
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прокуратура , а останалите 3 са изпълнени от прокурор поради спецификата в
исканията , а именно искания за използване на СРС.
МПП, които са възложени от прокурори при Специализирана
прокуратура:
През 2016г. прокурорите при Специализирана прокуратура са изпратили
общо 24 бр. молби за международна правна помощ до компетентните органи на
други държави, от който:
- 21 броя МПП до държави членки на Европейския съюз ,
- 3 броя МПП до държави извън Европейския съюз чрез отдел
„Международен“ на ВКП , 2 МПП до САЩ , и 1 МПП до Сърбия.
За сравнение през 2015г . броят на изготвените и изпратени до други
държави молби за правна помощ е бил 18 , през 2014г. когато са били
изготвени и изпратени 4 молби за правна помощ.
През отчетния период са изпълнени и получени от замолените държави 5
бр. молби за правна помощ, от възложените общо 24 бр. през 2016г.
През периода 01.01.2016г.-31.12.2016г са създадени 3 съвместни екипи за
разследване между българските и компетентните власти на чужди държави,
като през 2015 г. са били създадени също 3 екипа за разследване за разлика от
2014г. когато не са създавани такива.
Издадени ЕЗА.
През отчетният период са издадени общо 3 броя ЕЗА от прокурори при
Специализирана прокуратура с цел привеждане в изпълнение на присъди, като
и трите ЕЗА са изпълнена. За същият период на 2015 г . са били издадени 4 бр.
ЕЗА .
За сравнение през същият период на 2014г. е била издадена само 1
ЕЗА,.т.е броят им през 2016г. се е увеличил.
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БРОЙ ПРЕПИСКИ С МЕЖДУНАРОДЕН
ЕЛЕМЕНТ ЗА 2016г.

Входящи МПП
Изходящи МПП

73бр. - 70%
24бр. - 23%

ЕЗА
Входящи трансфера
Изходящи трансфера

3бр.-3%
2бр.- 2%

2бр.- 2%
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АДМИНИСТРАТИВНА
И
КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА
ДЕЙНОСТ.
През отчетния период в Специализирана прокуратура са били издадени
общо 1169 бр. заповеди, от които 735 бр. организационни, като най-важните от
тях са:
-Заповед № 63/29.01.2016 г. относно лицата осъществяващи предварителен
контрол за законосъобразност в Специализирана прокуратура;
-Заповед № 147/29.02.2016 г., с която е утвърден Плана за дейността на
Специализирана прокуратура за 2016 г.;
- Заповед № 612/01.08.2016 г. относно прилагането на Инструкция №1 за
деловодната работа и документооборота в ПРБ.
-Заповед № 614/02.08.2016 г. относно утвърждаване на нова структура на
СП.
-Заповед № 615/02.08.2016 г. относно модула за случайно разпределение
УИС-2.
-Заповед № 618А/02.08.2016 г. относно
назначаване на Йордан
Костадинов на длъжност „ Завеждащ следствен отдел „ при СП.
-Заповед № 634/04.08.2016 г. относно стриктно спазване на Инструкция
№1 за деловодната работа и документооборота в ПРБ.
-Заповед № 691/23.08.2016 г. относно утвърждаване на нов Правилник за
вътрешния трудов ред в СП,
-Заповед №РД-04-752/19.09.2016 г. относно утвърждаване на Вътрешни
правила за провеждане на дисциплинарни производства,
-Заповед №РД-04-901/26.10.2016 г. относно утвърждаване на Вътрешни
правила за работа с автоматизирана информационна система,
Разпределянето на преписките и делата в СП се осъществяваше на
принципа на случаен подбор, в изпълнение на чл. 9 от ЗСВ и на Заповед № РД02-41/14.10.2015 г. и Заповед № РД-02-6/06.04.2016 г. на Главния прокурор на
Република България за създаване на организация в ПРБ за разпределение на
преписките и досъдебните производства чрез модула за случайно
разпределение на УИС – 2,
През годината бяха проведени общи събрания на магистрати по
следните въпроси :
- 26.01.2016 г. относно начина на разходване на средствата за социално –
битово и културно обслужване (СБКО);
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- 31.03.2016 г. относно обсъждане на делата върнати от СпНС на СП за
отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните права;
- 08.04.2016 г. относно представяне на Годишния доклад за дейността на
Апелативна специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура през
2015 г.;
Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи
органи. Магистрати.
Към 01.01.2016г. щатната численост на магистратите от Специализирана
прокуратура е 34 щатни бройки, от които 22 щатни бройки прокурори (от тях 1
щ.бр. административен ръководител и 1 щ. бр. заместник на административния
ръководител) и 12 щатни бройки следователи в Следствения отдел на
Специализирана прокуратура (от тях 1 щ. бр. завеждащ СО на СП). От тях
заети са 17 щатни бройки прокурори (от тях 1 щ.бр. и.ф административен
ръководител) и 12 щатни бройки следователи в Следствения отдел на
Специализирана прокуратура (от тях 1 щ. бр. завеждащ СО на СП).
С решение по протокол № 3 от 21.01.2016г. на ВСС е разкрита, на
основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 щ. бр. за длъжност ,,прокурор“ в СП и са
повишени, на основание чл. 160, във връзка с чл.193, ал.3 от ЗСВ, в длъжност
,,прокурор“ в СП с ранг ,,прокурор в АП“ следните магистрати: Начева прокурор в Районна прокуратура гр.Пловдив, Гунева – прокурор в Окръжна
прокуратура гр. Благоевград и Грамов – прокурор в Софийска районна
прокуратура. Встъпват в длъжност на 25.02.2016г.
С решение по протокол № 4 от 27.01.2016г. на ВСС е назначен, на
основание чл.160 във вр. с чл.186а, ал.4 от ЗСВ, Паскалев на длъжност
,,прокурор“ в СП с ранг ,,прокурор в АП“. Встъпва в длъжност на 29.02.2016г.
С решение по протокол № 7 от 04.02.2016г. на ВСС прокурор Дукова е
повишена, на основание чл.160, във връзка с чл.193, ал.3 от ЗСВ, в длъжност
,,прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура с ранг ,,прокурор във
ВКП и ВАП“. Встъпва в длъжност на 01.03.2016г.
С решение по протокол № 1 от 26.04.2016г. на Прокурорската колегия на
ВСС е преместен, на основание чл.160, във връзка с чл.193, ал.3 от ЗСВ,
Пейчинов – следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура в
длъжност ,,прокурор“ в Специализирана прокуратура, с ранг ,,прокурор във
ВКП и ВАП“.
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С решение по протокол № 23 от 02.06.2016г. на Пленума на Висшия
съдебен съвет са разкрити, на основание чл.30, ал.2, т.8 от ЗСВ, 8 щ. бр. за
длъжност ,,прокурор“ в СП.
С решение по протокол № 27 от 07.07.2016г. на Пленума на Висшия
съдебен съвет са разкрити, на основание чл.30, ал.2, т.8 от ЗСВ, 5 щ. бр. за
длъжност ,,следовател“ в СП.
С решение по протокол № 10 от 13.07.2016г. на ВСС, на основание
чл.194б, ал.4 от ЗСВ,
прокурор Гешев е назначен на длъжност
,,Административен ръководител“ на Специализирана прокуратура, с ранг
,,Прокурор във ВКП и ВАП“. Встъпва в длъжност на 19.07.2016г.
С решение по протокол № 11 от 20.07.2016г. на Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет е определена, на основание чл.30, ал.5, т.4 от ЗСВ, втора
щатна длъжност ,,заместник на административния ръководител“ чрез
трансформиране на 1 свободна щатна длъжност ,,прокурор“ от щата на СП в 1
щатна длъжност ,,заместник на административния ръководител“ на СП.
С решение по протокол № 12 от 27.07.2016г. на Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет е:
- освободен, на основание чл.175, ал.7, изр.1 от ЗСВ, Андреев –
прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг ,,прокурор в АП“ от
заеманата длъжност ,,заместник на административния ръководител „
на СП;
- е назначен, на основание чл.168, ал.2 от ЗСВ, Красимир Василев
Тренчев – прокурор в СП, с ранг ,,прокурор в АП“ на длъжност
,,заместник на административния ръководител“ на СП, с ранг
,,прокурор в АП“. Встъпва в длъжност на 01.08.2016г.
- е назначена, на основание чл.168, ал.2 от ЗСВ, Детелина Иванова
Йотова – прокурор в СГП, с ранг ,,прокурор във ВКП и ВАП“ на
длъжност ,,заместник на административния ръководител“ на СП, с
ранг ,,прокурор във ВКП и ВАП“. Встъпва в длъжност на 29.07.2016г.
Със заповед от 02.08.2016г. на административния ръководител на
Специализирана прокуратура считано от 02.08.2016 г. следовател Костадинов е
назначен на длъжност ,,Завеждащ следствен отдел“ при Специализирана
прокуратура.
С решение по протокол № 16 от 31.03.2016г. на Висшия съдебен съвет, на
основание чл.160, във връзка с чл.193, ал.3 от ЗСВ, прокурор Гунева е
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преместена в длъжност ,,съдия“ в Административен съд София – град, с ранг
,,съдия в АС“. Встъпва в длъжност на 03.11.2016 г.
С решение по протокол № 18 от 26.10.2016г. на Прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет, на основание чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ, е наложено
дисциплинарно наказание ,,дисциплинарно освобождаване от длъжност“ на
прокурор Костов за нарушение по чл.307, ал.3, т.4 от ЗСВ.
Към 31.12.2016г. в Специализирана прокуратура щатната численост на
прокурорите е 31 бр., от които заети щатни бройки са 21.(включително
административен ръководител и двама заместници на административния
ръководител), и трима са командировани, както следва: в АСП от 22.08.2014г.,
в СГП от 08.05.2016г. и в ОП – гр. Пловдив от 25.05.2016г.
В Следствения отдел са назначени 11 следователи (включително и
завеждащ СО на СП). Командировани са 3 следователи от СГП и продължават
да изпълняват длъжността, на която са командировани до заемането й чрез
конкурс.
Към 01.01.2017г. утвърденото длъжностно разписание за магистратите в
Специализирана прокуратура е 48 броя.
Съдебни служители.
Към 01.01.2016 г. щатната численост на съдебните служители в
Специализирана прокуратура е 36 щатни бройки, като реално заетата
численост е 35 служители.
Със заповед № РД-08-492/15.08.2016 г. на Главния прокурор е
преразпределена една щатна бройка за длъжността ,,шофьор – куриер“ от звено
,,Автотранспорт“ към Софийска градска прокуратура в щата на звено
,,Информационно и техническо обслужване“ към Специализирана прокуратура
– София, считано от 22.08.2016 г.
Със заповед № РД-08-697/17.10.2016 г. на Главния прокурор е
преразпределена една щатна бройка за длъжността ,,Главен специалист –
счетоводител“ в щата на Специализирана прокуратура, звено ,,Финансово –
стопанска и административна дейност“, считано от 24.10.2016г.
Със същата заповед са трансформирани и пет щатни бройки за
длъжността ,,Съдебен деловодител“, служба „Регистратура, деловодство и
архив“.
Със заповед № РД-04-340 от 17.10.2016г. на Главния прокурор са
командировани за срок от 45 календарни дни от Върховна касационна
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прокуратура в Специализирана прокуратура със задача да подпомагат работата
на прокурорите по пр. пр. № 309/2016г. по описа на СП следните служители:
Ганев – прокурорски помощник в отдел 1 ,,Специализиран“ и
Вълчинкова – прокурорски помощник в отдел 5 ,,Аналитичен“.
Със заповед № РД-04-425 от 30.11.2016г. на Главния прокурор е изменен
срока на командироването, както следва:
Ганев – прокурорски помощник в отдел 1 ,,Специализиран“ до
31.12.2016г. и
Вълчинкова – прокурорски помощник в отдел 5 ,,Аналитичен“ до
01.03.2016г.
Със заповед № РД-08-786/02.12.2016г. на Главния прокурор е
преразпределена една щатна бройка за длъжността ,,Съдебен секретар“ щата на
Специализирана прокуратура, служба ,,Регистратура, деловодство и архив“,
считано от 05.12.2016 г. Трансформирана е в една щатна бройка за длъжността
,,Съдебен деловодител“, служба ,,Регистратура, деловодство и архив“.
Към 31.12.2016 г. щата на съдебните служители в Специализирана
прокуратура е 44, от които реално заета щатна численост е – 42 съдебни
служители.
За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. в Специализираната прокуратура
са прекратени трудовите правоотношения със следните служители: 1 бр.
съдебен администратор, 1 бр. административен секретар, 1 бр.прокурорски
помощник, 3 бр.съдебни деловодители, 1 бр. завеждащ служба ,,ЗКИ“, 1 бр.
завеждащ служба ,,РДА“, 1 бр. съдебен архивар. За същия период са назначени
1бр. административен секретар, 1 бр. прокурорски помощник , 1 бр. завеждащ
служба ,,РДА“, 1 бр. главен специалист – счетоводител, 1 бр. служител по
сигурността на информацията, 10 бр. съдебни деловодители, 1 бр. съдебен
архивар, 1 бр. шофьор – призовкар.
Прекратени трудови правоотношения със съдебни служители :
Със Заповед № 92 от 11.02.2016 г. на административния ръководител на
СП е прекратен трудовият договор с Костадинова, на длъжност: „съдебен
архивар“, на основание чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
Със Заповед № 97 от 12.02.2016 г. на административния ръководител на
СП е прекратен трудовият договор с Петрова, на длъжност: Завеждащ служба
„Защита на класифицираната информация“, на основание чл.325, ал.1, т.1 от
Кодекса на труда.
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Със Заповед № 176 от 12.03.2016 г. на административния ръководител на
СП е прекратен трудовият договор с Младенова, на длъжност: „съдебен
архивар“, на основание чл.326, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.
Със Заповед № 515 от 30.06.2016 г. на административния ръководител на
СП е прекратен трудовият договор № 26/23.05.2012 г. с Николова, на длъжност:
„съдебен деловодител“, на основание чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
Със Заповед № 536 от 08.07.2016 г. на административния ръководител на
СП е прекратен трудов договор № 40/01.08.2014 г. с Прокопова, на длъжност:
Завеждащ служба „Регистратура, деловодство и архив“, на основание чл.325,
ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
Със Заповед № 709 от 29.08.2016 г. на административния ръководител на
СП е прекратен трудов договор № 24/01.03.2012 г. с Димитрова, на длъжност:
Прокурорски помощник, на основание чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
Със Заповед № РД-08-983 от 11.11.2016 г. на административния
ръководител на СП е прекратен трудов договор № 64/07.06.2016 г. с Сандева,
на длъжност: „съдебен деловодител“, на основание чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда.
Със Заповед № РД-08-1059 от 01.12.2016 г. на административния
ръководител на СП е прекратено трудовото правоотношение на Марков, със
Специализирана прокуратура.
Освободени съдебни служители по дисциплинарен ред:
Със Заповед № РД-08-1135 от 14.12.2016 г. на административния
ръководител на СП е прекратено трудовото правоотношение на Григорова, на
длъжност: Административен секретар, със Специализирана прокуратура.
Със Заповед № РД-08-1144 от 20.12.2016 г. на административния
ръководител на СП е прекратено трудовото правоотношение на Йорданова, на
длъжност: Съдебен администратор, със Специализирана прокуратура.
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Дейност за повишаване квалификацията на прокурори, разследващи
органи и служители.
През отчетния период на 2016 г. магистратите и служителите от СП
посетиха множество семинари, конференции и обучения. Същите взеха
активно участие в тях, а след това изготвиха доклади, които представиха пред
колегите си.
През 2016 година бяха посетени следните семинари, конференции и
обучения, както следва:
25.01.2016 г. – 27.01.2016 г. гр.Хага – участие в координационна среща по казус
ID 29870, организирана от Евроджъст – прокурор Славова;
25.01.2016 г. - 29.01.2016 г. гр. София - ,,Специална куриерска служба” –
Чалъков – ССИ
22.02.2016 г. – 24.02.2016 г. НИП - ,,Национално правораздаване в синхрон със
стандартите на ЕКПЧ за разглеждане и решаване на делото в разумен срок
мерки за процесуална принуда в наказателното производство“ – следователи
Пейчинов и Делчев;
22.02.2016 г. - 26.02.2016 г. гр. Банкя УЦ ДКСИ - Задължително първоначално
обучение по защита на класифицираната информация на служителите по
сигурността на информацията - Чалъков – ССИ;
02.03.2016 г. – 04.03.2016 г. гр. Будапеща – участие в координационна среща по
случай SIENA 1155151, организирана от Националното бюро за разследване на
Унгария – следовател Стоянова – Вайзе;
18.03.2016 г. НИП - ,,Предизвикателства пред европейския правен ред относно
миграцията, предоставянето на убежище и външните граници на ЕС“ – И.ф.
административен ръководител Андреев;
03.04.2016 г. – 04.04.2016 г. гр. Букурещ - ,,Подобряване на методите за
разследване и институционалното сътрудничество за борба с измамите,
свързани с ДДС“ – прокурор Начева; прокурор Наков
04.04.2016 г. - 05.04.2016 г. УБ „Цигов чарк” - ,,Организация работата и
особеностите при разследване на престъпления по чл.279-281 от НК.
Организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по
чл.280 от НК“ - Стефанов и Николов – следователи в СО на СП;
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07.04.2016 г. - 08.04.2016 г. УБ ,,Трендафила“ п.п. Витоша - „Въведение в
работата на администрацията на прокуратурата” –Виденова – съдебен
деловодител;
08.04.2016 г. – 09.04.2016 г. УБ ,,Цигов чарк“ - приемане на годишното
отчетно събрание за дейността на АСП и СП – И.Ф. Административен
ръководител – Андреев; прокурори : Мойсев; Деянов, Дойчева, АрменоваЯнчева, Вергов, Дишлянов, Начева, Йотова, Тренчев, Първанов, Радев,
Паскалев, Михайлова – командирована от СРП; следователи: Вълчева,
Величков, Костадинов, Силянова, Пейчинов, Делчев, Русева, Николов,
Стефанов; съдебни служители: Прокопова, Костадинова.
10.04.2016 г. – 23.04.2016 г. гр. Будапеща – участие в специализирано обучение
за
основните
принципи
за
криминалистично
управление
на
местопрестъплението, организирано от Академията за служители на
правоприлагащите органи (ILEA) и Посолството на САЩ в София – прокурори
Славова и Мойсев, завеждащ СО на СП –Вълчева и следовател Величков;
18.04.2016 г. - 22.04.2016 г. УБ „Цигов чарк” - ,,Семинар на служителите по
сигурността на информацията от организационните единици от състава на ПРБ“
- Чалъков – ССИ;
18.04.2016 г. - 20.04.2016 г. УБ ,,Трендафила“ - обучителен семинар –Сандева и
Дочева - съдебни деловодители;
19.04.2016 г. – 21.04.2016 г. гр. Бяла ПД ,,Изгрев“ - „Международно право,
национално право и защита правата на човека” – прокурор Грамов;
25.04.2016 г. – 27.04.2016 г. гр. Москва – участие в семинар по Програмата за
сътрудничество между Генералната прокуратура на Руската Федерация и
Прокуратурата на Република България за 2015-2016г. – И.ф Административен
ръководител на СП Андреев;
16.05.2016 г. - 18.05.2016 г. с. Арбанаси - „Трафик на хора в България реалност, резултати и предизвикателства” - Гюрова – следовател в СО на СП;
15.05.2016 г. - 18.05.2016 г. гр. Бяла - обучителен семинар - Кисова – съдебен
деловодител;
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26.05.2016 г. – 27.05.2017 г. гр.Белград - ,,Управление на комплекс от данни при
работа по случаи, свързани с организираната престъпност и корупция“ –
прокурор Арменова-Янчева;
26.05.2016 г. – 28.05.2016 г. Милано - ,,Ролята на мерките за подкрепа на
жертвите на изнудване и рекет за ефективното разследване и противодействие „
– прокурор Мойсев;
06.06.2016 г. – 09.06.2016 г. НИП - ,,Наказателен процес“ – следовател Славка
Стефанова Баханова;
10.06.2016 г. гр. София, Гранд хотел София - Национална конференция на
Евроджъст – прокурори Арменова-Янчева , Деянов и Мойсев;
15.06.2016 г. – 17.06.2016 г. гр. Констанца, „Престъпления в сферата на
обществените поръчки“ – прокурори Начева и Наков;
23.06.2016г. - 24.06.2016г. гр. Смолян
прокурори Йотова и Славова;

к.к. Пампорово - „Тероризъм”-

29.06.2016 г. – 01.07.2016 г. гр. Хага, „Участие в координационна среща по
регистриран казус ID 32417“, Тренчев;
06.07.2016 г. – 08.07.2016 г. гр.Пловдив - ,,Повишаване на интегритета и
мотивацията на прокурорите. Наказателно преследване в контекста на новите
предизвикателства свързани с организираната престъпност“ – И.ф.
Административен ръководител на СП Андреев;
28.08.2016 г. – 30.08.2016 г. гр. Амстердам – участие в оперативна среща по
съвместен екип за разследване (СЕР) 13 Leedam, Kachel между Холандия,
Белгия и Република България по линия на Евроюст – прокурор Славова и
следовател Русева;
16.09.2016 г. гр. Пловдив - участие в планирано антитерористично учение на
летище Пловдив, организирано от МВР съгласно разпореждане на Главния
прокурор - Йотова – заместник на административния ръководител;
28.09.2016 г. - 30.09.2016 г. гр. Милано, „Противодействие на изнудването и
рекета в ЕС“ – прокурор Мария Дойчева

София, ул. „Черковна“ №90, тел.02/94-88-197, факс: 02/84-38-178; e-mail: sp@prb.bg
92

29.09.2016 г. - 30.09.2016 г. гр. София, х-л Централ - „Финансови разследвания,
установяване и конфискация на имуществото в офшорни зони” – прокурори
Деянова и Софрониева – командирована от СРП;
30.09.2016 г. в сградата на НСлС, „Разследване на телесни повреди“ –
следователи Баханова и Силянова;
27.09.2016 г. гр. Пловдив - участие в планирано антитерористично учение на
летище Пловдив, организирано от МВР съгласно разпореждане на Главния
прокурор - Йотова – заместник на административния ръководител; прокурори
Деянов и Станкова – командирована от СРП; следователи - Баханова, СтояноваВайзе, Силянова, Костадинов завеждащ СО на СП;
03.10.2016 г. - 05.10.2016 г. УБ ,,Трендафила“ п.п. Витоша - обучителен
семинар - Сандева – съдебен деловодител;
03.10.2016 г. - 07.10.2016 г. ДАНС – участие в консултативен курс за
Националния контратерористичен център – Заместник на административния
ръководител на СП прокурор - Йотова;
06.10.2016 г. - 07.10 2016 г. УБ ,,Цигов чарк“ - ,,Съдебни практики срещу
финансова и стопанка престъпност чл.219, чл.220, чл.282, данъчни
престъпления –Делчев – следовател в СО на СП;
10.10.2016 г. - 13.10.2016 г. гр. Банкя УЦ на ДКСИ - Първоначално обучение по
защита на класифицираната информация - Младенова – съдебен деловодител –
класифицирана информация
12.10.2016 г. -14.10.2016 г. УБ ,,Цигов чарк“ - „Учрежденски архив на
прокуратурите и работа с веществени доказателства” - Виденова – съдебен
деловодител;
17.10.2016 г. – 21.10.2016 г. - гр. Бургас, х-л Аква - ,,Повишаване интегритета и
мотивацията на прокурорите. Наказателно преследване в контекста на новите
предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ - прокурори
Деянова, Славова, Арменова-Янчева и Софрониева – командирована от СРП;
20.10.2016 г. гр.София зала на ДКСИ ,,Съблюдаване правата на предприемачите
като едно от приоритетните направления на прокурорския надзор“
София, ул. „Черковна“ №90, тел.02/94-88-197, факс: 02/84-38-178; e-mail: sp@prb.bg
93

24.10.2016 г. – 26.10.2016 г. - гр.Трир - ,,Конвецията на ООН за правата на
хората с увреждания“ – прокурорски помощник Миталова;
27.10.2016г. - 29.10.2016г. гр. Сандански ,,Парк хотел Пирин“ - семинар за
анализ
и обобщаване на натрупаната практика от специализираните
прокуратури и съдилища по противодействие на данъчните престъпления ––
Административен ръководител на СП; заместници на административния
ръководител; прокурори - Андреев, Мойсев, Начева, Деянов, Арменова-Янчева,
Пейчинов,
Дишлянов, Дойчева, Радев, Славова, Вергов, прокурори
командировани от СРП - Софрониева, Михайлова, Соколова, ЩъркеловаСтанкова, Илиева и Близнаков; Костадинов – завеждащ СО на СП; следователи
- Стефанов, Гюрова, Стоянова - Вайзе, Баханова, Силянова и Величков;
прокурорски помощници - Миталова, Ганчева и Йорданова;
31.10.2016 г. - 03.11.2016 г. НИП гр. София - „Наказателен процес”
прокурори Грамов и Начева

–

02.11.2016 г. - 04.11.2016 г. УЦ ,,Трендафила“ Витоша – „Въведение в работата
на администрацията на прокуратурата” - Тричкова - завеждащ служба РДА и
Лозанова – съдебен деловодител;
07.11.2016 г. – 08.11.2016 г. гр. Белград - ,,Управление на комплекс от данни
при работа по случаи, свързани с организираната престъпност и корупция“ –
прокурор Арменова - Янчева
07.11.2016 г. - 09.11.2016 г. УБ ,,Цигов чарк“ - ,,Работа в УИС-2 и справочен
модул Oracle BI - електронни регистри, справки, работа с програмите за
случайно разпределение на преписки и досъдебни производства, грешки при
работа и отстраняването им“ - Кисова – съдебен деловодител;
14.11.2016 г. – 16.11.2016 г. гр.Люблин - ,,Международно-правно
сътрудничество по наказателни дела“ – следовател Стоянова – Вайзе;
14.11.2016 г. - 18.11.2016 г. кк. Боровец, х-л Рила - ,,Повишаване интегритета и
мотивацията на прокурорите. Наказателно преследване в контекста на новите
предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ - прокурори
Деянова, Славова, Арменова-Янчева и Софрониева – командирована от СРП;
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21.11.2016 г. – 23.11.2016 г. НИП - ,,Задружна престъпна дейност.
Материалноправни и процесуалноправни въпроси“ – следовател Гюрова и
прокурорски помощник Миталова;
28.11.2016 г. – 01.12.2016 г. НИП - ,,Наказателно право“ – прокурор Паскалев;
05.12.2016 г. - 07.12.2016 г. гр. София, х-л Феста София - „Защита на
класифицираната информация в съдебната система“ - Младенова – съдебен
деловодител класифицирана информация;
08.12.2016 г. – 09.12.2016 г. гр. Страсбург „Борба с агресивната радикализация
и защита на основните свободи“, прокурори –Дойчева, Арменова-Янчева,
следовател –Гюрова;
12.12.2016 г. - 14.12.2016 г. НИП - „Видове корупционни престъпления –
разследване и борба с корупцията. Специфики на предмета на доказване и
обезпечаване на доказателствата. Подкуп“ - Миталова – прокурорски
помощник;
12.12.2016 г. - 14.12.2016 г. НИП -„Наказателно право“ – прокурори Грамов и
Начева;
15.12.2016 г. - 17.12.2016 г. гр. Банско, х-л Лион - семинар за анализ и
обобщаване на натрупаната практика от специализираните прокуратури и
съдилища по противодействие на корупционни престъпления –
Административен ръководител на СП; заместници на административния
ръководител; прокурори: Мойсев, Дишлянов, Славова, Вергов, Начева и
Първанов; прокурори командировани от СРП - Станкова, Соколова, Близнаков,
Илиева, Софрониева и Наков; следователи: Величков, Вайзе, Гюрова, Красимир
Василев Стефанов, Баханова и прокурорски помощник Миталова.
Финансова дейност на СП
Финансовата дейност в СП е организирана съобразно нормативните
изисквания и принципите на законосъобразно и целесъобразно разходване на
бюджетните средства.
Първоначално бюджетната сметка на Специализирана прокуратура за
2016 година е определена в размер на 2 786 508,00 лева, като средства за
заплати, осигуровки, СБКО и облекло са отпуснати на база заета щатна
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численост към 31.01.2016 година. През 2016 година бюджетната сметка на
Специализирана прокуратура е актуализирана 13 пъти. С актуализирана
бюджетна сметка на Специализирана прокуратура към 31.12.2016 година са
утвърдени средства в размер на 2 956 363,00лева.
От общо отчетените разходи за периода, относителния дял на разходите
за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски е в размер на 87,088 %, а
на разходите за издръжка - 12,912 % .
В Специализирана прокуратура е изградена контролна среда в
съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор, както следва:
- утвърдени са Вътрешни правила за осъществяване на
предварителен контрол в Специализирана прокуратура . Със заповед
са определени длъжностните лица, които осъществяват предварителен
контрол за законосъобразност по обекти на контрола;
- утвърдена е Инструкция за документооборота на
счетоводната дейност в Специализирана прокуратура
- прилагана е системата за двоен подпис, като със заповед са
определени длъжностни лица, които да подписват всички документи,
свързани с поемането на финансови задължения или извършване на
плащания и да се разпореждат с паричните средства по сметките на
Специализирана прокуратура в „Райфайзенбанк“ ЕАД (система за
двоен подпис);
- актуализиран е Правилника за вътрешния трудов ред в
Специализирана прокуратура;
През 2016 година в Специализирана прокуратура не са провеждани
поръчки по реда на ЗОП.
Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни
производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и
следователи.
Проверки извършени от ВКП, инициирани от Адм. ръководител на СП:
1. Съгласно Заповед № РД-04-264/22.07.2016 г. на Главния прокурор
на Република България е извършен Анализ на дейността на Специализираната
прокуратура от създаването и до края на 2015 г.
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2. В периода 25.07.2016 г. – 05.08.2016 г. на основание чл. 6 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор и въз основа на резолюция на Главния
прокурор е извършен одитен ангажимент за даване на увереност с цел да се
оцени, съществуващите контролни механизми, правила и процедури в
Специализираната прокуратура, осигурили ли са съответствие с нормативни
актове, регулиращи финансовата и административната дейност.
3. Адм. № 377/2016 г. от 10.10.2016 г. – Доклад от Кръстанова, Директор
на Дирекция „Сигурност“ при АГП, той и ССИ, във връзка с изпълнение на
Плана за оказване методическа помощ на организационната единица
„Специализирана прокуратура“ от служители на Дирекция „Сигурност“ при
АГП за периода от 01.08.2016 г. до 10.09.2016 г. вкл. е приключил първият етап
в направление: защита на класифицирана информация, като е осигурен достъп
до вътрешно-оганизационните документи на СП по персонална, документална
и физическа сигурност.
4. Адм. № 456/2016 г. от 03.11.2016 г. – Доклад от извършена проверка на
работата на УИС в Специализирана прокуратура в изпълнение на Заповед №
РД-04-341/17.10.2016 г. на главния прокурор на ПРБ.
Проверки извършени от административния ръководител на СП :
1. Адм. № 310/16 г. от 25.08.2016 г. – Протокол от извършена проверка на
завеждането, разпределението, окомлектоването, архивирането, съхранението и
наличността на заведените от създаването на Специализирана прокуратура до
настоящия момент, преписки и образувани досъдебни производства в служба
„Регистратура, деловодство и архив“ на Специализирана прокуратура, съгласно
Заповед №588/25.07.2016 г. на Административния ръководител на
Специализирана прокуратура.
2. Извършена проверка от Комисия, определена съгласно Заповед № РД-041034 от 22.11.2016 г. на административния ръководител на Специализирана
прокуратура, касаеща завеждането, разпределението, окомлектоването,
архивирането, съхранението и наличността на заведените от създаването на
Специализираната прокуратура, включително и извършването на проверка,
касаеща поредността на издадените заповеди от Административния
ръководител.
Проверка извършена от АСП на цялостната дейност
Специализираната прокуратура за периода 21.11.2015 г. – 07.11.2016 г.

на
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През месец ноември АСП извърши ревизия на цялостната дейност на СП
за периода 21.11.2015 г. – 07.11.2016 г. в изпълнение на Заповед № РД-09-367
от 09.11.2016 г. на административен ръководител, апелативен прокурор на
АСП. Ревизията беше извършена съгласно утвърдения план от
административния ръководител от АСП. Направени бяха конкретни
констатации и препоръки за подобряване работата на магистратите, на
организацията на работата в деловодството повечето, от които вече са
изпълнени от ръководството на СП. С доклада бяха запознати магистратите.
Същите бяха уведомени, че ако имат възражения по доклада то могат в
едномесечен срок да го депозират в АСП, чрез административния ръководител
на СП.
Проверка от АСП на дейността на Специализирана прокуратура по
изпълнение на Инструкция №1 и Инструкция №2.
През отчетния период съгласно Заповед № РД-04-81 от 15.03.2016 г. на
административен ръководител, апелативен прокурор на АСП на СП бяха
извършени проверки по „Инструкция за поддръжка и използване на
електронния регистър на лицата с неприключили наказателни производства“ от
2010 г. на главния прокурор (Инструкция 1) и по „Инструкция за
взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на две и повече досъдебни
производства, образувани и водени срещу едно и също лице“ от 2010 г. на
главния прокурор (Инструкция 2), и съгласно утвърдения план на АСП.
Други проверки извършени от АСП съгласно утвърдения план на
административния ръководител, както следва:
1.С писмо на АР-АСП, Адм. № 138/2015 г. от 13.05.2016 г. на СП относно
проверка на делата образувани преди 2012 г. за предприемане на мерки по
препоръките е изпратен Доклад от 10.05.2016 г. от Ангелова – прокурор при
Апелативна специализирана прокуратура, Пашалиева – прокурор при
Апелативна специализирана прокуратура, Дукова - прокурор при Апелативна
специализирана прокуратура, относно изпълнение на Заповед № РД-4155/25.04.2016 г. на Административния ръководител на Апелативна
специализирана прокуратура. При извършената проверка на досъдебните
производства по отношение движението и работата по тях е установено, че към
03.05.2016 г. не са приключили и се извършват действия по разследването общо
на 8 бр. наказателни производства.
Препоръки:
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Наблюдаващите прокурори да създадат максимално
организация за приоритетно приключване на посочените преписки.

добра

В деловодството на СП да се създаде необходимата организация за
попълване на наблюдателните преписки с всички материали по хода на
производството.
Провеждане на работни срещи между разследващи и наблюдаващи
прокурори от Специализирана прокуратура за обсъждане на съществуващите
проблеми, касаещи срочното и качествено приключване на досъдебните
производства, както и необходимостта от методическа помощ от страна на
надзорните прокурори от Апелативна специализирана прокуратура.
2. С писмо на АР-АСП, Адм. № 76/2016 г. от 21.06.2016 г. на СП е
изпратен Доклад от Николай Найденов – зам. апелативен прокурор при
Апелативна специализирана прокуратура, относно изпълнение на Заповед №
РД-04-201/07.06.2016 г. на административния ръководител на АСП, отнасяща
се до изпълнение на Раздел V – ти, т.4 от Плана за дейността на Апелативна
специализирана прокуратура гр. София за 2016 г.
При извършената служебна проверка е установено, че до21.06.2016 г.
/първото шестмесечие на 2016 г./ са били осъдени с влязъл в сила съдебен акт
общо 47 лица, като от тях 19 лица са с наложено ефективно изпълнение на
наказанието „лишаване от свобода“. По отношение на тях своевременно в
книгата са били отразявани – имената на осъдените; номера на присъдата, по
кое дело и кой съд е постановил съдебния акт; кой съд и кога е изпратил
съдебния акт на прокуратурата; на кой орган е изпратена същата за
изпълнението на наказанието, номер и дата на писмото, за което се съобщава за
това от кой орган; размера на наказанието, а при положение, че лицето не е
намерено /при делегиране на присъдата/ се отбелязва какво е предприето от
делегирания прокурор.
Забележка:
В книгата са вписани на три лица наложени наказания „лишаване от
свобода“, които са били отложени на осн. чл.66 от НК, които не би следвало да
бъдат отразявани в същата.
3. С писмо на АР-АСП, Адм. № 138/2016 г. от 14.07.2016 г. на СП е
изпратен Доклад от а Ангелова – прокурор при Апелативна специализирана
прокуратура, Дукова – прокурор при Апелативна специализирана прокуратура,
Галипонов - прокурор при Апелативна специализирана прокуратура, относно
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изпълнение на Заповед № РД-4-183/18.05.2016 г. на Административния
ръководител на Апелативна специализирана прокуратура е определена
комисия, кято е извършила проверка за срочност и ритмичност на проведените
действия по разследването по наблюдаваните досъдебни производства в отдел
„Криминален“ в Специализирана прокуратура.
При извършената проверка на досъдебните производства в отдел
„Криминален“ в СП по отношение движението и работата по тях, причините за
забавяне – обективни и/или субективни (когато има такива) е установено, че
към 10.06.2016 г. в отдел „Криминален“ на СП се наблюдават следните
досъдебни производства: 26 досъдебни производства – наблюдаващ прокурор
Мойсев, 24 досъдебни прозводства – наблюдаващ прокурор Вергов, 11
досъдебни производства – наблюдаващ прокурор Йотова, 20 досъдебни
производства – наблюдаващ прокурор Радев, 19 досъдебни производства –
наблюдаващ прокурор Тренчев, 27 досъдебни производства – наблюдаващ
прокурор Славова, 32 досъдебни производства – наблюдаващ прокурор
Ганчева.
Анализът на установените от настоящата проверка данни от проверените
159 досъдебни производства, води до извода, че по-голяма част от делата в СП
се разследват в срок и действията по разследването са провеждани ритмично.
Не се наблюдава съществено забавяне на произнасянията от страна на
прокурорите в СП, като са констатирани и някои изключения.
Препоръки:
Наблюдаващите прокурори да създадат максимално добра
организация за приоритетно приключване на досъдебните производства, по
които е канстатирано забавяне за продължителен период от време, както и по
останалите, по които разследването е пред приключване;
В деловодството на СП да се създаде необходимата организация за
попълване на наблюдателните преписки с всички материали по хода на
производството;
Прокурорите от СП стриктно да изпълняват разпоредбата на чл.234,
ал.4 от НПК, за да не се допуска изтичане на сроковете за разследване;
Да се спазва заповед № 75/2015 г. на Административния
ръководител на АСП за уведомяване на АСП за образуваното в СП
наказателно производство;
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Провеждане на работни срещи между разследващи и наблюдаващи
прокурори от Специализирана прокуратура за обсъждане на съществуващите
проблеми, касаещи срочното и качествено приключване на досъдебните
производства, както и необходимостта от методическа помощ от страна на
надзорните прокурори от Апелативна специализирана прокуратура.
4. С писмо на АР-АСП, Адм. № 280/2016 г. от 15.08.2016 г. на СП
е изпратен Доклад за изготвен анализ, в изпълнение на Заповед № РД-04278/05.08.2016 г. на И.Ф.Административния ръководител на Апелативна
специализирана прокуратура, съгласно Решение на ВСС по протокол №
14/27.03.2014 г. за извършване на проверки на всеки 6 /шест/ месеца, относно
спазване на принципа на случайно разпределение на преписките и делата и
разпореждане изх. № 2751/2014 г. на С. – заместник на главния прокурор при
ВКП на дейността на Специализирана прокуратура
5. С писмо на ЗА АР-АСП, Адм. № 289/2016 г. от 22.08.2016 г. на СП е
изпратен Доклад от Даниела Ангелова – прокурор при Апелативна
специализирана прокуратура, Е. П. – прокурор при Апелативна специализирана
прокуратура, Б. Д. - прокурор при Апелативна специализирана прокуратура,
относно изпълнение на Заповед № РД-4-283/11.08.2016 г. на ЗА
Административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура.
От извършената проверка на досъдебните производства по отношение на
движението и работата по тях е установено, че към 17.08.2016 г. не са
приключили и се извършват действия по разследването общо 8 /осем/ бр.
наказателни производства, които са били обект на проверка и в предходен
доклад.
Препоръки:
- Наблюдаващите прокурори да продължат с необходимите действия по
разследването, с оглед приоритетното и срочно приключване на
досъдебните производства;
- В деловодството на СП да се създаде необходимата организация за
спазване
на
Инструкцията
за
деловодната
дейност
и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № ПД-027/07.04.2016 г.на Главен прокурор;
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- При необходимост, наблюдаващите прокурори от СП да съгласуват с
надзорния прокурор от АСП провеждането на срещи с цел
осъществяване на методическа помощ.

6. Адм. № 76/2016 г. от 29.08.2016 г. Доклад от извършена проверка
съгласно Заповед № РД-04-203/28.04.16 г. на административния ръководител на
АСП, отнасяща се до привеждане в изпълнение на присъдите – срочност,
контролираща дейност, отлагане на изтърпяване на наказанията на
Специализирана прокуратура – София за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.
на основание чл.140 от ЗСВ във връзка с Раздел IV, т.7 от Плана за дейността на
Апелативна специализирана прокуратура за 2016 г.
7. Адм. № 76/2016 г. от 20.09.2016 г. – Доклад от извършена проверка в
Специализирана прокуратура във връзка с изпълнението на план за дейността
на Апелативната специализирана прокуратура за 2016 г. в раздел „Следствен
надзор/Надзор върху досъдебното производство/“, в неговата т.4: „изискване на
тримесечна информация – до пето число на следващия месец
от
Специализирана прокуратура за хода на дела срещу лица, задържани под
стража повече от 4 /четири/ месеца“, е извършена проверка в Специализирана
прокуратура, относно работата по неприключени досъдебни производства, по
които има задържани лица над 4 месеца, за периода от 01.01.2016 г.до
31.03.206г.
10. Адм. № 76/2016 г. от 02.12.2016 г. – Доклад от извършена проверка в
Специализирана прокуратура за законосъобразност на прокурорските
произнасяния по чл.417 от НПК, във връзка с чл.59 от НПК, както и проверка
на дейността по изготвяне на сигнали за възобновяване на наказателното
производство, поради неправилно прилагане от СпНС на чл.23, чл.25, чл.27 и
чл.68 от НК или приложението на чл.381 от НПК.
Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу
магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи.
Образувани дисциплинарни производство срещу магистрати:
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Със Заповед № 136/22.02.2016 г. на и.ф.административен ръководител е
образувано дисциплинарно производство на следовател Гюрова.
Наложени наказания на прокурори:
Със Заповед № РД-08-941 от 01.11.2016 г. на административния
ръководител на СП е прекратен акта за заемане на длъжност на Костов, считано
от 01.11.2016 г., поради налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно
освобождаване от длъжност“ на основание чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ, за
нарушение по чл.307, ал.3, т.4 от ЗСВ с решение на Прокурорската колегия при
Висш съдебен съвет по протокол №18 отзаседание, проведено на 26.10.2016 г.
Със Заповед № РД-08-1161 от 23.12.2016 г. на административния
ръководител на СП е наложено наказание „обръщане на внимание“ на
Мравкова – прокурор при Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в
АП“ командирована със Заповед № РД-07-1266/28.04.2016 г. на Главен
прокурор да изпълнява функциите на прокурор в СГП, считано от 08.05.2016 г.
за допуснатите от нея нарушения по движението и организацията на работата
по досъдебно производство №173/2013 г. по описа на НСлС, пр.пр. №345/2014
г. по описа на Специализирана прокуратура.
Със Заповед № РД-08-1166 от 29.12.2016 г. на административния
ръководител на СП е наложено наказание „обръщане на внимание“ на Георги
Любенов Мойсев - прокурор при Специализирана прокуратура, с ранг
„прокурор в АП“ за допуснатите от него нарушения по движението и
организацията му на работата по досъдебните производства отразени в
Справката по пр.пр. № 2426 ГП/2016 г. по описа на направление „Инспекторат“
при Отдел 06 „Административен“ към ВКП, образувана по Заповед № РД-04290/30.06.2016 г. на Главния прокурор на Република България.

Наложени наказания на следователи:
Със заповед № 558/13.07.2016 г. на И.Ф. Административен ръководител
на СП на следовател Гюрова е наложено наказание „Забележка“.
НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ ПРИ СП
СЛЕДСТВАТЕЛИТЕ ОТ СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ ПРИ СП.

И

НА
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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 досъдебна фаза, и т.н. По тези дела
акцентът на прокурорската работа, големия обем от работата се изпълнява в
досъдебната фаза на наказателното производство.
Основни данни за дейността на СП през 2016 г.:
Актуализиран обем на дейността на прокуратурите и следователите.
Първата констатация е насочена към основния показател :
„Общ обем на прокурорската дейност”
За 2016 г. - 20 768 бр. прокурорски актове /постановления, писма,
произнасяния, резолюции, участие в съдебни заседания и др./, в сравнение с
2015 г. - 18 567 бр. , с 2014 г. - 11 649 бр., в това число се включват 104 бр.
прокурорски актове, внесени в съда, 19 148 общо други прокурорски актове и
дейности по всички видове надзори и 1 516 бр. участия в съдебни заседания на
прокурорите от СП.
„Общ обем дейност на следователите”
За 2016 г. - 539 бр. разследвани от следователи, в това число се
включват:
- Брой дела разследвани от следователи -154;
- Брой дела получени по делегация – 287;
- Брой международни поръчки – 98.
Актуализирана средна натовареност на един прокурор и на един
следовател.
Средната натовареност на един прокурор, отчетена по разработените от
ВКП показатели (таблица 5.2.), е както следва:
- брой прокурори по щат -31,
- брой реално работили през годината прокурори - 17.83,
- средната натовареност на едни прокурор в СП възлиза на 1164.8.
За сравнение през 2015 г. е била 1271.7, през 2014 г. е била 669.4.
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Средната натовареност на един следовател отчетена по разработените
от ВКП показатели (таблица 5.2.) е както следва :
-брой следователи по щат - 11;
-брой реално работили през годината следователи - 11.41;
-средната натовареност на едни следовател в СО при СП възлиза на
47.2.
За сравнение през 2015г. е била 51.3 , през 2014 г. е била 18.8.
Следва да се посочи, че статистическите таблици, макар и да обхващат
повече данни от дейността на магистратите те, не отчитат реално положения от
тях труд, не отразяват
всичките актове, протоколи и дейности, които те
извършват. Но въпреки това чрез тези таблици се констатира тенденция на
затвърждаване на постигнатото и през 2016 г. високо ниво на ефективност в
работата на следствения отдел.
Прокурорите и 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 други, а от скоро и
престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс.

Приоритети в дейността на Специализирана прокуратура за 2017
година.
1. Увеличаване щата на прокурори, следователи и съдебни служители в
СП;
2. Подобряване на материално-техническата база – увеличаване сграден
фонд и битовите условия на труд, чрез подсигуряване на допълнителни
помещения за магистрати и съдебни служители като в прокуратурата, така и в
следствения отдел.
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3. Създаване на втора регистратура за класифицирана информация в
Следствения отдел при СП;
4. В професионален аспект приоритет се явява намаляване на делът на
върнатите от съда дела за допълнително разследване; Недопускане на
просрочване и забавяне на произнасяния по преписки и досъдебни
производства извън сроковете предвидени в НПК и ЗСВ;
5. Приоритет е продължаване подобряване организацията на работа в
деловодството и УИС;
6. Усъвършенстване на екипния принцип на работа с органите на МВР,
ДА“НС“; ГД „БОП“ и ГД „НП“;
7. Повишаване на специализацията и квалификацията на магистрати и
съдебни служители, чрез участие в обучения, семинари и конференции.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
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