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От създаването си през
2012г. до настоящият момент
Специализираните
юрисдикции
извървяват дълъг и сложен път в
процеса по своето утвърждаване,
който процес се развива в условията
на чести законодателни и кадрови
промени.
Непрекъснато разширяваната компетентност на Специализираната
прокуратура и спецификата на делата, които попадат в обхвата й, я превръщат в
прокуратурата с най-голям периметър на действие и в един от основните фактори в
борбата с организираната престъпност и корупцията.
Ежегодният Доклад на Европейската комисията до Европейския парламент
и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и
проверка и Техническия доклад - приложение към него, изтъкват, че след
преодоляване на 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 се отчита трайна
тенденция към повишаване на успеваемостта и ефективността. Проведеният от
Европейската комисия детайлен анализ на резултатите от дейността на органите
в съдебната система отчита, че – въпреки съществуващите проблемни области –
Специализираната прокуратура и Специализирания наказателен съд са
единствените две структури от състава на съдебната власт, за които се
констатира, че бележат траен и съществен напредък.
Съзнанието за ключовата роля на ръководството - в лицето на
Административния ръководител и неговите заместници - в процеса по организиране
на работата и нормалното функциониране и изпълнение на целите, стоящи пред
Специализираната прокуратура, са основна отправна точка при изпълнение на
поставените управленски задачи. Въведените от ръководството на
Специализираната прокуратура добри практики бележат своите положителни
резултати.
Полаганите усилия за създаване на добра комуникация между магистрати,
съдебни служители и ръководство дават своите плодове, изразени в подобряване
координацията между трите страни и усъвършенстване на организацията и
резултатността на работния процес. Утвърдената прозрачна и обективна система
за подбор на съдебни служители, допринася за назначаване на висококвалифицирани
и мотивирани кадри. Създадената организация за провеждане на периодични срещи с
ръководството на структурите на МВР довежда до подобреното взаимодействие
между структурите, продукт на което е постигнатата по-голяма ефективност в
разследването. Полаганите усилия за поддържане на отлична комуникация,

координация и оперативност в отношенията с международните ни партньори в
борбата с трансграничната престъпност в рамките на създаваните съвместни
екипи за разследване и въобще по линията на международната правна помощ също
бележат все повече успехи. Траен ръст се отбелязва що се отнася до броя срочно
приключени дела и постигнати осъдителни присъди по повдигнатите обвинения.
Видно от анализите на данните за дейността на Специализираната
прокуратура на база годишна статистика, очевиден е прогреса през 2016г. и 2017г.
Отчетливият напредък се дължи на повишения капацитет на работата и
дейността на магистратите и съдебните служители в Специализирана
прокуратура, който не би бил възможен без огромното съдействието и подкрепа,
оказана от Главния прокурор на Република България.
Основните стратегически цели, поставени към момента пред
Специализираната прокуратура, са запазване добрите показатели в дейността на
институцията и повишаване на общественото доверие в нея и в правозащитните
органи в Република България като цяло. Във вътрешен план, ключов елемент e
създаването на спокоен за работа микроклимат, укрепване на административния
капацитет и повишаване мотивацията на колектива.
Приоритетна област на действие обаче след приетите изменения на
процесуалния закон и поредното разширяване на дейността на Специализираната
прокуратура - водещо до прогнозното почти двойно увеличение на обема наблюдавани
дела и преписки – се явява осигуряването на кадрова обезпеченост за справяне, както
с текущата, така и с очакваната натовареност.
Единственият начин за обезпечаване продължаването на дейността на
Специализираната прокуратура е навременната и координираната реакция между
съдебната власт – в лицето на Висшия съдебен съвет, законодателната власт – в
лицето на Народното събрание, и изпълнителната власт – в лицето на
Правителството. Необходимо е трайно решение на въпроса, с подходящи
законодателни мерки, които в дългосрочен план да обезпечат нормалната дейност
на Специализираната прокуратура. Същевременно обаче наложително е тези мерки
да бъдат взети във възможно най-кратък срок.
В противен случай ще се достигне до блокиране дейността на
Специализираната прокуратура, последиците от което биха имали огромна
негативна проекция, както върху досегашната работа и постигнатите резултати,
така и по отношение на поставените бъдещи задачи.
Административен ръководител
на Специализирана прокуратура

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Раздел Първи
Създаване на специализираните институции.
Компетентност. Проблемни области. Основни показатели.
I.
Създаване на специализираните институции
Специализираните юрисдикции в Република България,са създадени
с акт на Народното събрание - Закон за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ЗСВ)1, започват работа на 1 януари 2012 г.
Допълнителна правна уредба на дейността им е дадена в Закона за
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)2.
Според Конституционния съд на Република България Специализирания
наказателен съд и създадената към него Специализираната прокуратура не
са извънредни по своя характер. Те - по своята дейност и предметна
компетентност - са специализирани юрисдикции за разглеждане на
определена категория дела.
Конституционният съд на Р България е имал възможност да се
произнесе по въпроса за правната природа на специализираните
юрисдикции. Според изложеното от него „Специализираният наказателен
съд отговаря на изискванията за редовен съд, който да бъде независим и
безпристрастен, тъй като е създаден със закон, прилага същото
материално и процесуално право като останалите съдилища и съдиите в
него се назначават съобразно условията и реда, предвидени за
останалите съдии, което е гаранция за тяхната независимост, по
смисъла на чл. 6 КЗПЧОС. Точното и еднакво прилагане на законите по
делата, разглеждани от специализирания наказателен съд, е гарантирано
от факта, че като касационна инстанция действа Върховният
касационен съд. “,а „разпределянето на подсъдността на делата за
престъпления между различните съдилища е обща характеристика на
съответната правна система. “, „ ...подход допустим от КЗПЧОС“,
който „имплицитно се признава в чл. 2 от Протокол № 7 към
Конвенцията.“3
II. Компетентност
Специализираната прокуратура притежава компетентност да
разследва дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд на
1

Обнародван в Държавен вестник бр. 1 от 04.01.2011г., в сила от 04.01.2011г.
Обнародван в Държавен вестник бр. 13 от 11.02.2011г., влязъл в сила 6 месеца след обнародването му.
3
Решение № 10 от 15.11.2011г. по к.д. № 6/2011г. на Конституционния съд на Р България
2
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територията на Република България.
Съгласно разпоредбата на чл.411а, ал. 1-6 от НПК, от
компетентносттана Специализираната прокуратура са делата за
престъпления, които са подсъдни на Специализирания наказателен съд.
Това са деяния, свързани със структури на организираната престъпност
като специфична форма на проявление на усложнена задружна престъпна
дейност. Това са:
- делата за извършени престъпления по глава първа от особената част
на Наказателния кодекс (чл.411а, ал.1, т.1 от НК),
-делата за извършени престъпления по чл.321 и чл. 321а от
Наказателния кодекс (чл.411а, ал.1, т.2 от НК),
-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(чл.411а, ал.1, т.3 от НК).
Освен посочения по-горе предметен подход (по вид престъпление),
законодателят е възприел като обединяващ признак и връзката между
делата (когато поне едно от престъпленията е от компетентността на
Специализираната прокуратура). Предвидено е, че:
-когато две или повече дела за различни престъпления или срещу
различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако правилното
им изясняване налага това. Когато някое от делата е подсъдно на
специализирания наказателен съд, обединеното дело се разглежда от него
(чл.411а, ал.5 от НК).
-когато е повдигнато обвинение за две или повече престъпления,
които имат връзка помежду си и някое от тях е от посочените в чл.411а,
ал.1 или ал.3, делото за всички престъпления е подсъдно на
Специализирания наказателен съд (чл.411а, ал.6 от НК).
С приетия на 26.07.2017г. от Народното събрание Закон за изменение
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и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс4 допълнително се
разшири
компетентността
на
Специализираната
прокуратура.
Престъпленията по чл.201-205, 212, 212а, 219, 220, 224, 225б, 226, 250, 251,
253-253б, 254б, 256, 282-283а, 285, 287-289, 294, 295, 299, 301-307, 310, 311
и 313 от НК, извършени от:
а)народни представители;
б)членове на Министерския съвет и заместник-министри;
в)председатели на държавни агенции и държавни комисии,
изпълнителни директори на изпълнителните агенции и други еднолични
или колективни органи, създадени със закон или с постановление на
министерския съвет, и техни заместници;
г)управителя на Националния осигурителен институт, управителя на
националната здравноосигурителна каса, изпълнителния директор и
директорите на териториалните дирекции на Националната агенция по
приходите;
д)директора на Агенция „Митници“, началници на митници,
митнически бюра и пунктове;
е)областни управители и заместник областни управители;
ж)съдии, прокурори и следователи;
з)членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и
инспекторите в Инспектората на ВСС (чл.411а, ал.1, т.4 от НК).
Посочените деяния в основния си състав (с единични изключения) са
тежки престъпления по смисъла на НК. Допълнителна тежест при
извършването на същите се явява и качеството на дееца, което именно – с
приемането на ЗИДНПК – премества престъплението от компетентността
на общите в специализираните юрисдикции. Съсредоточаването на делата
за престъпления, извършени от лица, принадлежащи към висшия ешелон
на властта - изпълнителна, законодателна и съдебна, ще постави нов
акцент в работата на специализираните юрисдикции.
Това разширяване на правомощията на Специализираната
прокуратура, към конкретният етап я превръща в прокуратурата с найголям периметър на действие. Това обаче не кореспондира по никакъв
начин с нейната кадрова и материална обезпеченост, поради което без
предприемането на спешни законодателни мерки, поемането на този нов
огромен обем специфични по своя характер дела би довело до съществени
затруднения.
4

Обнародван в Държавен вестник бр. 63 от 04.08.2017г., влизащ в сила 3 месеца след обнародването му.
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С изменение на Наказателно процесуалния кодекс от 04.06.2015 г.,
ДВ бр.42/2015 г.5 от компетентността на Специализираната прокуратура
отпаднаха престъпленията от т.нар. лека подсъдност, които, въпреки че
благоприятстваха положителната статистика на прокуратурата поради
бързата им ликвидност, елементарна правна сложност, високия процент
внесени обвинителни актове и нулева връщаемост за доразследване от
СпНС, поради битовия им характер, нямащ общо с идеята за
противодействие на организираната престъпност, ангажираха ненужно
високоспециализирания ресурс от прокурори и следователи. С посочената
законодателна промяна 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.
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.
Всичко това показва, че Специализирана прокуратура има
специфични особености отличаващи я от т.нар. общи прокуратури,
поради което показателите за последните не следва и не могат
автоматично да бъдат прилагани и за Специализирана прокуратура.
Многото нейни особености създават не съвсем достоверна картина за
дейността й, ако бъдат пречупени през призмата на общите критерии,
касаещи останалите прокуратури.
III. Разследване и оперативно сътрудничество
Разследването по дела на Специализираната прокуратура се
извършва от следователите в следствения отдел в Специализираната
прокуратура, разследващите полицай, определени със заповед на
Министъра на вътрешните работи и разследващите митнически
инспектори, определени със заповед на министъра на финансите по
предложение на директора на Агенция „Митници“.
5

04.06.2015 г., ДВ бр.42/2015 г.
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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.
IV. Основна задача
Основната задача пред Специализирана прокуратура през 2016 г. 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 ясно забележим и устойчив напредък.
Специализирана прокуратура и през 2017г.продължава целенасочено да
работи в тази посока. Изложените по-долу показатели недвусмислено
показват напредъка в дейността.
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,
която определя дейността на Специализираната прокуратура, свързана с
борбата срещу организираната престъпност като успешна. Изтъква се
резултативността на работата в екип между Специализираната
прокуратура и структурите на МВР по дела за борба с организираната
престъпност.
Анализът обаче акцентира върху недостатъчната кадровата
обезпеченост, тъй като поради разширяване предметната й компетентност
нараства нуждата от назначаване на магистрати и служители в
специализираната и общата администрация. Експертите отчитат нуждата
от предоставяне на допълнително материално стимулиране на
магистратите, заети в тази институция, поради специфичния кръг от
въпроси, които разглежда.
Отчетена е липсата на каквито и да е стимулии допълнителни
социални придобивкиза редовите прокурори и съдебни служители, които
да ги мотивират да работят в тези структури, в които освен, че обема на
14
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работа е по голям, но наред с това съществува специфичен риск с оглед
обстоятелството, че се разследва организирана престъпност.
На следващо място, полаганите усилия за обучение на магистратите
са оценени като даващи положителен резултат, поради поддържане на
изключително професионално образование, отговарящо на конкретните
нужди на практиката.
В ежегодния Доклад на Европейската комисията до Европейския
парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за
сътрудничество и проверка и Техническия доклад - приложение към
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. Проведеният от ЕК детайлен анализ на
резултатите по разкриване на престъпленията от компетентността на
Специализираната прокуратура показва, че се повишава успеваемостта и
ефективността на дейността на институцията.
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 на 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 се отчита тенденция към
нарастване на броя на внесените в съда обвинителни актове и на
постановените по тях осъдителни присъди.
Изложените дотук положения от докладите на европейските
институции,
макар
и
синтезирано
представени,
показват
недвусмислено, 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.
Коректно посочени са и проблемните области, на които в настоящия
доклад ще се обърне детайлно внимание в изложението по-долу.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017
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V.
Основни принципи и видове дейности
Организацията и дейността на Специализираната прокуратура се
подчинява на следните принципи:
•
Законност в действията, спазване правата на всички
участници в наказателното производство и всички граждани.
•
Специализация в работата на магистратите - укрепване
на трите отдела в прокуратурата: криминален, икономически и
данъчен.
•
Работа в екип - екип от прокурори, в това число и
прокурори от Апелативната специализирана прокуратура,
следователи, разследващи полицаи и оперативни работници;
екипната работа продължава до окончателна присъда.
•
Постоянно и тясно взаимодействие с полицейските
служби и ДАНС, своевременно подаване от МВР и ДАНС на
информация за наличие на ОПГ, своевременно започване на
разследването и събиране на доказателства.
Основните видове дейности на прокурорите и следователите от СП
са следните:
- дейност по преписки и проверки;
- дейност по досъдебни производства, включително и такава по §9
от ПЗР на ЗИДНПК - внасяне и приключване на наказателни производства
на териториалните прокуратури в Специализирания наказателен съд;
- 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.
VI. Проблемни области:
Основните проблеми в дейността на Специализираната прокуратура,
очертали се през периода на дейността й, могат да бъдат диференцирани в
следните няколко области: недостатъчна кадрова обезпеченост, проблеми
от материално-технически характер, основно касаещи сградния фонд на
Специализирана прокуратура, липса на специални процесуални
инструменти и законодателни промени, относно особените правила за
разглеждане на дела, подсъдни на специализираните юрисдикции.

Липса на достатъчно прокурори, следователи и съдебни
служители
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Анализът на състоянието на Специализирана прокуратура и
резултатите от инициираните от административния ръководител на
Специализираната прокуратура проверки и тези, извършени от
НБКСРС, Администрацията на Главния прокурор на Р България и
Върховна касационна прокуратура, сочи на недостатъчност на
настоящата щатна численост за решаване на стоящите пред
Специализираната прокуратура задачи, което от своя страна води до
невъзможност да се обезпечи постигането на резултатите, мотивирали
създаването на тази прокуратура. Макар и многоаспектни, причините
могат да бъдат условно отграничени по следния начин:
a.
Голяма текуща натовареност, нарастваща с все по-бърз
темп
Въпреки оказаната подкрепа от страна на ръководството на ПРБ
в насока към разширяването на състава на магистратите и
служителите в Специализираната прокуратура, броя на заетите все
още е недостатъчен за справяне с текущата натовареност.
Видно от изложените в настоящия доклад данни, тя непрекъснато
нараства. Статистиката за периода от 2012г. до 2016г. (детайлно
представена в изложението по-долу) сочи, че е нараснал броят на
новообразуваните прокурорски преписки и досъдебни производства,
като в края на периода той е увеличен почти двойно (от
391новообразувани преписки през 2012г. до 654 през 2016г.). Това
увеличение не е следствие само на обстоятелството, че службите на МВР
след няколко преформирования към днешна дата работят с пълния си
капацитет. Причината се корени още и в разширяването на кръга от
делата,
попадащи
под
обсега
на
компетентността
на
Специализираната прокуратура.
Въпреки нарасналия обем от работа обаче, ресурсната обезпеченост
на Специализираната прокуратура откъм кадри не се променя
чувствително. Съпоставката между темпа на нарастване на наблюдаваните
прокурорски преписки и цялостната дейност на магистратите с промените
в персоналния състав на Специализираната прокуратура и следствения
отдел към нея, показва ясно тяхната несъответност. Така, при липсата на
адекватни законодателни и кадрови промени, персоналния състав на
Специализираната прокуратура вбъдеще би се оказвал все по
недостатъчен.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017
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Все в тази връзка, освен средната натовареност на магистратите,
формирана на база общите критерии, валидни за всички следователи и
прокурори в съдебната система на Р България, следва да се отчетат и някои
специфики при дейността на магистратите в Специализираната
прокуратура. Подходът по отношение на този въпрос, както се изтъкна и
по-горе, не може да бъде еквивалентен.
Към общите показатели попадат броя наблюдавани досъдебни
производства, участието в съдебни заседания, броя постановени актове,
броя окончателни съдебни актове за връщане на делата за
отстраняване на процесуални нарушения и причините за това, броя
уважени протести, потвърдените, изменените и отменените прокурорски
актове при инстанционния и служебния контрол.
Те обаче следва да се пречупят през призмата на спецификата на
делата, разглеждани от специализираните институции. Следва да бъдат
отчетени правната и фактическата сложност на делата, огромния обем на
доказателствената съвкупност, големия брой обвиняеми лица,
безпрецедентния размер на обвинителните актове, предпоставен както от
многообразието на извършваната престъпна дейност, така и - в не малка
степен - от формализма на българския наказателен процес,
продължителността на съдебните заседания, в хода на които се събира и
проверява отново същия и дори по-голям доказателствен материал и т.н.
Всички тези показатели следва да бъдат отчетени при анализа на
натовареността на магистратите и служителите в специализираните
институции.
Наред с това, поради ситуираността на Специализираната
прокуратура и действащия към нея Следствен отдел в столицата на
страната, провеждането на действия по разследването в провинцията
налага често и продължително командироване на магистрати и
служители. Това обстоятелство създава, на първо място, предпоставки за
негативен ефект върху другите извършвани от магистрата или от съдебния
служител служебни задачи. Голямата обща натовареност съпътствана с
честото и некраткосрочно командироване, води до липса на обективна
възможност за изпълнение и на рутинните задачи в определеното работно
време, което налага честото оставане след приключването му за
обезпечаване срочното и качествено извършване на текущата работа.
От друга страна, поради спецификата на операциите за периодите на
т.нар. реализации магистратите и служителите извършват възложените им
действия и в извънработно време, за което не получават материални
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стимули или компенсация, изразена в допълнителна почивка. Така на
практика се довежда до парадоксалното положение, в което вместо за
допълнително положен по време на командировката труд, да бъде
допълнително възнаграден, магистратът е допълнително затруднен при
извършване на текущата си дейност.
Отчитането на всички тези обстоятелства води до извода, че в
дългосрочен план дори внедрените от страна на ръководството на
Специализираната прокуратура системи за оценка и контрол на риска
биха се оказали неефективни, наличния персонален състав би се
оказал немотивиран при изпълнение на поставените задачи и, в
последна сметка, би се стигнало до загуба на кадри.
Въпросът за недостатъчната щатна численост се поставя с
особена острота след законодателните промени в НПК (в сила от
05.11.2017г.) и ЗСВ (в сила от 05.11.2017г.). С първия нормативен акт
се разширява компетентността на Специализираната прокуратура с
цял един ресор от престъпления, който ще генерира двойно
увеличение на разглежданите дела, а с другия не се осигурява
възможността за назначаване на необходимия кадрови (откъм
магистрати) и административен (откъм съдебни служители) апарат.
Така, при огромната натовареност и към настоящият момент, след
влизане в сила на изменените нормативни актове - в случай, че не се
вземат спешни адекватни и постоянни мерки - ще се стигне до
блокиране на цялостната дейност на Специализираната прокуратура.
Единственият начин за обезпечаване продължаването на
дейността на Специализираната прокуратура е навременната и
координираната реакция между съдебната власт – в лицето на Висшия
съдебен съвет, законодателната власт – в лицето на Народното
събрание, и изпълнителната власт – в лицето на Правителството.
Необходимо е трайно решение на въпроса, с подходящи законодателни
мерки, които в дългосрочен план да обезпечат нормалната дейност на
Специализираната прокуратура. Същевременно обаче наложително е
тези мерки да бъдат взети във възможно най-кратък срок.
В противен случай ще се достигне до блокиране дейността на
Специализираната прокуратура, последиците от което биха имали
огромна негативна проекция, както върху досегашната работа и
постигнатите резултати, така и по отношение на поставените бъдещи
задачи.
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б. Липсата на допълнително материално стимулиране
По-голямата натовареност, изключително големия обем на
делата, честите и продължителни служебни командировки, полагането
на труд в извънработно време, значителния брой дежурства, високата
степен на риск на личната и тази на близките сигурност при липсата
на допълнителни материални стимули и други социални придобивки,
се оказват обстоятелството, което прави назначаването в
специализираните юрисдикции неатрактивно.
Данните за щатната численост показват следното: В Специализирана
прокуратура има 38 места за прокурори, от които реално заети са 26, а в
следствения отдел при общо 24 места за следователи, заети са 11. Що се
отнася до общата и специализираната администрация в двете структури,
при разкрити 55 места, заети са 52 от тях. Анализът на тези данни, води до
няколко извода.
На първо място, и в настоящата си редакция ЗСВ не разполага с
необходимата гъвкавост в ситуации като тази, в която се намира
Специализираната прокуратура и Следствения отдел. Ограничена е
възможността за командироване на магистрати и съдебни служители.
Единствената възможност за заемане на свободни места е провеждането на
конкурс за назначаване - времеемка и сложна откъм реда за провеждането
й процедура. Както беше изтъкнато и по-горе, моментът на влизане в сила
на НПК, с измененията в който се разширява компетентността на
Специализираната прокуратура, е отложен до 05.11.2017г., до който
момент дори и да има увеличаване на щатната численост, разкритите места
не могат да бъдат заети чрез конкурс, тъй като установения ред за неговото
провеждане се характеризира с изключителна продължителност,
произтичаща както от сроковете в самия ЗСВ, така и от обстоятелството,
че конкурсът може да бъде обжалван, с което да бъде спряно изпълнението
и назначаването на спечелилите конкурса кандидати да бъде
възпрепятствано.
Макар и ограничена, възможност за командироване все пак е
налице, но в стеснени хипотези и с лимитативен срок (1-годишен и 3месечен, диференциран според това налице ли е или не съгласие на
магистрата) и при невъзможност за повторно командироване в същия
орган на съдебната власт. На първо място, тези срокове се оказват
крайно недостатъчни, когато бъдат погледнати през призмата на
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делата, разглеждани от специализираните юрисдикции. На второ
място, магистратите не могат да бъдат мотивирани да кандидатстват
за съществуващите и към момента свободни места предвид огромния
обем работа, неспецифична за другите прокуратури и следствени
отдели при липсата на всякакви материални или кариерни стимули.
ЗСВ поставя изключително високи изисквания за назначаване
на магистрати в специализираните институции. Според чл.164, ал.3 от
ЗСВ :
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., обявена за
противоконституционна в частта "съдия или прокурор, който" с РКС №
10 от 2011 г. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) За съдия в специализирания
наказателен съд и прокурор в специализираната прокуратура се
назначава съдия или прокурор, който има най-малко 10 години стаж, от
които поне 5 като съдия по наказателни дела, прокурор или
следовател.
Съпоставката на изискванията за назначаване на магистрати в
специализираните институции с тези в общите прокуратури и
съдилища показва, че освен, че се изисква по-дълъг юридически стаж,
той трябва да бъде придобит и като магистрат, упражняващ дейността
си по наказателни дела. Подходът на законодателя е правилен, тъй
като за разглеждането на делата от компетентността на
специализираните юрисдикции е необходима ерудиция и вещина,
които се придобиват чрез дълъг професионален опит. Но реалната
оценка на възнаграждението в органите на съдебната власт показва,
че този подход не е проведен до край. Получаването от магистратите в
Специализираната прокуратура и Следствения отдел възнаграждение
не е съответно на естеството на полагания от тях труд и опитност.
Огромната натовареност, специфичните условия на труд,
честите и продължителни командировки, нуждата от полагане на труд
в извънработно време, високата степен на риск за личната сигурност и
тази на близките при липсата на всякакви допълнителни стимули
като материално стимулиране, кариерни бонуси или социални
придобивки, прави назначаването в Специализираната прокуратура и
Следствения отдел нежелано, както от страна на магистратите, така и
от страна на съдебните служители. Следователно, на повишените
изисквания към кадрите, трябва да бъде съответно отговорено по
еквивалентен начин.
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Следва да бъде повдигнат и още един въпрос, решаването на който
ще обезпечи подобряване ефективността на разглежданите дела. С
измененията на НПК /обн. ДВ бр.42 от 09.06.2015г./и на НК /обн. ДВ, бр.
74 от 26.09.2015г/ се разшири предметната компетентност на
специализираните юрисдикции. Увеличеният обем дела в следствие на
тези законодателни промени доведоха до трудности, свързани със
срочното и качествено приключване на наблюдаваните досъдебни
производства. От друга страна се създаде необходимост от нова
специализация на прокурорите за правоприлагане по такива дела. С цел
подобряване на ефективността, срочността и качеството на работата по
дела за 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“. В този аспект се
установява необходимостта от специализация и на следователите в
областта на данъчното право. Отделянето на средства за обучение е
допълнително перо в бюджета на органите на съдебната власт, но
същото е необходимо с оглед подобряване на постигнатите резултати и
разкриваемостта на престъпността.
Въпреки наличните проблеми с оглед недостига на кадрите в
Специализираната прокуратура и Следствения отдел към нея, видно от
изложените по-долу анализи на основните показатели за дейността, това не
е дало негативен ефект върху работата на тези две институции. С оглед
приетото поредно разширяване на компетентността обаче и очаквания
почти двоен растеж на делата, тази тенденция не просто няма да бъде
запазена, а ще се постави под съмнение изобщо дейността на
институцията.
Разрешаването на проблема с липсата на кадрова обезпеченост откъм
прокурори, следователи и съдебни служители е приоритетно и стои с
особена острота, особено след посочената промяна в НПК, разширяваща
допълнително компетентността на специализираните юрисдикции.
Законодателната промяна по естеството си представлява преместване на
цял един ресор от дела срещу висши държавни постове, магистрати и
народни представители под компетентността на специализирания съд и
прокуратура. Това означава, че в специализираните юрисдикции следва да
се създаде същия по обем ресурс от магистрати и съдебни служители,
необходими за поемането на тези дела, посредством увеличаване на
щатната им численост.
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Предвидения 3-месечен срок от обнародване на закона до
влизането му в сила е крайно недостатъчен срок от време, през което
са необходими спешни законодателни промени, които трайно да дадат
възможност на Специализираната прокуратура да разреши проблема с
недостига на персонален състав - както прокурори и следователи, така
и съдебни служители от общата и специализирана администрация.

Проблеми от материално-технически характер, основно
касаещи сградния фонд
Друг съществен кръг от проблеми, е свързан със сградния фонд,с
който разполага Специализираната прокуратура. 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, намиращи се в същото помещение.
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 работни точки, на които да бъдат
настанени спечелилите конкурси магистрати и съдебни служители.
Недостига на работни помещения води до усвояване на всяка
свободна зона, което прави невъзможно обособяването на вещеви складове,
хранилища за деловодния архив и прочее. Към момента същите са
разположени в свободните пространства в коридорите на сградата, което
допълнително допринася за нарушаване на интериорния вид. Поради
честите инвентаризации, разпореждани от страна на ръководството, и
старанието на администрацията, въпреки неудобствата, деловодната
отчетност е поддържана качествено и акуратно.
Наред с изложеното, следва да бъде отчетено и още едно
обстоятелство, което прави сградата нефункционална за нуждите на
Специализираната прокуратура. Конкретната към момента усвоеност на
сградата я прави непригодна да предостави необходимите условия за
защита на служителите и прокурорите, занимаващи се с особено важни
криминални дела. Въпреки взетото от страна на Висшия съдебен съвет
решение за предоставяне на подземния паркинг за ползване от
магистратите и администрацията на Специализираната прокуратура, същия
не е предоставен от Министерство на правосъдието.
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Потребността от осигуряването на възможност за използване на този
паркинг е продиктувано от нуждата от повишаване на сигурността с оглед
наличната топла връзка със сградата, посредством която би се постигнала
необходимата изолация както на съдебните служители и магистрати от
граждани и адвокати, така би се осигурила и липсата на всякаква
възможност за достъп на външни лица до личните и служебни автомобили
на заетите в Специализираната прокуратура магистрати и служители.
Наложителността от предоставяне на този паркинг с още по-голяма степен
на важност се поставя след отправените заплахи пряко срещу магистрати
от Специализираната прокуратура и зачестилите случаи на повредени
автомобили в открития паркинг пред сградата.

Липса на специални
законодателни промени

процесуални

инструменти

и

Остава проблемът с липсата на специални процесуални инструменти
за противодействието на този вид престъпност (отсъствието в българския
закон на правила за стимулиране на защита на сътрудничещ обвиняем и
свидетел), която препятства своевременното разкриване на престъпленията
и го затруднява. Такива процесуални техники, способстващи ускоряването
и ефективността на разследването съществуват в други страни, в които са
създадени специализирани институции, като Италия, Франция, Испания, и
САЩ. Необходимо е да бъде усвоена добрата практика от тези
законодателства, тъй като чрез въвеждането на тези мерки в практиката на
правоохранителните и правораздавателните институции, ще стане
възможно постигането на сериозни и трайни резултати в
противодействието на организираната престъпност, която вече е станала
транснационална по своя характер.
На следващо място, необходимо е по специфичните по тематика дела
да бъдат привличани специалисти в съответната област.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. Привличането на външни консултанти и
специализацията на магистратите не е въпрос с маловажно значение, тъй
като макар и свързан с допълнително отделяне на средства, е предпоставка
за качественото и ефективно разкриване на престъпленията.
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Изключителният формализъм в сега действащия процесуален закон,
в който липсва какъвто и да е баланс между обществения интерес и
правата на обвиняемия и неговия защитник, води до тромавост в и без това
значителните по обем дела за организирана престъпна група. На първо
място необходимо е облекчаването на процедурата по описване на
механизма на деянията в обвинителния акт. На следващо място,
необходима е 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.
Също така, необходимо 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.
Не на последно място необходимо е преосмисляне от страна на
законодателя по отношение на сроковете за разследване и приключване на
делата, разглеждани от специализираните юрисдикции. Отново подходът
при тези дела не може да бъде еднакъв с този при делата, разглеждани от
общите прокуратури и съдилища в системата на Р България. Делата за
организирана престъпност се характеризират в истинският смисъл на
думата с фактическа и правна сложност, с многообразие на
инкриминираната дейност, с много обвиняеми, защитници и пострадали, с
огромен обем на доказателствената съвкупност и с изключително
разширен предмет на доказване. Отчитането на тези особености и
правилният им анализ води до извода, че при делата, разглеждани от
специализираните институции следва да се въведе диференциран подход.
Изискването на законодателя разследването и решаването на делата,
разглеждани от общите юрисдикции и тези от специализираните да се
провежда при еднакви процесуални срокове, означава да се постави под
съмнение ефективността на разследването. По този начин не се постига
баланс между правата на обвиняемите, от една страна, и правата на
пострадалите и обществения интерес, от друга. Напротив – така именно се
постига увреждане на последните.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

25
7

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Приетите изменения в Наказателно-процесуалният кодекс
представляват стъпка в правилната посока, с която се решават част
от наболелите проблеми в тази област
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VII. Основни показатели
Анализът на статистическите данни за изминалия период от 2012г.
до средата на 2017г. отчита подобрени стойности по основните
показатели на работата в Специализираната прокуратура.
Въпреки наличието на изложените по-горе затруднения,
темпоралния анализ на показателите на Специализираната прокуратура
сами по себе си, от една страна, а, от друга, и сравнени като абсолютни
числа с тези на общите прокуратури, показва ефективността на
институцията.
В изпълнение на Заповед на Главния прокурор на Р България № РД04-264 от 22.07.2016г.6 е изготвен Доклад относно резултатите от
извършен анализ на дейността на Специализираната прокуратура и
Апелативната специализирана прокуратура от създаването им до края
на 2015г.
Предметът на проучване и анализ, резултатите от който са обобщени
в цитирания доклад, обхваща организационно - кадровото състояние на
Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана
прокуратура; дейността по следствения надзор, работата по преписки и
възложени проверки; резултатите от инстанционния и служебен контрол,
осъществяван от Апелативната специализирана прокуратура и Върховната
касационна прокуратура; дейността по наказателно - съдебния надзор;
върнатите от съда дела и постановените оправдателни присъди и решения;
производствата по Глава двадесет и шеста НПК; резултатите от
приключени
в
съдебна
фаза
наказателни
производства
по
диференцираните процедури в Глава двадесет и седма и Глава двадесет и
девета от НПК.
За целите на анализа работната група е взела предвид
статистическите и отчетни данни, отразени в докладите за прилагане на
закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи, в
докладите за дейността на Специализираната прокуратура и Апелативната
специализирана прокуратура; периодично обобщаваната аналитична
6

Заповедта е издадена в изпълнение на препоръките в Доклада на Европейската комисия относно
напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 27.01.2016 г. Препоръка 5, т.
1 предвижда наблюдение на „напредъка по наказателни дела за тежка организирана престъпност,
включително на етап досъдебно и съдебно производство, както и изпълнението на постановените
присъди“, както и да прилагане на „мерки за справяне с установените проблеми“.
Основание за издаване на заповедта е и Мярка 57 от приетия с Решение № 249 от 08.04.2016 г. на
Министерски съвет План за действие за 2016 г. Последната предвижда „разработване на цялостен
анализ на резултатите от дейността на Специализираните съд и прокуратура от създаването им до
момента като цялостно наблюдение на напредъка по наказателни дела“.
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информация за наказателните производства за престъпления от особен
обществен интерес7, в т. ч. корупция и организирана престъпност,
резултатите от извършените комплексни и тематични ревизии в
Специализираната и Апелативната специализирана прокуратура, в
изпълнение на заповеди на главния прокурор и административния
ръководител на АСП8.
Данните в настоящият анализ на дейността на Специализираната
прокуратура са допълнени с актуална статистическа информация за
периодите, извън обхванатите с цитирания, а именно за периода от
началото на 2016г. до края на първото 6-месечие на 2017г.
Обстоятелственото им проучване води до извода, че
Специализираната прокуратура развива и укрепва капацитета си.

7

Указание за организацията на информационната дейност, утвърдено със заповед на Главния
прокурор №1985/30.05.2014г.
8
Заповеди на главния прокурор М ЛС - 1763/14.06.2013г.- тематична ревизия на СП за работата по
делата, водени за престъпления по чл. 321 НК (свързани с престъпления против данъчната и
осигурителната системи), както и за престъпления по чл. 255 - чл. 260 НК; М 1212/19.04.201Зг. комплексна ревизия на дейността на АСП за периода 01.01.2012г. - 01.04.2013г.; М РД - 04 615/18.11.2015г. - комплексна ревизия на дейността на АСП за периода 01.01.2014г. -01.06.2015г.
разпореждане на зам. главен прокурор при ВКП М 2751/14г. е изпълнение на решение на ВСС по
протокол № 14/27.03.2014г. - проверка относно спазване на принципа на случайно разпределение на
преписките и делата на СП; Заповеди на адм. ръководител на АСП М 52/13.03.2012г. - ревизия на
цялостната дейност на СП в периода 01.01.2012г. - 15.03.2012г.; ММ 82/29.03.201Зг. и
246/12.09.2012г.; ММ 88/11.04.2013г. и 311/17.10.2013г.; М 74/19.03.2014г.- ревизия на дейността на
СП по Инструкция № 1 и Инструкция № 2 на главния прокурор за периода 01.01.2012г. — 20.09.2012г.;
01.05.201Зг. — 30.08.2013г. и 01.09.2013г. - 31.12.2013г; .заповед М 171/11.06.2014г. - цялостна
комплексна ревизия на дейността на СП за периода 01.04.2013г. - 01.06.2014г.; ревизия на цялостната
дейност на СП за периода 01.06.2014г. - 20.11.2015г. на основание чл. 142 ЗСВ, е изпълнение на
утвърден план за контролно - ревизионна дейност от адм. ръководител на АСП;
заповед М 87/11.04.201Зг. на и.ф. адм. ръководител на АСП- ревизия на цялостната дейност на СП за
периода 12.03.2012г. - 12.04.201Зг.; заповед на главния прокурор
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ДОСЪДЕБНА ФАЗА.
1.

Обобщени данни за брой наблюдавани преписки

В периода от 2012г. до първото 6-месечие на 2017г. прокурорите от
Специализираната прокуратура са наблюдавали общо 2 365 преписки и са
решили повече от 83% от тях (или изразено числово 1965 преписки).
В предложените по-долу диаграми графично е онагледен
статистическият анализ за дейността на прокуратурата за посочения
период.
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Намалението на наблюдаваните и новообразуваните преписки след
2012г. е обективен резултат от значителния дял на постъпилите от всички
териториални прокуратури през първата година и законодателните
промени, засегнали компетността на разследващите органи.
Най - значителен е делът на преписките, образувани по жалби на
граждани и неправителствени организации. Сигнали от ДАНС и други
контролни органи са послужили за образуване на 85 преписки. За
четиригодишния период от създаване на специализираните структури в СП
не са постъпвали материали от Агенция „Митници. Няма образувани
преписки и след самосезиране.
Устойчиво висок е относителният дял на решените спрямо
наблюдаваните преписки в първите 3 години (периода 2012-2014г.) - над
90% (съответно 94,4%; 92%; 90,82%). Сериозното отрицателно колебание
по този показател през 2015г. (68,56%) е следствие на поредната
реорганизация на структурите в сектор „Сигурност“, след измененията в
ЗМВР.
Запазена е изключително добра срочност на произнасяне - средно
97% от решените преписки през периода са с постановени прокурорски
актове в едномесечен срок (364; 212; 297;).
Устойчиво е увеличението на относителния дял на образуваните ДП
спрямо общия брой решени преписки, в границите 30,89% - 44,49% в края
на периода.
Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на решените
преписки с постановления за отказ или за изпращане по компетентност (18
% от общо решените за периода 2012-2014г.).
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Що се касае до периода от 2015г. до първото 6-месечие на 2017г., то
той бележи ръст във всеки един от предложените показатели.
В сравнение с 2015 год., когато броя на новообразуваните
преписките е бил 369, то броя на преписките за 2016г. бележи рязко
увеличаване на постъпващите материали, като новообразуваните преписки
са се увеличили почти многократно.
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
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017
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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 своите възможности почти от нулата, като през 2016г. вече работи
с пълния си капацитет.
Запазва се високият относителен дял на решените от общия
брой наблюдавани преписки за периода 2016г. - първо 6-месечие на
2017г. Сериозното отрицателно колебание по този показател през 2015г.
(68,56%) е следствие на поредната реорганизация на структурите в сектор
„Сигурност“, след измененията в ЗМВР. За 2016г. относителният дял на
решените спрямо наблюдаваните преписки е 83,72 %, а за първото 6месечие на 2017г. – 71,18 %.
Устойчиво е увеличението на относителния дял на образуваните
досъдебни производства спрямо общия брой решени преписки, а именно
42% за периода.
Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на решените
преписки с постановления за отказ или за изпращане по компетентност
(35% от общо решените за целия период).

*** Необходимо е да се вземе под внимание обстоятелството, че
диаграмата по-горе онагледява стойности по предложените показатели
само за периода до края на първото 6-месечие на 2017г.
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В рамките на проведения анализ на дейността на Специализираната
прокуратура, резултатите от който са обективирани в цитирания по-горе
доклад на ВКП, работната група на случаен принцип е извършила
проучване на 126 преписки от общо приключените 383 с постановление за
отказ или изпращане по компетентност на друга първоинстанционна
прокуратура. Резултатите от това проучване са обобщени по следния
начин:

Налице е трайна тенденция на изключително добра
срочност на произнасяне - относителният дял на решаваните в
едномесечен срок е в границите 98,6 % - 93,28 %

Преодоляна е порочната практика, прилагана през първите две
години преписки, образувани по жалби на граждани да се решават с
постановления за отказ или да се изпращат по компетентност на друга
първоинстанционна прокуратура, без да се възлага проверка. С отчетлив
темп на нарастване е броят на преписките по които в случай на липса
на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство от
компетентността на СП, да се възлага проверка за установяване
наличието на релевантни такива.

Налице е незначителен брой преписки, проверени по реда
на инстанционния или служебния контрол - само 6 от проучените 126
преписки (или едва 5%).

Констатирана е необходимост от въвеждане на ефективен
механизъм за разширяване на служебния контрол, с цел повишаване
качеството на прокурорските актове, а и на възложените проверки.
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2.
Обобщени
производства

данни

за

броя

наблюдавани

досъдебни

В предложената по-долу таблица са представени по-важните
показатели за дейността на СП за периода от започване на
функционирането й през 2012г. до края на първото 6-месечие на 2017г.

Показатели за Специализирана
прокуратура

2012г. 2013г.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.9

Наблюдавани ДП

177

326

484

299

554

464

Новообразувани ДП

133

98

95

143

232

84

Приключени ДП

52

116

175

196

155

103

Неприключени ДП

125

210

198

103

329

361

Решени от прокурор ДП

52

176

286

371

226

133

Нерешени от прокурор ДП

125

187

24

8

5

39

Прокурорски актове внесени в съда
Лица по внесените в съда прокурорски
актове
Обвинителни актове

48

97

172

130

104

57

158

304

669

618

457

201

40

63

133

110

82

45

лица по тях

147

249

594

581

408

166

Споразумения

8

34

39

20

21

12

лица по тях

11

55

75

37

48

35

4

13

12

21

25

9

0

1

1

0

0

0

Прекратени ДП по чл. 368 - 369 НПК

-

-

1

4

0

1

Спрени ДП през отчетнин период

4

13

30

35

26

16

1

0

7

12

4

7

4

54

55

185

Прекратени ДП
от тях отменени от съда

от тях срещу известен извършител
Изпратени по компетентност ДП

Аналитичната обработка на представените данни, която СП
регулярно извършва, води до формиране на важни заключения за
9

Периода обхваща първото 6-месечие на 2017г. Следователно данните в същата графа трябва да бъдат
отнасяни към данните от предходните при съобразяване на тази особеност.
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изминалия период и до извеждане на ясно обособили се тенденции.
Същите са установени и в рамките на изготвения Доклад от страна на
ВКП.
Изводи и тенденции:

Трайна тенденция на значителен ръст на наблюдаваните ДП
с единично отрицателно колебание през 2015г., дължащо се на
същественото увеличение на приключените от разследващите органи и
решените от прокурор, както и на незначителния брой приети по
компетентност от други прокуратури. Наблюдаваните ДП до средата на
2017г. са 2 304.

Преодолени са негативните последици от промените в
компетентността на разследващите органи:
- сериозен ръст бележат новообразуваните ДП през 2015г. и 2016г.143ДП и 232 ДП съответно, след резкия спад през 2013г. и 2014г. (98; 95).
-устойчиво възходящ е броят на ДП с приключено разследване(52;
116; 175; 196; 155; 103 за първото 6-месечие на 2017г.). За 2015г. те са
четири пъти повече от приключените през 2012г.
-трайна е и тенденцията на увеличаване на относителния дял на
приключените ДП спрямо наблюдаваните (29,38%; 35,58% ; 36,16%;
65,55% съответно за периода 2012-2015г.). Данните за 2016г. показват
известен спад (27%), дължащ се на структурните изменения в структурите
на МВР, довели до известно забавяне на разследването. Видно от данните
за първото 6-месечие на 2017г. тази разлика е компенсирана. Решени са
103 ДП за едва 6 месеца, което се равнява на броя решени например за
цялата 2013г.
-в позитивен аспект е променено устойчивото увеличение на
неприключените ДП в периода 2012г. - 2014г. (125; 210; 198), като през
2015г. броят им е намалял два пъти спрямо 2013г. и 2014г. (103).
-устойчива и трайна положителна тенденция на висока
ефективност на приключените разследвания, обективен измерител, на
която е съотношението между внесените в съда прокурорски актове и
решените ДП с акт по чл. 242 ал.1 НПК10 (за периода 2012-2015г.

10

Текста на чл. 242 , ал.1 от НПК гласи: След като получи делото, прокурорът прекратява, спира
наказателното производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с
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съотношението е съответно 92,30%; 55,11% ; 60,13%; 35%). Дори и при
сериозния спад през 2015г. този показател е значително по - висок от
средната стойност за окръжните прокуратури в страната.
-незначителен брой, започнати при условията на неотложност ДП,
по реда на чл. 212 ал. 2 от НПК - показател за ефективност на
осъществяваното ръководство и контрол от прокурорите от СП и добро
взаимодействие с разследващите и обезпечаващите оперативното
осигуряване на информацията при определяне тактиката на разследването
и планирането на оперативните ипроцесуално - следствените действия.

Трайно и съществено подобрение при решените с
прокурорски акт по чл. 242, ал. 1 НПК досъдебни производства - от 52
през 2012г. в края на 2015г. техният брой е повече от 7 пъти по - голям
(371 ДП), на фона на незначителен брой нерешени - 8 ДП (16 пъти по малко от нерешените през 2012г.). Наблюдавания известен спад през
2016г., дължащ се на вече изложените причини - видно от
статистиката за първото 6-месечие на 2017г. - успешно се преодолява.

Относителният дял на внесените в съда със споразумения
досъдебни производства спрямо внесените с обвинителен акт бележи
единично значителен ръст през 2013г. (54%), последван от устойчиво
намаление през 2014г. и 2015г. (29,32 % и 15,48%). В абсолютни
стойности най - много са внесените от СП споразумения, по реда на чл. 381
НПК, през 2014г. - 39. През 2015г. те са 21, а за първото 6-месечие на
2017г. – 12.

Съществено (почти четири пъти) е нараснал броят на
предадените на съд - от 158 през 2012 г. до 618 през 2015г.
Относителният дял на предадените на съд с обвинителни актове, спрямо
лицата по отношение на които са постигнати споразумения в досъдебната
фаза бележи устойчивост, с известно колебание единствено през 2013г.
(93,03%; 81,90%; 88,78%; 94,01%).

Значително е увеличението и на осъдените с влязла в сила
присъда- от 18 през 2012г. до 175 през 2015г., въпреки сравнително
налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото,
или повдига обвинение с обвинителен акт, ако са налице основанията за това.
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ниският им относителен дял спрямо предадените на съд лица (11,4%;
48,68%; 22,27%; 28,31% за периода от 2012г. до 2015г. съответно). Това
обстоятелство е логично следствие на триинстанционният съдебен процес,
който рядко се развива в кратки срокове.
Същественото увеличение през 2013г. на броят осъдени лица е
резултат на по - големия брой осъдени с одобрено от съда споразумение 52 лица, които представляват 35,14% от осъдените с влязъл в сила съдебен
акт през тази година.
През 2016г. броят на осъдените лица е 136, а за периода до средата
на 2017г. – 87.

Наблюдава се трайна тенденция (макар и несъществено в
абсолютни стойности) на увеличаване на прекратените ДП. Така от 4
през 2012 г. до 29 през 2016г. За изтеклия 6-месечен отчетен период на
2017г. броят на прекратените ДП е 9. В данните по-долу са изведени и
основанията, на които са прекратявани наказателните производства.
Подобен тренд е видим и при спрените ДП, чийто брой е увеличен
почти девет пъти в сравнение с 2012г. Оперативните мероприятия по
същите не се преустановяват. В над 50% от случаите статистиката сочи,
че те се възобновяват.
До средата на 2017г. няма прекратени по давност наказателни
производства.

Пренебрежимо малък и незначителен е броят прекратени
наказателни производства след открита процедура по Глава двадесет
и шеста от НПК - 5, от които 1 през 2014г. и 4 през 2015г. През 2016г. не е
налице нито едно прекратено на това основание ДП, а до края на първото
6-месечие на 2017г. е прекратено само 1 производство. Тези показатели са
белег за срочното, ритмично и качествено извършване на
разследването по наблюдаваните ДП.

Проучените от формираната по заповед на Главния прокурор
работната група 40 ДП, приключени с постановление за прекратяване,
определени на случаен принцип от общо прекратените за четиригодишния
период - 50 ДП са дали възможност за няколко показателни извода:
1.
преобладаващата част - 34 ДП са прекратени поради липса на
деяние или на основание, че деянието не е съставлявало престъпление (чл.
243 ал. 1, т.1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК)
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2.
незначителен брой прекратени поради недоказано обвинение –
3 и спазване принципа ne bis in idem - 3;
3.
17 от прекратените досъдебни производства са приети по
компетентност от други териториални прокуратури;
4.
най - голям дял сред прекратените ДП имат образуваните по
сигнали на различни структури на МВР - 14 и на граждани - 12, а с
относително близки стойности са образуваните по сигнали на ДАНС - 5 и
ГДБОП - 8 (показател за качество на първоначално предоставената
информация)’,
6.
по повече от половината прекратени ДП (26) няма лица с
повдигнато обвинение;
7.
незначителен брой, проверени постановления за прекратяване
по реда на инстанционния и съдебния контрол - общо 7 от проучените 40,
от които 4 по съдебен ред и 3 от АСП;
8.
преобладаващата част от прокурорските актове са добре
мотивирани, обосновани и отговарят на изискванията на закона, което е
видно и от резултатите от съдебния и инстанционния контрол - всички
проверени от АСП са потвърдени, а съдът е потвърдил 2 и е отменил 2
постановления за прекратяване на наказателното производство.
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Ефективност на разследванията според разследващите

В представената по-долу диаграма са посочени статистическите
данни за възложените разследвания по видове разследващ орган.


Основен
разследващ
орган
на
наблюдаваните
от
Специализираната прокуратура досъдебни производства са разследващите
полицаи от МВР, а в периода м. ноември 2013г. - м. март 2015г. и
определените със заповед на председателя на ДАНС разследващи агенти.
Относителният дял на разследваните от тях досъдебни производства
е 72,41 % (932 ДП) спрямо общо наблюдаваните за периода 2012г. - 2015г.
- 1 286 ДП. Значително по - малък - 27,50 % (354 ДП) е делът на
разследваните досъдебни производства от следователи в следствения отдел
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

39
7

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

на СП. Макар и с относително устойчиво увеличение след 2012г. в рамките
на четиригодишния период (50; 101; 110; 93), броят им е почти три пъти по
- малък от разследванията, възложени на разследващи полицаи от МВР и
разследващи агенти на ДАНС.

След измененията на НПК през 2015г., с които, от една страна,
се разшири компетентността на СП, а, от друга страна, отпадна фигурата
на разследващия агент от ДА“НС“, делът на разследваните от
следовател досъдебни производства се увеличи като през 2016г. той
достига малко под ½ от наблюдаваните от СП производства. За първото 6месечие на 2017г. броят наблюдавани производства от следовател
поддържа темп на нарастване.

Наблюдаващите прокурори са иззели и възложили
разследването на друг разследващ орган, упражнявайки правомощието си
по чл. 196, ал. 1, т. 5 НПК, по 11 досъдебни производства за периода от
2012г. до средата на 2017г. Измененията в ЗМВР и ЗДАНС са наложили
превъзлагане на 104 поради закриването на ГДБОП в МВР и на 39 ДП през
2015г. след отпадане на разследващите функции на агентите на ДАНС.

Отделни действия по разследването са извършени и от
наблюдаващите прокурори - в съответствие с правомощията по чл. 46, ал.
2, т. 2, пр. 2 НПК.
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4. Структурно разпределение на наблюдаваните досъдебни
производства. Ефективност на разследванията по дела за
престъпления от особен обществен интерес.
Преобладаващата част от делата, включени в предметната
компетентност на Специализираната прокуратура са от особен обществен
интерес - свързаните с организираната престъпност, незаконния трафик на
хора и наркотици, изпиране на пари, корупция, данъчни престъпления,
подправяне на парични знаци и платежни инструменти. В съответствие с
въведената през 2012 г. вътрешна специализация на работата на
прокурорите от Специализираната прокуратура и Апелативната
специализирана прокуратура и следователите от следствения отдел11,
отчитайки позитивния ефект на създаденото със заповед на главния
прокурор Специализирано звено за разследване на ОПГ за данъчни
престъпления12, с оглед преодоляване на някои констатирани проблеми13,
наблюдаваните ДП за периода 2012г.- средата на 2017г. могат да бъдат
систематизирани по отдели по следния начин:
- Криминални престъпления;
- Данъчни престъпления;
- Икономически престъпления;
В групата на криминалните престъпления са включени,
престъпленията по чл. 411а НПК, свързани с трафик на хора; трафик на
наркотици; престъпленията против личността - убийства и телесни
повреди, принуда, противозаконно лишаване от свобода, кражби, грабежи,
противозаконно придобиване и държане на оръжия и боеприпаси.
Като икономически престъпления са отчетени, попадащите в
предметния обхват на чл. 411а НПК - измама (документни, телефонни,
имотни и др.), лихварство, митническа контрабанда; злоупотреба със
средства, предоставяни от еврофондове; изготвяне и прокарване в
обръщение на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти;
скиминг.
В групата на данъчните престъпления попадат всички престъпления
от компетентност на СпНС по Глава седма от Особената част на НК.

11

Заповед на адм. ръководител на СП от 28.09.2012г. за утвърждаване на структура на СП и създаване на
2 отдела - „Криминален“ и „Икономически“
12
Споразумение между ПРБ и НАП от м. март 2015г. – Заповед № РД-04-105/06.03.2015г. на Главния
прокурор
13
Резултати от извършена тематична ревизия на СП за работата по делата, водени за престъпления по чл.
321 НК (свързани с престъпления против данъчната и осигурителната системи), както и за престъпления
по чл. 255 - чл. 260 НК, възложена със заповед на главния прокурор № ЛС - 1763/14.06.2013г.
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Устойчиво е съотношението между трите групи престъпления
при новообразуваните ДП. Колебанията в данните за периода 2013г. 2014г. се дължат на структурните промени в системата на разследващите
органи и значителният брой, приети по компетентност ДП, на основание §
9, ал. 1 и ал. 2 ПЗР на ЗИДНПК.

Диференцирания подход към всяка от трите групи престъпления
показва някои закономерности, които могат да бъдат обобщени по
следният начин:

42
7

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

4.1. ДП, образувани за престъпления, извършени от ОПГ по
Глава X от Особената част на НК


Тези престъпления формират най-значителен дял сред
новообразуваните досъдебни производства (85; 82; 88; 131; 217; 77;) и
наблюдаваните (130; 243; 363; 325; 565; 480;) за периода 2012г. – първото
6-месечие на 2017г., с устойчива тенденцията на увеличение.

Ефективността на приключените разследвания е ясно изразена
чрез относителния дял на внесените в съда ДП спрямо наблюдаваните (от
29% през 2012г. - 39% през 2015г.). Понижени са стойностите на
приключените ДП за 2016г. и за първото 6-месечие на 2017г. Причината за
това следва да се търси в разширената компетентност на СП след
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017
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поредните законодателни промени, поради което общият брой на
новообразуваните ДП нараства.

В съда са внесени 477 прокурорски актове (79 % от общо
внесените от СП за периода), с които към наказателна отговорност за
престъпления по чл.321 и чл. 321а НК са привлечени 1 831 обвиняеми
лица. Устойчивата тенденция на увеличение на броя на осъдените лица с
влязъл в сила съдебен акт, която се наблюдава през целия четиригодишен
период е най - съществено изразена през 2013г. и 2014г. (7; 124; 130;).
След известен спад през 2015г. (58), през 2016г. и първото 6-месечие на
2017г. се отбелязва отново ръст (103; 81;).
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4.2. ДП, образувани за трафик на наркотични вещества и техни
аналози

Данните в диаграмата отчитат ДП за незаконен трафик на
наркотични вещества, осъществен на територията на страната, които не са
част от наказателните производства по чл. 321 НК.

Нарастват абсолютните стойности на новообразуваните
досъдебни производства, на общия фон на общо наблюдаваните ДП,
включително и в резултат на приетите по компетентност на основание §
9, ал. 1 и ал. 2 ПЗР на ЗИДНПК.

Трайно положителен е високият относителен дял на
внесените в съда прокурорски актове спрямо наблюдаваните досъдебни
производства с такъв предмет през първите 3 години от периода (55 %;
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56,40%; 54,54%; 23%). През 2016г. стойностите са 49%.

Внесените в съда 104 прокурорски актове представляват 17
% от общо внесените за периода. С тях са предадени на съд 320
обвиняеми лица.

Съществен е и делът на осъдените с влязъл в сила съдебен
акт 129 лица.
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4.3. ДП, образувани за трафик на хора


Устойчиво е увеличението през целия четиригодишен
период на наблюдаваните досъдебни производства, внесените в съда
прокурорски актове и осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт за
престъпления, свързани с трафик на хора.

Относителният
дял
на
наблюдаваните
досъдебни
производства 6,21% спрямо общо наблюдаваните от Специализираната
прокуратура (1 286) за периода 2012г. - 2015г. е съизмерим с
относителния дял 6,74% на внесените в съда прокурорски актове за този
вид престъпления спрямо общо внесените от СП (445). През 2016г. и за
периода до средата на 2017г. увеличението се запазва.
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4.4. ДП, образувани за престъпления против данъчната и
осигурителната система


Резултатите от извършената през 2014г. тематична ревизия на
дейността на Специализираната прокуратура за работата по дела с
предмет данъчни престъпления14 и необходимостта от прагматични
решения за преодоляване на констатираните проблеми са в основата на
предприетите вътрешно - организационни и междуведомствени мерки създаване на специализиран отдел за данъчни престъпления15 и
подписване на междуведомствено споразумение с НАП, МВР, ДАНС и
Агенция „Митници“.
14

15

Заповед № ЛС - 1763/14.06.2013г. на главния прокурор
Заповед на главния прокурор № РД-04-105/06.03.2015Г. - 7 прокурора и 4 служители от НАП
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 Наблюдава се устойчива тенденция на значителен ръст на
наблюдаваните ДП за този вид престъпления, дължаща се през първите
три години от периода на приетите по компетентност дела по § 9 ПЗР на
ЗИДНПК
 Съществено е подобрена работата на СП след създаване на
специализирания отдел - новообразувани 31 ДП, решени с прокурорски
акт по чл. 242 НПК - 19 ДП, от които в СпНС са внесени 9 обвинителни
акта, с доказани щети за фиска в размер на 33 746 516 лева. Проведените
съвместно с разследващите органи и служителите на НАП реализации са
предотвратили щети за държавния бюджет в размер на над 40 млн. лева.
Същата тенденция се запазва и през 2016г. и първото 6-месечие на
2017г.
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5. Международно правно сътрудничество
Показатели

2012 г. 2013г.

2014 г.

2015 г.

35

50

47

77

122

71

27

34

40

53

98

41

8

9

4

18

24

24

5

3

1

4

3

5

2

2

2

2

1

Общ брой преписки/дела
приети за изпълнение молби за в СП
възложени МПП от прокурори при СП
Издадени БЗА
Трансфери

2016г. 2017г.


Постъпилите и приети за изпълнение 293 молби за правна
помощ са от страни членки на ЕС - Франция, Германия, Румъния,
Испания, Белгия и др. Преобладаващата част от тях са възложени за
изпълнение на следователите от следствения отдел на СП. Съществен е
делът и на постъпващите допълнителни искания за извършване на
отделни процесуално - следствени действия по вече изпълнени молби за
правна помощ.

Значителна част от молбите за правна помощ касаят
разследвания за данъчни престъпления, довършени на територията на
молещата държава. Това предпоставя сериозен обем процесуални
действия, които следва да се извършат, включително и необходимост от
допускане до участие на компетентни разследващи органи на молещата
държава16 и служители на Европол.

Добро взаимодействие се наблюдава и при работата на
създадените 6 съвместни екипа за разследване17 с компетентните власти
на Франция, Испания, Белгия, Холандия и Великобритания.

16

17

50
7

Франция, Белгия, Великобритания
3 през 2013г. и 3 през 2015г.
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6. Способи за доказване и мерки за процесуална принуда
Особеностите на разследваната престъпна дейност изискват
прилагане на специфични доказателствени способи - принудителни
(претърсване, изземване, обиск, освидетелстване, вземане на образци за
сравнително изследване; задържане и изземване на пощенска и телеграфна
кореспонденция, включително и на електронна поща) и тайни (специални
разузнавателни), по отношение на които епредвиден съдебен контрол, в
съответствие с европейските стандарти за справедлив процес.
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Специални разузнавателни средства

Поради спецификата на разследваните престъпления използването на
специални разузнавателни средства (СРС) е един от основните способи за
доказване.
В табличен вид по-долу са представени основните данни по
отношение на този показател за периода от 2012г. до края на първото 6месечие на 2017г.
Показатели на Специализираната прокуратура
Искания за използване на СРС

2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016г.

568

347

575

498

1135

314
254

211
136

419
156

402
96

902
233

568

338

556

455

937

0
1538

9
1015

19
1706

43

198

х

х

70

100

161

х

х

314

479

789

343

795

5

16

21

х

х

Искания за изготвяне на ВДС

244

217

229

ДП, с внесени искания за изготвяне на ВДС

70

43

43

130
х

395
х

158

85

73

327

32

83

107

х

х

24

52

63

х

х

3

32

10

х

х

20

18

х

х

х

първоначални
за продължаване на срок
Уважени искания
Неуважени искания

Поискани оперативни способи
ДП, по които е разрешено прилагане на СРС
брой лица, спрямо които е
разрешено прилагане на
Приключени ДП, по които са прилагани СРС

Изготвени ВДС

брой лица, спрямо които са прилагани СРС по
приключените ДП
предадени на съд лица, по отношение на които са
използвани СРС
осъдени лица,
по отношение на които са използвани СРС
Дела със защитени свидетели

Изводи и тенденции:

Наблюдава се устойчивост при използване на този
доказателствен способ, с единствено колебание и сериозно намаление
през 2013г. Изготвените от прокурорите от СП искания за използване на
СРС за периода 2012-2016г. са 3 123 (568; 347; 575; 498; 1135;).
Съдът е уважил 2857 искания за използване на СРС (568; 338; 556;
455; 937), от които първоначални – 2 248 (314; 211; 419; 402; 902;) и два
пъти по - малко допълнителни, за продължаване на срок – 875 (254; 136;
52
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156; 96; 233;). Общият брой на неуважените искания съставлява 13% от
всички искания.
Причините за нарасналия брой на неуважени искания за
използване на СРС са законодателните промени в ЗСРС и НПК, при
които бяха изключително завишени и формализирани изискванията
за издаване на разрешения на СРС.Това доведе до създаване на
практика на издаващите разрешения съдии да изискват от нас да
представяме доказателства като за производство по чл.64 от НПК.
Роля в този процес оказаха и други фактори извън закона като
например внесения обвинителен акт срещу бившия Председател на
СГС.

Броят на лицата, по отношение на които са изготвени искания
за използване на СРС е с тенденция на повишение,като най - значително
е увеличението им през 2014г. и 2016г. (314; 479; 789; 343; 795;).

Статистическото увеличение в броя на досъдебните
производства, по които се прилагат СРС - 70 през 2012г., 100 през
2013г. и 161 през 2014г. не се отразява на трайната тенденция за
намаляване на относителния им дял спрямо общо наблюдаваните,
който се движи в границите 40% - 33,26% - белег за прецизност в работата
на прокурорите от СП и съблюдаване на засилените гаранции при
посегателство върху личната сфера на засегнатите лица.
 Наблюдава се устойчиво увеличение на относителния дял на
приключените ДП спрямо общия брой на наблюдаваните ДП, по които се
прилагат СРС - 12 % за целия период, както и на предадените на съд и
осъдените с влязла в сила присъда,по отношение на които са използвани
СРС.

Общият брой на предадените на съд лица, спрямо които са
използвани СРС е 139 (24; 52; 63) и представлява 8 % от общия брой на
предадените на съд (1749), а осъдените с влязла в сила присъда, спрямо
които са прилагани СРС са 45 (3; 32; 10), с относителен дял спрямо общия
брой на осъдените - 9,20%.
 Сериозни затруднения се наблюдават при изготвянето на ВДС,
като трайна е отрицателната тенденция на значително намаляване
на относителния дял на изготвените спрямо заявените,особено през
последната година от периода. Това се отразява негативно както на
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продължителността на разследването, така и на неговата ефективност.
o
Заявените искания за изготвяне на ВДС за периода са 820 (244;
217; 229; 130), а са изготвени едва 38,54% (0; 158; 85; 73).

Устойчив е броят на досъдебните производства, по които са
използвани различни мерки за защита на свидетели през първите две
години - 20 през 2012г. и 18 през 2013г.

ИСКАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРС

2000
1500
1000
500

732
556

568

455

338

568

575

347

902
498

0
2012г.

2013г.

2014г.

Брой искания за използване на СРС

2015г.

2016г.

Брой уважени искания

Видно от представената графика, устойчиво висок е делът на
уважените към общия брой искания за използване на СРС.
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Мерки за неотклонение

Предложената таблица онагледява някои от по-важните показатели
за дейността на СП в периода 2012г.-края на първото 6-месечие на 2017г.,
свързани с взетите от съда мерки за неотклонение (МНО).
Показатели на
Специализирана
прокуратура

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017г.18

Внесени в съда искания
на прокурора

96

117

145

94

293

142

уважени

87

76

86

57

177

96

неуважени

9

37

52

37

99

46

Протести по чл. 64, ал. 6
и чл. 65 НПК

19

28

24

48

63

30

уважени

9

12

9

22

27

22

неуважени
Лица с наложена мярка
"Задържане под
стража"
Лица с наложена мярка
"Домашен арест"

10

16

15

26

36

8

174

104

107

108

345

96

20

27

16

14

34

17

168

271

151

254

279

158

Брой съдебни заседания
по чл. 64 и чл.65 от
НПК, в които са
участвали прокурори
от СП

Изводи и тенденции

В периода 2012г. - 2015г. прокурорите от СП са изготвили и внесли в
СпНС общо 452 искания по чл. 64 НПК (96; 117; 145; 94; 293; 142;).
Устойчивата тенденция на увеличение с около 20% през първите три
години бележи съществена промяна и рязък спад през 2015г., последица от
по - малкия брой обвиняеми лица. През 2016г. обаче исканията за
вземане на първоначална МНО „задържане под стража“ са увеличени
3 пъти в сравнение с тези през 2012г. и почти 2 пъти в сравнение с тези за

18

Периода обхваща първото 6-месечие на 2017г. Следователно данните в същата графа трябва да бъдат
отнасяни към данните от предходните при съобразяване на тази особеност.
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периода 2013-2014г. Тенденцията към нарастване на този показател се
запазва и през 2017г. видно от статистиката до средата на периода.

Уважените искания по чл. 64 НПК засягат общо 934 обвиняеми
лица (174; 104; 107; 108; 345; 96;)
Видно от статистиката СП е прокуратурата с най-голям брой
задържани лица в страната. Броят задържани лица за 2016г. е
нараснал почти 3,5 пъти в сравнение с предходните отчетни периоди.
Според българският наказателен процес вземането на мярка за
неотклонение никога не е задължително. Постановяването й се определя от
обстоятелството налице ли е обосновано предположение, че обвиняемият е
извършил престъплението, за което е привлечен в това качество.
Видно от представената статистика за периода от началото на 2016г.
до средата на 2017г.:
-броят искания за вземане на първоначална МНО „задържане под
стража“ е нараснал почти 3 пъти (293 искания за 2016г. и 142 искания
до средата на 2017г.),
-увеличил се е и броят на уважените от тях (за 2016г. 60,40% от
направените искания са уважени, а за времето до средата на 2017г. –
67,60%), с което не просто е запазен тренда от предходните години, а
е постигнат своеобразен скок в стойността на този показател
Внимателният преглед на неуважените искания представя следните
показатели:
-в 99 от направените през 2016г. общо 293 искания за вземане на
първоначална МНО съдът не е уважил искането за вземане на МНО
„задържане под стража“, но е взел МНО „домашен арест“ в 25 от тях. С
други думи, в 25% от неуважените искания за вземане на първоначална
МНО „задържане под стража“съдът е взел втората по тежест МНО,
а именно „домашен арест“.
-при нито едно от неуважените искания за периода от 2016г. до
първата половина на 2017г. няма случай съдът с определението си да е
допуснал обвиняемият да бъде без МНО.
Анализът на тези статистически данни през призмата на липсата на
задължителен случай за взимане на МНО и основаването й на
обосноваността на предположението за извършено престъпление,
представлява своеобразен положителен атестат за дейността на СП по
56
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наблюдаваните досъдебни производства. В хода на производството по
вземане на първоначална МНО „задържане под стража“ или „домашен
арест“ съдът прави самостоятелна преценка на събраните до този момент
доказателства за виновността на лицето в извършване на престъплението
за което е привлечено. Затова, обстоятелството, че производствата пред
съда, оказващ в досъдебната фаза на наказателния процес контролна
функция, приключват задължително с взета МНО, е критерии за
резултатността на разследването в съвсем ранен етап и за
прецизността на постановленията за привличане.

Мярка за неотклонение „домашен арест” е прилагана по
отношение на 128 обвиняеми лица (20; 27; 16; 14; 34; 17;). Следва да се има
предвид обстоятелството, че често пъти вземането на тази мярка е
обусловено не от недостатъчната обоснованост на предположението за
извършено престъпление или намалената опасност от укриване на
обвиняемия или извършване на ново престъпление, а от обстоятелства
като здравословното състояние на обвиняемия или негови близки, за
които същият полага грижа.

Подадени са 209 протеста общо (19; 28; 24; 45; 63; 30;) против
определения на съда в производствата по искане за първоначална мярка и в
тези по контрол на постановената (чл.64 и чл.65). Уважени са 45% от
протестите – или иначе казано 96 за периода от 2012г. до средата на
първата половина на 2017г. (9; 12; 9; 22; 27; 17;).
Високият процент на уважените искания по чл. 64 НПК и
положителните резултати от въззивните протести са белег за качество
на прокурорските актове и съобразяване с изискванията на закона.

Показателна за високата ефективност на разследването и за
цялостната дейност на СП е и съпоставката между общия брой лица, по
отношение на които е поискана МНО „задържане под стража“ към
предадените на съд и осъдени лица в течение на разглеждания период.
Относителният дял на осъдените по внесен обвинителен акт или
одобрено споразумение към лицата с МНО „задържане под стража“ е
89,93 %. Ако към последните се добавят и лицата с МНО „домашен
арест“, то количественото съотношение се променя на 79,09 %.
Верният прочит на тези стойности показва, че в изключително
голям обем от случаи разследването е изключително ефективно и в
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

57
7

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

самото му начало, привличанията на лица в процесуалното качество
на обвиняеми е при достатъчна подготовка и обем от доказателствен
материал, като повдигнатите обвинения се доказват в съдебна фаза.
Всичко това показва обосноваността на задържането, както като
първоначална мярка, така и от неговото продължаване. Следва да се
има предвид, че посочените стойностни съотношения са формирани на
база текущи данни като по голям процент дела досъдебната или
съдебната фаза не е приключила.
Подобни показатели са прецедентни с оглед статистиката на
общите прокуратури и доказват ефективността на дейността на СП.
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9. Апелативна специализирана прокуратура (АСП)
инстанционен и служебен контрол, специален надзор. Резултати.

–

В цитирания доклад на ВКП е направено обобщение на дейността на
АСП по провеждания инстанционен и служебен контрол и по специалния
надзор, съобразно отчетените от АСП стойности за периода от 2012г. до
2015г. Изведени са следните ключови положения:

Устойчиво е увеличението на наблюдваните преписки от
прокурорите от АСП за периода 2012г.-2015г. (319; 268; 349; 351) при
запазена изключително добра срочност и относителен дял на
решените преписки за същия период (93,41%; 34,32 %; 31,80%; 28,20%).
През 2016г. наблюдаваните от АСП преписки са нараснали до 369, а само
за периода от началото до средата на 2017г. броят им е 354.

Незначителен е броят на проверените по реда на служебния
контрол от ВКП прокурорски актове на АСП - 21 % от постановените по
инстанционни преписки.

Инстанционен и служебен контрол.
Специален надзор.
400
351 348

349
350

319 319
298

300

284

268 264

250
200

182
153

150

111
92

100
50

77

99
71
40

27

19

13

0
2012г.

2013г.

2014г.

Наблюдавани преписки

Новообразувани преписки

Потвърдени актове на СП

Отменени актове на СП

2015г.

Решени инстанционни преписки
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Преобладаващата част от прокурорските актове са добре
мотивирани и съответстват на изискванията на, което е видно и от
резултатите от служебния контрол - 53 изцяло потвърдени (72%).

В периода 2012г. - 2015г. прокурорите от АСП са проверили по
реда на инстанционния и служебния контрол 600 преписки на СП и са
постановили 646 прокурорски акта.

Белег за ефективност на инстанционния контрол е
същественото намаление на броя на отменените прокурорски актове след
2012г. от 182 - до 13 през 2015г. Следва да се има предвид обаче и
обстоятелството, че като отменени са отчетени и становища на АСП, с
които е отказано вземане на ДП на специален надзор. В резултат на това
броят отменени прокурорски актове по реда на инстанционният
контрол е статистически незначителен.
 Наблюдава се устойчиво нарастване на относителния дял на
потвърдените прокурорски актове на спрямо проверените от АСП (46%;
77%; 64 %; 76 %)
 Констатирана е изключително добра срочност на произнасяне
на прокурорите от СП, обоснованост и законосъобразност на
постановленията по искания за отвод, за събиране на нови доказателства,
за изменение на мерки за процесуална принуда.
 Прокурорите от АСП използват
осъществяване на служебен контрол:

различни

форми

за

- по всички наблюдавани ДП от СП е определен надзорен прокурор,
който оказва необходимата методическа помощ и в хода на самото
разследване;
- прокурори от АСП участват в съвместните екипи за разследване по
определени дела заедно с прокурори от СП, разследващи органи,
оперативни служители и служители на НАП;
- периодично се докладват конкретни досъдебни производства и се
планират необходимите процесуални действия за срочно
приключване на разследванията1
- след м. юни 2015г. е въведено периодично докладване на върнатите
1

60
60

Заповед на административния ръководител на АСП № 327/23аповед № 327/25.10.2013г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

от съда дела, на основание чл. 249 НПК и чл. 288 НПК и
предприемане на адекватни мерки за преодоляване на пропуските2
- ежегодно се извършват общи и тематични ревизии.

За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., няма взети на
специален надзор дела, наблюдавани от ВСС. 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.
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 предмет наркотични вещества, които се вземат на
специален надзор. Впечатление прави и нарасналият брой на взетите на
специален надзор дела свързани с каналджийство.
Предложената диаграма онагледява процентното съотношение на
наблюдаваните досъдебни производства за 2016г. според работната им
квалификация по текстовете от Особената част на НК.

2

Заповед на административния ръководител на АСП № 246/22.06.2015г.
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Производства, взети на специален надзор
през 2016г.
ОПГ с цел извършване на незаконен трафик на наркотици
ОПГ с цел извършване на данъчни престъпления
ОПГ с цел каналджийство
ОПГ с цел трафик на хора
ОПГ с цел изнудване
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
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
3%

3%
3% 3%

3%
5%

8%

3%
2%

30%

5%
8%

5%

19%

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 през 2016г.
с предмет престъпления на организираната престъпност
с предмет престъпление по чл.108а от НК (престъпление против републиката)
с предмет престъпление по чл.280 ал.1 от НК (каналджийство)
с предмет изнудване
1%

5%

1%

93%
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10.
Положителни
практики
при
осъществяване
ръководството и надзора върху извършваното разследване

на


Нормативно уреденият с разпоредбите на 46 ал. 2 т. 1 НПК,
чл.196 НПК и чл. 203 ал. 4 НПК екипен принцип на разследване е
утвърден в работата на СП. Показателни в това отношение са
множеството успешно извършени съвместни разследвания.

В екипите за разследване участват прокурори от СП, АСП,
разследващи органи, оперативни служители на МВР, ДАНС, а в
зависимост от предмета на разследваната престъпна дейност и служители
на НАП, Агенция „Митници“, КОНПИ и други ведомства. Следователно
налице е широк спектър от участващи в съвместните екипи за
разследване, което повишава ефективността им.

Екипният принцип е утвърден и в работата на следователите
от следствения отдел на СП – на принципа на случайния подбор се
определят по двама и повече следователи по преобладаващата част от
възложените разследвания, за да се обезпечи едновременното провеждане
на процесуално – следствени действия, осъществявани на територията на
различни райони в страната

Наблюдава се трайна и устойчива, възходяща тенденция на
ефективност на екипния принцип на разследване по всички дела за
данъчни престъпления, белег за която е значителният брой приключени и
внесени в съда с обвинителен акт досъдебни производства през 2015г.

Съвместни екипи за разследване работят и по 63 досъдебни
производства до края на 2015г. с предмет икономически и корупционни
престъпления, извършени от длъжностни лица в Агенция „Митници“,
Държавна агенция„Автомобилна инспекция“, МВР, териториални
експертно-лекарски комисии и общински администрации.

Усъвършенствани и съществено подобрени са механизмите
за взаимодействие, както и постоянната координация на движението и
анализа на информацията, събрана в хода на провежданите процесуални
действия.

Предварителното
уведомяване
на
прокурорите
и
съгласуването на действията по разкриване на престъпната дейност е
утвърден подход в работата по оперативни дела.
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ДЕЙНОСТ ПО НАКАЗАТЕЛНО-СЪДЕБНИЯ НАДЗОР

Показатели

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г3

48

97

172

130

104

57

158

304

669

618

457

201

40

63

133

110

82

45

147

249

594

581

408

166

Споразумения

8

34

39

20

21

12

лица по тях

11

55

75

37

48

35

14

63

120

124

88

42

върнати от съда

5

23

46

40

29

11

с осъдителна присъда
брой осъдени и санкционирани лица по внесените
обвинителни актове
с оправдателна присъда
брой оправдани лица по внесените обвинителни
актове
Постигнаги споразумения по реда на
384 НПК
с освобождаване от наказателна отговорност и
налагане на административно наказание
с прекратяване

4
19

13
106

24
110

42
160

31
116

16
62

0
0

1
1

2
6

12
26

2
47

6
41

5

25

48

28

23

8

0

0

0

2

0

0

Прокурорски актове внесени в съда
Лица по внесените в съда прокурорски актове

Обвинителни актове
лица по тях

Общ брой решения по обвинителните актове

0

1

0

0

2

1

8

34

39

18

24

12

Одобрени споразумения

8

28

39

16

20

12

брой осъдени и санкционирани лица по внесените
споразумения
Неодобрени споразумения

11

52

60

32

45

35

0

6

0

2

4

0

Решения но венесените предложения за
споразумения

Изводи и тенденции:

Положителен и траен е ръстът на увеличение на внесените
в съда прокурорски актове през целия период от 2012 до средата на
2017г. (48; 97; 172; 130; 104; 57;), с незначително колебание през 2015 и
3

Периода обхваща първото 6-месечие на 2017г. Следователно данните в същата графа трябва да бъдат
отнасяни към данните от предходните при съобразяване на тази особеност.
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2016г. Този спад може да бъде потърсен, както в увеличения обем от дела
след разширяване компетентността на специализираните юрисдикции
с посочените по-горе изменения на НПК, така и с обстоятелството, че
за тези две години са изготвени и внесени в съда обвинителните
актове по едни от най-обемните откъм фактически обстоятелства и
доказателствена съвкупност дела за едни от най-тежките
престъпления, които СП разглежда.

Устойчиво висок относителен дял на внесените за
разглеждане обвинителни актове (473) спрямо всички прокурорски
актове, с които е сезиран СпНС (83%; 65%; 77%; 85%; 78%; 78%; ).

За периода 2012г. – средата на 2017г. броят на осъдените и
санкционирани лица по внесените в СпНС обвинителни актове е 605. Със
сключено в хода на съдебното производство споразумение за решаване на
делото за същия период са санкционирани общо 137 лица, а освободени от
наказателна отговорност с налагане на административни наказание са 2
лица. С внесени в съда предложения за споразумения са наказани общо 235
лица. Така за изминалия период санкционирани са общо 979 лица.

За периода 2012г. – средата на 2017г. СпНС е постановил
общо765 влезли в сила наказания.

Общият поглед върху наложените от СпНС наказания показва
следното:
- Наложени са общо 280 влезли в сила наказания „лишаване от
свобода“, чието изпълнение не е отложено по реда на чл.66 от НК, а
е ефективно.
- Наложени са общо 399 влезли в сила наказания „лишаване от
свобода“, чието изпълнение е отложено по реда на чл.66 от НК, т.е.
постановено е условно осъждане.
Следователно в 89 % от случаите СпНС налага наказание
„лишаване от свобода“.
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Диференцираният подход към наложените с влязла в сила присъда
наказания е представен в табличен вид по-долу.

Показатели на Специализираната
прокуратура

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Общ брой осъдени лица с влязла в сила
присъда

30

159

149

175

136

87

Общ брой влезли в сила наказания

31

159

165

175

162

99

ефективно лишаване от свобода

20

72

42

62

51

33

условно лишаване от свобода

9

72

103

89

75

51

пробация

1

4

4

6

2

3

глоба

1

10

16

18

23

12

други наказания

х

х

0

0

11

0

Видно от статистиката, за изтеклия период се очертава тренд на
нарастване броя ефективни наказания. Така, ако към 2014г.
ефективните наказания са 28 %, към 2015г. – 38%, то към 2016г. те вече са
40%. Същият темп се запазва и през периода до края на първото 6-месечие
на 2017г.
Разгледани в конкретика, повишава се размерът на наложените
ефективни наказания „лишаване от свобода“4. За 2012г. от всички 75
наказания 73 са до 4 години (т.е.97%). За 2013г. съотношението се запазва,
като от общо 100 осъдени лица, само 3 са с наложени наказания „лишаване
от свобода“ над 4 години. През 2014г. са осъдени на ефективно „лишаване
от свобода“ общо 60 лица, като по отношение на 16 от тях са наложени
наказания над 4 години (т.е. процента на наказанията с размер над 4
години се учеличава от 3% в предходния период до 27 %). От наложените
общо 63 ефективни наказания „лишаване от свобода“, 10 от тях са над 4
години (т.е. 15%), но в 60% от тях наказанието е над 6 години. В 8 от
наложените общо 44 наказания „лишаване от свобода“ през 2016г.
размерът на наказанието е над 4 години (18%), а при 7 от тях - 5 и над 5
години. За периода до средата на 2017г. СпНС е постановил общо 50

4

Следва да се отчете обстоятелството, че статистика е по лица, т.е. отчита се наложеното общо
наказание на лицето (в случай, че е осъдено за две и повече престъпления).
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ефективни наказания „лишаване от свобода“, като в 8 от случаите (16%)
размерът е над 4 години.
Тенденцията може да се забележи и ако се въведе друг критерии.

През 2012г. наказанието „лишаване от свобода“ в размер под 1
година при ефективно изтърпяване е постановено по отношение на 20
лица, а през 2013г. – по отношение на 24 лица. За периода 2014-първата
половина на 2017г. се забелязва рязък спад на наказанията с този размер:
през 2014 те са 4, през 2015г. – 12, през 2016г. – 14, а за текущата 2017г. –
11. Видно от посоченото намалява се броя на наказанията „лишаване
от свобода“ с размер под 1 година.

Анализът на налаганите през периода наказания без лишаване
от свобода също доказва посочената тенденция. Видно от таблицата, полеките наказания, съобразно изброените в чл.37 от НК, са налагани от
съда в незначителен брой случаи.
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Посоченото не се отнася до наказанието „глоба“, тъй като същото не
се налага самостоятелно. По отношение на последното обаче се забелязва
ясен тренд на нарастване, както на броя лица, по отношение на които
е постановявано, така и на общия размер на наложените глоби.

Наложени от СпНС глоби
за периода от 2014г. до средата на 2017г.
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Размер на влезлите в сила наказания "глоба"
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Раздел Втори

НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН
ИНТЕРЕС В ДОСЪДЕБНА ФАЗА

За периода от 2012г. до средата на 2017г. в Специализирана
прокуратура са наблюдавани изключителен по обем дела, представляващи
висок обществен интерес.
В изложението по-долу те са последователно представени според
етапите, в които се намира производството по тях към момента на
изготвяне на настоящият доклад.
Структурата на изложението следва хронологична последователност
по годините на образуване на досъдебното производство или по период на
осъществяване на най-активни действия по разследването.
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Операция „Европа“
ДП № 25/2016г. по описа на СО при СП, пр.пр. № 341/2015г. по описа
на Специализираната прокуратура

Българските и испанските власти разбиха престъпна група за трафик
на жени, контролирала проституцията в Марбея. В мащабната
полицейска операцията с название „Европа“ участваха служители на
отдел „Трансгранична организирана престъпност“ в ГД „БОП“,
Специализираната прокуратура, както и Централната бригада за
трафик на хора при Генералната дирекция на полицията в Испания.
Разследването в СП започва през 2015г. по повод регистриран в
Евроджъст казус и образувано в следствен съд № 5 на Марбея, Испания,
предварително производство. С цел разширяване на пъвоначалните данни
са извършени множество оперативно-издирвателни и оперативнотехнически мероприятия и е създаден екип за съвместно разследване
между Р България и К Испания.
Установено е, че трафикът на хора е бил с цел сексуална
експлоатация в Испания, Германия и Швейцария. У жертвите е изграждана
невярна представа за какво заминават за Испания. Част от жените били
принуждавани да крадат, като сред откраднатите предмети има три
часовника за около 100 хил. евро. Установено е, че дори били карани да
упояват клиентите си, за да вземат от тях кредитни карти.
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В началото на 2016 г. у нас е образувано досъдебно производство, а
през юни 2017г. започва "съвместната реализация": изпратени са 16
европейски заповеди за арест. В страната са претърсени 17 адреса,
иззети са документи, пари, накити, мобилни телефони, часовници и
др. вещи. Задържани са осем души от престъпната група.
По същото време в Испания са претърсени 21 адреса, оттам също
са иззети пари, накити, часовници, намерени са упойващи и
наркотични вещества, български регистрационни табели и мобилни
телефони, задържани са множество лица, свързани с престъпната
дейност на групата.
Арести на лица, по отношение на които има издадена европейска
заповед за арест в Р България са извършени в Пловдив, град Септември и
село Семчиново. В Германия също са задържани няколко души.
Към момента установените жертви на експлоатацията са 51.
Разследването по делото продължава.
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Международна група за разпространение на фалшиви евробанкноти в
Европейския съюз
ДП№ 14/2017г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 137/2017г. по описа на
СП

Съвместен екип от служители на ГД „БОП“, Бригадата за борба
с банковите фалшификации към Националната банка на Испания и
прокурори от българската Специализирана прокуратура неутрализира
международна престъпна група за разпространение на фалшиви еврови
банкноти на територията на ЕС.
По време на съвместната специализирана операция на 21 август
2017г., осъществена със съдействието на Европол и Евроджъст, в
Испания са задържани 9 лица. В София и Пазарджик са заловени 2
участници в групата, на които са повдигнати обвинения за участие в ОПГ
и разпространение на неистински парични знаци. Установен е още 1
българин, участвал в престъпната структура, който е обявен за
международно издирване.
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На 21 август 2017 г. на
Аерогара София е задържан
Красимир Н. при опит да изнесе
от страната фалшиви банкноти
на стойност 20 000 евро. Той е
осъждан
за
обсебване
и
притежание
на
незаконно
оръжие. На 24 август 2017 г., по
искане
на
прокурор
от
Специализирана прокуратура,
Специализираният наказателен съд определи първоначална мярка за
неотклонение „Задържане под стража“. Другият обвинен за участие в
групата – Александър Т., е с парична гаранция от 10 000 лева.
По време на операцията по задържането на участниците са
претърсени четири адреса и един автомобил. В един от имотите са
намерени и иззети около 100 000 лева в различна валута и огнестрелни
оръжия. В автомобил са намерени марихуана и кокаин.
Съвместният екип за разследване на случая е създаден по
споразумение между Прокуратурата на Република България и
Инструкционен съд 2 в гр. Дения, Кралство Испания. Събраните в
България доказателства ще бъдат изпратени в Испания, където ще се гледа
делото срещу участниците в групата. В хода на проведеното до момента
разследване са разпитани, в процесуално качество на свидетел, лицето
Иван Василев Драганов, събрани са релевантни писмени доказателствени
средства, събрана е информация от разследване на испанската полиция.
От извършените до момента действия по разследването е установено,
че в Кралство Испания се провежда разследване по досъдебно
производство № 275/2017г. по описа на Следствен съд № 2 – Дения
(Аликанте) съвместно от служители на Бригадата за разследване към
Испанската национална банка (БИБЕ), звеното „Организирана
престъпност“ на полицейското управление в Аликанте, звеното
„Криминална полиция“ на полицейското управление в Дения (Аликанте) и
Главното
звено
„Обществено-икономически
престъпления
и
фалшифициране на пари“ на Мосос д‘ Ескуарда, за внасяне и
разпространение в Испания на подправени парични знаци (банкноти в
евро).
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Придобита е оперативна информация, че неистинските парични
знаци са изготвени в Република България, като към прокарването им в
обръщение на територията на Кралство Испания са съпричастни
българските граждани, които са установени. По отношение на цитираните
лица се прилагат оперативни мероприятия, с цел проверка на постъпилата
информация.
Установява се, че неистинските парични средства се продават на
стойност между 15 % и 20 % от номинала им на различни граждани.
След получаване на паричните суми срещу неистинските банкноти
евро, печалбата се изпраща в Република България и се влага в
закупуване на нови количества неистински банкноти.
От проведените оперативно-издирвателни мероприятия и анализа на
постъпващата информация са установените адресите на лицата, участващи
в изготвяне, съхранение и разпространение на неистински парични знаци.
Провеждат се активни действия по разследването.
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Аерогара – София
ДП № 22/2017г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 216/2017г. по описа на
СП

След проведена специализирана операция на 25 май 2017г. на ГД
„БОП“, ДАНС, Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР и
Специализираната прокуратура на територията на гр. София, Аерогара
София, са задържани двама гранични полицаи, както и двама граждани на
Бангладеш.
По делото са привлечени като обвиняеми лица Иван Петров,
Димитър Димитров, Садахат Сагар, Хосаин Якир и Здравка Иванова, която
до този момент е заемала длъжността началник смяна на ГКПП на
аерогарата. По отношение на същите са повдигнати обвинения за участие
в организирана престъпна група на неустановен до момента брой лица за
незаконно превеждане на чужди граждани през държавната граница на
България. Двамата гранични полицаи са обвинени и за подкуп.
Групата е действала от началото на 2015г. до момента на
реализацията на територията на Република България и на територията на
Израел.

Работата по случая продължава.

76

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Международна организирана престъпна група, занимаваща се с
измами с банкови карти
ДП № 4/2017г. по описа на Следствения отдел към Специализираната
прокуратура, пр.пр. № 20/2017г. по описа на Специализираната
прокуратура

След
проведена
успешна
операция
с
участието
на
Специализираната прокуратура на Република България, ГДБОП,
Централния съдия-следовател № 5, Прокуратурата при Националния
съд на Испания, Националната полиция на Испания, както и със
съдействието
на
Евроджъст
и
Европейския
център
по
киберпрестъпления към Европол (EC3), е разбита организирана
международна престъпна група, занимаваща се с измами с банкови карти
(скиминг).
В рамките на подписаното споразумение за създаване на Съвместен
екип за разследване /СЕР/ и съгласно предварително утвърден план на
29.05.2017г. е проведена координирана международна полицейска
операция на територията на Република България и Кралство
Испания. При извършените действия в Р България над 120 полицейски
служители от ГД „БОП“, ГД „НП“ и Д „МОС“ взеха участие.
Извършени са претърсвания и изземвания на 34 адреса в областите
София-град, София-област, Стара Загора, Пловдив, Кюстендил, Перник,
Смолян и Сливен.
По искане на К Испания са издадени от българска страна 15 ЕЗА
на български граждани с цел задържане и последващото им предаване.
В резултат от проведената
международна акция са задържани
31 заподозрени лица /21 в
Испания, 9 в България и 1 в
Чехия/.
Извършени
са
48
претърсвания и изземвания в
къщи и помещения. Задържаните
са притежавали оборудване за
подправяне на банкови карти,
устройства за четене и записване на информация от банкови карти,
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скимиращи устройства, микрокамери, приспособления за манипулиране на
АТМ банкомати, както и парични суми, множество подправени карти,
наркотични вещества и подправени евро банкноти.
В периода от 2014г. до 2017 г., международната организирана
престъпна група е инсталирала скиминг устройства на средно 400
банкомата годишно, с цел да копира и използва информацията от
банковите карти.
Подправените карти са били използвани за незаконни транзакции в
около 200 банкомата извън Европейския съюз (ЕС), главно в САЩ,
Доминиканската република, Малайзия, Индонезия, Виетнам, Перу,
Филипините и Коста Рика.
Приблизително 3000 граждани на ЕС са пострадали от
действията на организираната престъпна група и са били ощетени с
най-малко 500 000 евро.

По време на разследването Евроджъст е осигурил близък контакт и
координация между прокурорските и разследващите власти в България и
Испания. Европол е оказал подкрепа по случая, предоставяйки специално
изработен разузнавателен анализ и експертни съвети на разследващите,
както и чрез разполагане на мобилни офиси на място в България и
Испания. В Евроджъст и Европол са били проведени няколко
координационни и оперативни срещи преди да се предприемат
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координираните съвместни действия. Поради спецификите на
разследването на международно ниво, е бил създаден съвместен екип за
разследване (СЕР) между сътрудничещите си държави с помощта на
Евроджъст и Европол.
Показателна е оценката за проведените мероприятия в рамките на
съвместната акция:
Национален представител за България в Евроджъст:

„Съвместната операция беше много успешна. Нивото
на сътрудничество в рамките на съвместния екип за
разследване беше динамично, изключително професионално
и насочено към постигане на резултати. Високо оценяваме
изключителното ниво на професионален опит на нашите
колеги от Специализираната прокуратура на България,
както и прилагането на най-добрите практики за
разбиването на тази комплексна организирана престъпна
група.“
Национален представител за Испания в Евроджъст:

„Тази
успешна
операция
потвърждава
ангажираността на Евроджъст да защитава средствата на
гражданите на ЕС от попадането им в ръцете на
киберизмамници. Цялата престъпна мрежа беше разбита,
благодарение на съвместните усилия на испанските и
българските прокурорски власти, както и на ценната
подкрепа оказана от техните Национални бюра в
Евроджъст, и в резултат на това тя вече е неспособна да
мами невинни жертви.“
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Делото „Плевен“
ДП № 33/2017г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 570/2016г. по описа на
СП

При процесуално-следствени действия на територията на гр. Плевен,
служители на ГДБОП, със съдействието на жандармеристи, са
неутрализирали организирана престъпна група за рекет и изнудване.
Действията на разследващите са ръководени и координирани от
Административния ръководител на Специализирана прокуратура и
двамата наблюдаващи досъдебното производство прокурори.
Групата е действала от неустановена дата на месец януари 2015г. до
24.04.2017г. в гр. Плевен и на територията на Република България.
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Двама от участниците в
организираната престъпна група са
и длъжностни лица.
Обвинението е за участие в
организирана престъпна група, а
обвиненията на служителя на Главна
дирекция „Охрана“ са за

участие в престъпната група и за отправяне на преки заплахи към
служител – негова колежка на ГД „Охрана“, за живота на съпруга ѝ.
На 26 април 2017 г. Специализираният наказателен съд е взел
първоначална мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на Камен
Балбузанов, Ивайло Бировски, Валентин Георгиев и Илиан
Михайлов, обвинени от Специализираната прокуратура за участие в
организирана престъпна група за рекет в Плевен и региона. На петия
обвиняем по делото - Иван Стойчев, съдът е наложил „Парична
гаранция“ в размер на 5000 лв., отчитайки чистото му съдебно
минало.
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„Флашките“ - организирана престъпна група, с участието на хакери,
подпомагащи контрабанда на стоки
ДП № 40/2017г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 283/2015г. по описа на
СП

Досъдебното производство е образувано срещу международна
организирана престъпна група, занимаваща се с контрабанда на стоки, без
знанието и разрешението на митниците, както и ползването на
компютърни системи за извършване на промени, изтриване, добавяне или
унищожаване на компютърни програми.
При разследването е установено е, че хакери са създали зловреден
софтуер, който чрез въвеждането му в компютърни информационни
системи на Агенция „Митници“ осигурява отдалечен достъп до
митническите информационни системи. По този начин се приключват
различни митнически режими без реално да има движение на стоки.
Приключвани са транзити без съответните товарни автомобили да са се
явявали в митнически пунктове, без реално да е осъществено пренасяне на
стоки през границите и без да е извършен какъвто и да е контрол.
На 17 май 2017г., при съвместни действия на Специализирана
прокуратура и ГД „БОП“, извършвани едновременно на територията
на градовете София, Добрич, Варна, Драгоман, Калотина по реда на
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ЗМВР са задържани 23 лица. Извършени са претърсвания и
изземвания в домове, офиси на фирми и служебни помещения в
сградата на Агенция „Митници“.
Сред задържаните лица са хакери, представители на търговци, бивши
и настоящи митнически инспектори.
Специализираната прокуратура е повдигнала обвинения на осем
участници в организирана престъпна група за митнически
престъпления чрез използване на софтуер за дистанционно
проникване в компютърната система на Агенция „Митници“ и
манипулиране на данни в нея.

Участниците са прониквали в системата БИМИС и са манипулирали
данни за транзитно преминаващи товарни автомобили през определени
български ГКПП чрез „заразяване“ на компютри на различни
митнически пунктове с нарочно създаден „вирус“ (посредством външна
памет – флашки с различни модификации на вируса). В едни от случаите
са вписвани фиктивни транзити през България към страни извън ЕС, без
камионите да са преминавали през страната, а в други чрез подправяне на
данни в системата са „отклонявани“ през „Капитан Андреево“ и
„Калотина“, за да се приключи износът от ЕС в тези пунктове.
Групата е действала от февруари 2015 г. на територията на
Република България и Република Македония. Проверяват се 110 случая на
незаконно заличени транспортни операции от системата на митнически
бюра в различни държави на ЕС и отклонени през България.
Вписването на фиктивни транзити и манипулирането на други данни
е създавало възможност да се „източва“ ДДС и да се спестяват акцизи от
производители и търговци.
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Групата е получавала „хонорари“ за услугата от по 20-25 хиляди
евро на камион във виртуална валута (биткойни).
От Агенция „Митници“ са
установени 16 компютъра,
от които е извършван
нерегламентиран достъп до
информационната система
на различни митнически
пунктове, иззети са и
флашки, с които са били
„заразявани“ компютрите.
Установен е пробив в компютърната система на пунктовете Свиленград,
Капитан Андреево, Гюешево, Столична митница, Митница „Аерогара“ София, Калотина и Лесово.
Спрямо Янаки Ефтимов съдът е определил първоначална мярка за
неотклонение „Задържане под стража“. На Иво Атанасов е взета
първоначална мярка за неотклонение „Парична гаранция“. Спрямо Тодор
Ставрев, Томас Цанзопулос и Христо Калинков не са взети мерки за
неотклонение, но им е наложена друга мярка за процесуална принуда забрана да напускат страната.
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Държавен фонд „Земеделие“
ДП № 13/2017 г. по описа на СО - СП, пр. пр. № 129/2017 г. по описа на
Специализираната прокуратура
Досъдебното производство е образувано в СП по повод изпратени от
Софийска градска прокуратура материали по компетентност за
разследване на корупционни практики в условията на престъпно
сдружение. В СГП преписката е била образувана по повод постъпила
молба за правна помощ, депозирана от Съда от Първа инстанция, съдебен
район Брюксел, Кабинет на съдия-следовател, във връзка с воденото от
тях наказателно дело срещу СТЕЛЛА СКАРЛИС и други лица за активна
и пасивна корупция на държавни служители, свързани с
разпределянето и изпълнението на няколко проекта за промоция на
европейски млечни и други аграрни продукти от различни страни,
вкл. Кипър и България и за пране на пари.

Проектите са финансирани частично със средства от Европейски
фондове и частично с национални приноси, придобити чрез
заинтересувани земеделски организации от участващите страни.
По делото разследващите са приели, че тези измамни практики са
организирани предимно от СТЕЛА СКАРЛИС, АЛЕКСАНДЪР
ХЕДЕРСВЕН и от АНДРЕЙ ОВЧАРУК и от мрежа контролирани от тях
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дружества и подставени лица. СГП е приела за изпълнение молбата за
правна помощ и е изпълнила същата.
По преписката са събрани данни за извършени престъпления от общ
характер при проведени процедури и извършени действия по
промоционални програми „Погледнете яйцето“, „Обичам плодовете“,
„Освободете вкуса“, „Освободете европейския вкус“, „Европейско овче
месо и сирене“, „Разнообразие от вкусове“, „Отиди, вземи, хапни био“,
съгласно подписани договори за финансова помощ от ДФ „Земеделие“ –
средства от общия бюджет на ЕС.
Събрани са данни за това, че изплащането на средствата по
програмите е ставало по банкови сметки, открити в различни банки в
България с титуляри различни български дружества. Установени са две
прилагащи организации по проектите – „AGROPROMOTION SPRL“ –
Белгия и „ТЕСКРА“ ЕООД, които са използвали като подизпълнители
други дружества, които не са имали наличен ресурс за самофинансиране
по отделните проекти, във връзка с което са получавали средства, под
формата на заеми, от чуждестранни дружества. Установени са множество
банкови сметки и движението по тях, както и издаване неистински
фактури от български организации с нестопанска цел.
Събрани са данни за функциониране на организирана престъпна
група с членове СТЕЛА СКАРЛИС, АЛЕКСАНДЪР ХЕДЕРСВЕН,
АНДРЕЙ ОВЧАРУК и БОРИС ВИНКЕН, който условно е определен като
отговарящ за престъпната дейност в България. Установено е, че
престъпната група се занимавала с корупционни практики в
европейски институции, разглеждащи и одобряващи проектите по
промоционални програми, във връзка с което са регистрирани редица
търговски дружества само и единствено за целите на схемата,
явяващи се подизпълнители по проектите, а именно „Мулти спорт“
ЕООД, „Реакт БГ“ ЕООД, „Танико“ ЕООД, „Булгарстар“ ЕООД, „Кентар“
ЕООД, „Ваджевит“ ЕООД, „Аегис БГ“ ЕООД и други. Събрани са данни
за участие в престъпното сдружение на лицата Емил Милчев и Николина
Милчева. Разследването е възложено на екип от следователи.
Работата по случая продължава.
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Дело за трафик на нелегални имигранти
ДП № 1/2017г. по описа на ГД „БОП“- София, пр.пр. № 506/2016г. по
описа на СП

По време на специализираната операция са задържани ръководителят
на групата Лазгин Мустафа, сирийски гражданин, със статут на бежанец,
Али Мохамед – също сириец с хуманитарен статут и българинът Радослав
Янков. Групата е действала от началото на месец март 2016г. до 27 април
2017г. в гр. София. Ръководена е от обв. Лазгин Мустафа. Р. Янков и А.
Мохамед са задържани при проведената реализация, а останалите двама са
задържани по друго дело в Русе.
При извършените претърсвания и изземвания в автомобилите и
ползваните от тях жилища са открити множество мобилни телефони, СИМ
карти, преносими компютри, документи за финансови преводи, чужди
документи за самоличност и други доказателства за престъпната им
дейност.
Обвинения са повдигнати и на петимата участници в организираната
престъпна група за превеждане на чужди граждани, идващи от Република
Турция, преминаващи през територията на Република България и
извеждани нелегално през границата на страната през различни пунктове
за Западна Европа.
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Делото „Кулата“
ДП № 53/2016г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 468/2016г. по описа на
СП

На 13 юни 2017 г., по време на работа на митническият пункт
„Кулата“, при специализирана операция на ДАНС, ГД „БОП“ и
Специализираната прокуратура е задържана организирана престъпна група
за получаване на подкупи.
При процесуално-следствените действия по задържането на
участниците, а и в следващите дни, са иззети пари в различни валути с
обща равностойност около 160 хиляди лева, за които има данни, че са
придобити от престъпна дейност.
Специализираният наказателен съд, с определение от 16 юни 2017 г.
е взел първоначална мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на
осмината служители от Митнически пункт Кулата, които са обвинени от
Специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група
за получаване на подкупи.
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Група за лихварство и рекет във Враца
ДП № 3/2017г. по описа на ГД „БОП“- София, пр.пр. № 21/2017г. по
описа на Специализираната прокуратура

При специализирана операция на ГД „БОП“ и Специализираната
прокуратура, проведена на 17 април 2017 г. са задържани Стефан И.,
Радослав Р., Светослав М., Дилян М. и Димитър П. Четирима от тях са
задържани във Враца, а петият – на летище София, при опит да напусне
страната.
Пет членната група във Враца е действала от януари 2009 г.
Предоставяла е кредити, предимно неголеми суми с високи лихви на
малоимотни хора от града и околността, като спрямо нередовните платци е
прилагала силови действия. Освен със заплахи и физическо насилие,
участниците в групата често „стимулирали“ длъжниците да възстановят
взетото и лихвите с палежи на имоти и автомобили.
Не е известен броят на пострадалите от групата лица. При
извършените претърсвания и изземвания са събрани достатъчно
доказателства за престъпната дейност на групата. Част от тях са събрани
чрез прилагане на СРС.
Прокуратурата е повдигнала
обвинения на петима участници в
организирана престъпна група за
лихварство и рекет, действала в
района на Враца и Вършец.
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„Събирачи на дългове“ в Хасково
ДП № 15/2017г. по описа на ГД „БОП“- София, пр.пр. № 18/2017г. по
описа на СП

На 19 април 2017 г. в гр. Хасково е проведена специализирана
операция срещу Милен Чиликов и Даниел Начев, които в периода от
неустановена дата на 2015 г. до 19.04.2017 г. са извършвали престъпления
по чл.213а от НК и чл.214 от НК на територията на града.
Прокуратурата е повдигнала обвинения на Милен Чиликов и Даниел
Насков за участие в престъпен сговор за изнудване чрез сила и заплахи
( престъпления по чл. 321, ал. 6, чл. 213а и чл. 214 от НК ).
От началото на 2015 г. лицата са изпълнявали поръчки, най-често на
собственици на големи фирми за дърводобив в региона, за оказване на
принуда чрез сила и заплахи над техни работници и други лица за връщане
на раздадени заеми с начислени лихви срещу процент от парите. При
събирането на дълговете Чиликов и Насков използвали физическа сила,
заплахи и поставяне на допълнителни лихви спрямо длъжниците.
Собствениците на фирми се свързвали с Милен Чиликов и Даниел
Насков и им поръчвали да съберат дължимите суми от работниците чрез
заплахи, принуда и физическа сила, а обвиняемите от своя страна
поставяли допълнителни лихви и конфискували незаконно имуществото
на работниците с цел събиране на задълженията.
Освен, че събирали дългове, Насков и Чиликов също раздавали
„кредити“ с висока лихва като ги събирали чрез заплахи и побои, а от
поръчителите за връщане на дългове, двамата договаряли и получавали
половината от събраната сума.
По време на специализираната операция на СП и ГД „БОП“ в
Хасково са събрани множество доказателства за престъпната дейност на
Насков и Чиликов, разпитани са значителен брой пострадали и свидетели.
При задържането на Милен Чиликов в дома му е открит пистолет, с който
през декември 2016 г. той е заплашвал един от набелязаните длъжници.
Спрямо тях са били взети първоначални мерки за неотклонение.
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Дело за трафик на жени в Гърция и във Федерална Република
Германия
ДП № 18/2016г. по описа на Следствен отдел към Специализираната
прокуратура, пр.пр. № 537/2015г. по описа на Специализираната
прокуратура

Групата е действала от ноември 2011 г. като участниците набирали и
транспортирали жени до хотели и клубове в Атина, Лайпциг и Бон. Целта
била набраните и транспортирани жени да проституират в продължение
на няколко месеца като всяка от тях изпращала в България
половината от спечеленото, което според свидетелски показания било
между 500 и 1000 евро на ден.
Специализирана прокуратура е повдигнала обвинения на четирима
участници в организирана престъпна група за трафик на хора в Гърция и
Федерална Република Германия с цел развратни действия. Трима от тях са
задържани в Плевенско на 20 юни 2017 г. при специализирана операция на
ГД „БОП и Специализирана прокуратура“, а четвъртият участник в
момента излежава присъда по друго дело.
Дейността на групата движели основно братята Алекси А. и Харизан
А. На тях прокуратурата е повдигнала по 3 обвинения. Взета им е
първоначална
мярка
за
неотклонение „Задържане под
стража“.
На третият участник –
Анастасия Б., с прокурорско
постановление е взета мярка за
неотклонение
„Парична
гаранция“. Вземане на мярка за
неотклонение не е искано по
отношение на Гълъбин Б., тъй
като
същият
изтърпява
наказание в затвора.
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Делото „ММ Брокерс“
ДП № 48/2016г. по описа на ГД „БОП“ – София, пр.пр. № 322/2016г. по
описа на СП

Специализирана прокуратура води
разследване
срещу
организирана
престъпна група, която е действала от
януари 2015 г. до 4 май 2017 г., когато е
неутрализирана при операция на ГД
„БОП“, НАП и Специализираната
прокуратура.
При
процесуално-следствените
действия през май 2017 г. са открити и
иззети множество доказателства за
престъпната дейност на престъпното
сдружение, в т. ч. над 1,6 милиона лева
в брой, придобити от измами с ДДС.
Деветимата участници в организираната престъпна група са
обвинени за данъчни престъпления. Седем от лицата са настоящи или
бивши служители на „ММ застрахователен брокер“ ЕООД.
В качеството на обвиняеми са привлечени лицата: Мая и Марин
Христов за извършени престъпления по чл. 321, ал.3, пр.2, т.1, вр.ал.1, пр.2
от НК и Юлиян Георгиев, Тодор Машов, Антонина Христова, Йоана
Бояджиева, Любен Церовски, Михаил Георгиев и Мария Вафиадис за
престъпления по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК.
Участниците в групата са се занимавали с реализирането на схеми за
извършване на данъчни измами при търговия с луксозни автомобили внос
от Германия (вътреобщностно придобиване).
За периода от началото на 2015 г. до датата на реализация членовете
на ОПГ са избегнали установяване и плащане на данъчни задължения за
контролираните от тях дружества в размер над 2 млн лв.
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Престъпната схема, по която действала групата се осъществявала
като лимузините се регистрирали и пристигали в България на името на
контролирани от групата фирми от типа „липсващ търговец“.
За да избегне плащането на дължимото ДДС за дадена кола, кухата
фирма отчитала фиктивни покупки на други стоки на приблизително
същата цена и така си приспадала дължимия данък. Впоследствие
автомобилите били прехвърляни още няколко пъти на кухи фирми или на
физически лица.
Продажбата на крайни купувачи се извършвала от лизингови и
брокерски дружества.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

93

РАЗДЕЛ ВТОРИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Група за трафик на жени с цел сексуална експлоатация
ДП № 62/2016г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 492/2016г. по описа
на Специализираната прокуратура

Специализираната прокуратура е повдигала обвинения на петима
участници в организирана престъпна група за трафик на жени с цел
сексуална експлоатация. Те са задържани на 21 февруари 2017 г. в София,
Пловдив и Банско при специализирана операция на ГД „БОП“, СДВР,
РДВР в Пловдив и Благоевград под ръководството и надзора на
Специализирана прокуратура.
Според събраните доказателства групата е действала от януари 2015
г. и е била ръководена от Теодора Д.
Чрез мрежа от "сътрудници" участниците набирали млади жени с
обещания за различни облаги. Жертвите, две от които непълнолетни и една
бременна в деветия месец, били склонявани или заставяни да предоставят
сексуални услуги срещу заплащане, както в предварително наети за целта
жилища, така и на адреси на клиенти на територията на София, Пловдив,
Благоевград и Банско.
При извършените процесуално-следствени действия на различни
адреси са открити и иззети бележки и тетрадки с водени отчети от
заработените средства, мемори карти, флаш памети, таблети, смартфони и
преносими компютри.
Намерени са договори
за наем на жилища за
предоставяне
на
сексуални
услуги
срещу
заплащане.
Иззети са и други
документи,
имащи
отношение по случая,
както и наркотични
вещества.
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Митническо бюро „Нефтохимически комбинат“ към Митница Бургас
ДП№ 53/2016г. по описа на Следствен отдел към
Окръжна прокуратура – Бургас, пр.пр. № 316/2017г. по
описа на СП

На 20 юни 2017 г. при специализирана операция на ГД „БОП“ и
Специализираната прокуратура са задържани трима служители от
Митническо бюро „Нефтохимически комбинат“ към Митница
„Бургас“ за участие в престъпен сговор за получаване на подкупи.
В началото на 2016 г. лицата са се сговорили да искат и получават
дребни суми от всеки шофьор на автоцистерна, който е искал да мине
бързо през пункта. Точната сума на подкупите, които служителите са
получили, предвид огромния брой камиони, преминаващи всекидневно
през пункта, е в процес на уточняване.
В рамките на разследването са разпитани десетки свидетели, имащи
отношение към корупционната практика. Използвани и СРС, които
разкриват методите на престъпна дейност на митническите служители.
Разследването по случая продължава.
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Група за разпространение на наркотици действала в Бургас и
областта
ДП № 22/2017г. по описа на ГДБОП, пр.пр. № 99/2017г. по описа на
Специализираната прокуратура
/Наблюдаващ прокурор Цветослав Вергов/
Наказателното производство е образувано на 17.02.2017г. срещу
неизвестни извършители за това, че от началото на месец октомври 2016 г.
на територията на Република България, град Бургас и областта, действа
структурирано трайно сдружение на три или повече лица, с цел да вършат
съгласувано в страната, в град Бургас и областта престъпления по чл.
354а, ал. 1 и ал. 2 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, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 1 вр. с ал. 1 НК.
Разследването на делото е възложено на разследващ полицай при ГД
„БОП“-МВР. До момента са извършени множество действия по
разследването.
С оглед обективното, всестранно и пълно изясняване на фактите и
обстоятелствата, включени в предмета на доказване и предвид
подчертаната фактическа и правна сложност на делото, е сформиран
съвместен екип за разследване между оперативни служители и
разследващи полицаи при ГД „БОП“ - МВР и ОД на МВР-Бургас.
Обвинение е повдигнато по отношение на 7 лица, спрямо 6 от
които е взета първоначална мярка за неотклонение „Задържане под
стража“, а спрямо един от тях – „Парична гаранция“.
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Организирана група, занимавала се с извършването на престъпления
с електронни платежни инструменти
ДП № 56/2016г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 401/2016г. по описа на
Специализираната прокуратура

При специализирана операция, проведена от ГД „БОП“ на 12 и 13
юли 2017г. под ръководството на Специализираната прокуратура, е
неутрализирана организирана група, занимаваща се с извършването на
престъпления с електронни платежни инструменти, при която са открити
7 работилници за изработване на скимиращи устройства.
Организираната престъпна група е била ангажирана с извършването
на престъпления с електронни платежни инструменти, в частност
изготвяне на скимираща техника.
Действията са проведени под ръководството на Специализираната
прокуратура на територията на областите София, Пазарджик, Русе, Варна,
Добрич и Велико Търново.
В хода на операцията са извършени действия по разследването на
24 адреса и 13 моторни превозни средства, задържани са 15 български
граждани. Само на територията на столицата са реализирани
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претърсвания на 12 адреса и на 9 моторни превозни средства. В
рамките на 24 часа са задържани 11 лица.
Установени са 3 работилници за скимираща техника, една от
които била в апартамент в жилищна сграда, обособен и предназначен
единствено за изготвяне на скимиращо оборудване. От там са иззети
множество метални, пластмасови заготовки за различен тип скимиращи
устройства, калъпи за производство на части за АТМ, панели и
клавиатури за банкомати, множество скимиращи устройства,
предназначени за копиране на данни от банкови карти.
Открити са също така ПОС терминали, банкови карти, бели
пластики, както и пистолет „Макаров“ със заличен сериен номер и 50
боеприпаси.
Други две работилници за скимираща техника са установени при
извършени процесуално-следствени действия на 5 адреса на територията
на гр. Варна. Там са задържани други двама участници в престъпната
дейност, иззети са множество електронни компоненти за АТМ, лайсни,
усти с вградени четци, инструменти, ПОС терминал, пластики, множество
мини камери с платки, 18 усти и метални пластини.
При претърсване на три адреса на територията на гр. Велико
Търново е задържан друг съучастник в престъпния занаят, където също е
установена работилница за скимиращо оборудване, от която са иззети
платки, камери, усти и други елементи, предназначени за изготвянето на
скимираща техника.
Поредна аналогична работилница е открита при претърсвания на
два адреса в гр. Русе, в която са намерени картово устройство за банкомат,
куфар с електронни части за банкомати и множество детайли,
предназначени за изготвяното на скимиращи устройства, задържан е и
местен жител, занимаващ се с престъпната дейност.
Съучастник е установен и при предприетите оперативни действия на
два адреса в гр. Добрич и с. Мокрище.
Общият брой на установените работилници за скимираща техника на
територията на страната е 7, като от всички за иззети голямо количество
скимиращо оборудване, предназначено за копиране на данни от банкови
карти.
Повдигнати са обвинения на 6 лица. Разследването по случая
продължава.
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Наркогрупа действала в района на Разград, Търговище, Исперих
ДП № 6/2016г. по описа на ГДБОП - София, Пр.пр. № 546/2016г. по
описа на Специализираната прокуратура

Досъдебното производство е било образувано за организирана
престъпна група, занимаваща се разпространение на кокаин, амфетамини,
екстази, марихуана, предимно на територията на градовете Разград,
Търговище, Исперих, Омуртаг.
Ръководителят на групата Али Л., Екрем М. и Величко Д. са
задържани на 31 март 2017 г. при специализирана операция на ТС „БОП“
Русе, Разград под ръководството и надзора на Специализирана
прокуратура. В операцията са участвали и разследващи полицаи от гр.
Варна и гр. Силистра.
Групата е действала от януари 2016 г. и се е занимавала с
производство, държане и разпространение на наркотични вещества и техни
аналози (престъпления по чл. 321 и чл. 354а, ал. 1 от НК), като често си е
служела със силови методи и всяване на страх сред хората в районите на
разпространение. Действията на групата са били широко известни на
местните, но страхът ги е карал да мълчат месеци наред.
При специализираната операция по задържането на участниците в
центъра на гр. Разград са проверени пет адреса и 10 автомобила.
При извършените претърсвания и изземвания са открити 80 г
амфетамини, 40 таблетки екстази и амфетамин, 15 г марихуана,
валута, както и шест везни за дозиране на наркотици. Най-голямо
количество дрога е открито у
ръководителя на групата Али Л.,
който осигурявал стоката на едро и
я разпределял сред участниците в
групата за разпространение.
С
постановления
на
прокурор от СП от 1 април 2017 г.
тримата са задържани са срок до
72 часа, а СпНС е определил
първоначална
мярка
за
неотклонение „Задържане под стража“ за всеки от тях.
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Делото „Печатница- 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 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 множество действия по
разследването - 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
100
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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 „парична гаранция“.
Наблюдаващ прокурор - Евгения Деянова. Разследването е
възложено на следовател при СО-СП. Разследването по делото
продължава.
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Дело „ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ“
ДП № 48/2016 г. по описа на СО - СП, пр.пр. № 441/16 г. по описа на
Специализирана прокуратура

Досъдебното производство е образувано на 08.08.2016 г. срещу
неизвестни извършители – група лица, за това, че от неустановена по
делото дата през 2009 г. и понастоящем, на територията на Р България, Р
Сърбия и Р Румъния, участват в организирана престъпна група, с цел да
вършат съгласувано в страната престъпления по чл.234, ал.1 и по чл.242,
ал.1 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече
от три години, като групата е създадена с користна цел – да извлича
противозаконно облаги от търговия с акцизни стоки без бандерол –
престъпление по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. с ал.2 от НК.
Наблюдаващ прокурор е Детелина Ганчева, разследването се
извършва от Силвия Русева – следовател от Следствения отдел при
Специализираната прокуратура.
След събрана достатъчно по обем и достоверност оперативна
информация, към наказателна отговорност са привлечени 7 лица –
Велизар Алексиев и Димо Димов – ръководители на групата с участници
– Ивайло Пашов, Борислав Стоянов, Панайот Хаджигенев, Стефан
Петров и Георги Зайков.
За периода на своето
съществуване,
групата
е
реализирала в страната огромни
количества
акцизни
стоки
/цигари/ с поставени неистински
бандероли, като по този начин
държавният бюджет е ощетен
с
милиони
левове
от
невнесени
акцизи.
При
извършените претърсвания са
иззети над 900 мастербокса цигари на стойност над 1 600 000 лева.
Разследването по делото продължава.
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Дело „Гранични полицаи при ГКПП Свиленград“
ДП № 58/2016 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 544/2015 г. по описа на
СП
Организирана престъпна група от гранични полицаи при ГКПП за
престъпления по служба и подкупи. Престъпна група изградена от две
смени от високопоставени служители на Регионално Гранично
управление на ГД „Гранична полиция“ Свиленград.
Групата се състои от пет 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. Лицата са отстранени от длъжност.

Разследването е в заключителната си фаза.
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Делото за Митница „Варна-Запад“
Досъдебно производство № 8/2016 г. по описа на ТС„БОП“ – Варна,
пр.пр. № 486/2016 г. по описа на Специализираната прокуратура

През м.септември 2016г. в Специализираната прокуратура е
образувано наказателно производство срещу 5 лица – служители на
Агенция „Митници“ за участие в престъпен сговор за получаване на
подкупи. След събрана достатъчна по обем и достоверност оперативна
информация са извършени арести и първоначални действия по
разследването.
Имотни облаги обвиняемите са получавали за да пропуснат на
територията на страната контейнери със стока с по-голяма бързина и без
извършване на щателна проверка. Престъпната схема е реализирана по
отношение на товарите, внасяни от източноазиатските страни –предимно
Китай и Япония. Началниците на смени и началникът на митническият
пункт определяли различни цени в размер вариращ от 50 до 600 лв., а в
определени случи и повече. Тази своеобразна „тарифа“ се определяла от
големината и съдържанието на контейнера. Средномесечно се
реализирала облага в размер от 2000 до 45 000 лева. При обиските на
задържаните са намерени над 700 000 лева.
Групата се характеризира с изключителна конспиративност. За
координиране на действията си членовете в ОПГ не са използвали
104
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телефони. Началникът на
пункта
и
неговите
заместници
–
началниците на смените,
се събирали всеки месец
по веднъж в дома на едно
от вече задържаните лица.
където
на
съответни
листове всеки от началниците на смените, се е отчитал пред началника на
пункта за това колко контейнера, колко камиона, на кои спедиторски
фирми или кои фирми-вносители са извършили съответните действия по
обмитяване.
Спрямо петимата обвиняеми е взета първоначална мярка за
неотклонение „задържане под стража“. Разследването по делото
продължава.

Организирана престъпна група за разпространение на наркотици на
територията на гр. Варна
ДП № 2/2016г. по описа на ТС „БОП“ – Варна, пр.пр. № 169/2016г. по
описа на СП

Досъдебното производство, наблюдавано от Специализираната
прокуратура е образувано за разследване на престъпления, извършени от
организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на
наркотици в големи размери. Привлечени към наказателна отговорност за
7 лица. Проведени са значителни по обем действия по разследването,
експлоатирани са специални доказателствени средства за доказване вината
на обвиняемите. Част от доходите от реализираната престъпна дейност са
превеждани по банкови сметки, за което е изискано разкриване на банкова
тайна.
Разследването по делото продължава.
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Превеждане на мигранти през граница
ДП № 63/2016г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 603/2016г. по описа на
СП

Досъдебно производство № 63/2016г. по описа на СО-СП, пр.пр. №
№ 603/2016г. по описа на Специализирана прокуратура е образувано и
водено срещу неизвестен извършител, за това, че от месец юли на 2016г.
до настоящия момент превежда през границата на страната с Република
Турция и Република Сърбия групи от хора, които не са български
граждани, без разрешение на надлежните органи на властта, като за
извършване на престъплението е използвано моторно превозно средство и
превеждането е организирано от група -престъпление по чл. 280, ал.2, т.3,
т.4, т.5, вр. ал.1 от НК.
При извършена специална операция на 22.05.2017г.,
под
ръководството на Специализирана прокуратура, съвместно с ГД
„БОП“, ДАНС и СДВР са задържани 21 лица.
В хода на разследването, е повдигнато обвинение спрямо 8 лица
като спрямо тях е била взета първоначална мярка за неотклонение.
Разследването продължава.
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ОПГ, ръководено от Управителя на „МИЛКИ ГРУП“ ООД и
„МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕООД
ДП № 79/2015 г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 220/2012г. по описа
на СП

Досъдебно производство № 79/2015г., образувано с постановление от
20.06.2012г. на прокурор от Специализирана прокуратура срещу
неизвестни извършители с цел да вършат съгласувано в страната
престъпления по чл.255 от НК – избягване на установяването и плащането
на данъчни задължения в големи размери, чрез съставяне и използване на
документи с невярно съдържание и потвърждаване на неистина в данъчни
декларации, като групата е създадена с користна цел – престъпление по чл.
321 ал.3 т.2 вр.ал.2 от НК.
На 08.07.2016г. Специализирана прокуратура внася обвинителен акт
в Специализиран наказателен съд срещу 5 (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 на 42 000 000
(четиридесет и два милиона) лева.
Делото се разглежда от Специализиран наказателен съд. Даден е ход
на съдебното следствие.
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Делото „Капитан Андреево“
ДП № 2/2015 г. по описа на СБОП Хасково, пр.пр. № 332/2015 г. по
описа на Специализираната прокуратура

През м. август 2015г. е образувано производство срещу неизвестни
извършители за участие в организирана престъпна група с цел извършване
на подкуп и престъпления по служба, като групата е създадена с користна
цел и в нея участват длъжностни лица.
Членовете на престъпното сдружение са митнически инспектори от
различни смени на най-големият митнически пункт на страната,
което е предмостието на Европа с Турция. Митническите служители са
искали и приемали подкупи /в размер от 5 до 300 евро на лек или
товарен автомобил/ от чуждестранни и български шофьори за
пропускване и неизвършване на проверки на товарни и леки автомобили
преминаващи през контролния пункт.
След събрана достатъчно по обем и достоверност оперативна
информация на 13 декември 2015г. е проведена една от най-мащабните
акции с участието на ГД „БОП“ и ДАНС. В рамките на същата са
извършени 106 претърсвания, изземвания и лични обиски, за 81 от
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които е имало предварително разрешение от Специализирания
наказателен съд, а 25 са извършени в условия на неотложност.
Разпитани в хода на разследването са множетво свидетели.
Назначена е експертиза на всички иззети мобилни апарати. Привлечени в
качеството на обвиняеми са 22 лица.
Изготвени са прецизирани обвинения и обвиняемите са призовани за
предявяване на същите както и за предявяване на материалите от
разследването.
Предстои внасяне на обвинителния акт в Специализирания
наказателен съд.
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Делото „Нафтекс“ – ОПГ за данъчни престъпления
ДП № 143/2015г. по описа на ГД „БОП“-София, пр.пр. № 330/2015г. по
описа на СП
Дело, при което е преустановена и се разследва престъпната дейност
на организирана престъпна група, която се състои от лица, свързани с
дружество за внос и разпространение на петролни продукти /едно от
дружествата монополисти в България/. Групата е създала верига от
фирми, чиято обща цел е да се укрият данъчни задължения в особено
големи размери по Закона за данък добавената стойност.
Досъдебното производство образувано с постановление на СП на
11.08.2015 год. срещу неизвестни извършители за това, че от месец май
2014 год. и понастоящем на територията на страната участвали в
организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на три и
повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по
чл.255/избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери,
чрез потвърждаване на неистина в данъчни декларации, съставяне и
използване на документи с невярно съдържание, приспадане на неследващ
се данъчен кредит/, за които е предвидено наказание „лишаване от
свобода“ повече от три години и групата е създадена с користна цел –
престъпление по чл.321 ал.3 вр. ал.2 от НК и срещу неизвестен
извършител, за това, че в периода месец ноември 2014 – декември 2014
год.в гр.София при условията на продължавано престъпление е избегнал
установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи

размери, като потвърдил
неистина
в
подадени
декларации -СД по ЗДДС, при
водене на счетоводството
съставял документи с невярно
съдържание и приспадал
неследващ се данъчен кредитчл.255, ал.3 вр. с ал.1 т.2 пр.1,
т.6 и т.7 вр. с чл.26,ал.1 от
НК.
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По делото са предприети изключителен по обем действия по
разследването и оперативно-издирвателни мероприятия. В следствие на
тясното сътрудничество между СП, ГД „БОП“ и НАП е събран значителен
доказателствен материал. В хода на разследването към наказателна
отговорност са привлечени три лица. Работата по случая продължава.
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Делото „ЛЕСОВО“ - 2
ДП № 55/2015 г. по описа на СО - СП, пр.пр. № 534/15 г. по описа на
Специализирана прокуратура

Наказателното 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 множество претърсвания –
над 80 и свързаните с тях изземвания и разпити на лица, свързани с
предмета на разследване в град Бургас и района на ГКПП – Лесово,
обл.Ямбол.
Разследването е възложено на следовател от Следствения отдел при
Специализираната прокуратура. За извършено престъпление по чл.321,
ал.3, вр., ал.2 от НК са повдигнати обвинения на 13 лица.
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Дело за група за извършване на престъпления срещу данъчната и
осигурителната система
ДП № 98/2015г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 228/2014г. по описа на
Специализираната прокуратура

Наказателното производство е образувано за разследване на
организирана престъпна група реализирала схема за извършване на
данъчни престъпления при търговия с месо и месни продукти. Повдигнати
са обвинения по отношение на 7 лица. Мащабността на извършените
деяния е предпоставило изпращането на молби за правна помощ до
съдебните власти на Чехия и Унгария, които са изпълнени. В хода на
разследването е установена връзка между това и друго наблюдавано от СП
производство, като второто е присъединено.
Установената по делото щета за държавния бюджет в резултат на
престъпната дейност на групата, действала в периода от м. септември
2013г. до 14 октомври 2014г. е над 3 млн. лв.
Разследването по делото е във финалния си етап.
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Дело „Януш “ – ОПГ за лихварство и изнудване
ДП № 158/2015г. по описа на ГД „БОП“- София, пр.пр. № 426/2014г. по
описа на СП
Организирана престъпна група от 7 лица с лидер ромския барон
Януш Йорданов по прякор „Оси“ – представител на политическа партия,
заедно със своите подопечни, години наред са се занимавали с лихварска
дейност на територията на Западна София предимно сред малцинствената
общност. Като обезпечения на заемите са взимали имоти, леки
автомобили, лични и дебитни карти. Групата има и членове, които са се
занимавали с насилствено събиране на пропуснатите вноски по заемите, и
малтретиране на пострадалите. Години наред групата е внушавала страх у
пострадалите и ги е държала в подчинение.

Седем лица са привлечени като обвиняеми. Дейността на групата е
преустановена. Разследването по делото продължава.
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Делото „ТД НАП Велико Търново“ –
ОПГ от длъжностни лица от ТД НАП ВТ за длъжностни престъпления
и подкупи
ДП № 46/2015г. по описа на Следствения отдел към СП, пр.пр. №
434/2015г. по описа на Специализираната прокуратура
Организирана престъпна група от 6 лица с лидер бившия Директор
на ТД
заедно с други високопоставени длъжностни лица от
Териториалната дирекция за период от 2 години са извършвали
престъпления по служба, искали и са приемали подкупи за извършване
или неизвършване на данъчни проверки и ревизии. Налагали са такса
„спокойствие“ на търговски дружества в областта. Лицата са привлечени
като обвиняеми. Отстранени са от длъжност. Работата по случая
продължава.
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Раздел Трети

НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В СЪДЕБНА ФАЗА
И
НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, ПРИКЛЮЧИЛИ С ВЛЕЗЛИ В
СИЛА ПРИСЪДИ

За периода от 2012г. до средата на 2017г. Специализираният
наказателен съд се е произнесъл по значителен обем дела, голяма част от
които представляващи дела с висок обществен интерес.
Структурата
на
текущия
раздел
следва
хронологична
последователност по годините на образуване на съдебното производство и
отразява статуса на същото към момента на изготвяне на настоящия
доклад.
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Групата на Божидар Кузманов (Божо „Кравата“)
ДП № 43/2016г. на ГД „БОП“-МВР, пр.пр. № 342/2016г. на
Специализираната прокуратура

Наказателното производство е първоначално образувано в Окръжна
прокуратура - Бургас на 08.06.2016г., за разследване на убийството на
Александър Алексиев, извършено на 08.06.2016 г., в к.к. „Слънчев бряг”,
общ. Несебър, в ресторант „4 YOU“ и опита за убийство.
С постановление
от
24.06.2016г.
наказателното
производство
е
прието
по
компетентност за
продължаване на
разследването с
оглед наличие на
достатъчно данни
за организирана
престъпна група.
По досъдебното производство са привлечени като обвиняеми 10
лица. Делото се отличава с изключително многообразие на
инкриминираната дейност. Спрямо един от обвиняемите е повдигнато
обвинение за ръководство на организирана престъпна група, а спрямо
останалите за участие в такава. Повдигнати са обвинения за осъществяване
на принуда и отвличане. Привлечени към наказателна отговорност за
извършеното покушение на Александър Алексиев и опита за убийство на
Димитър Желязков са Георги Иванчев, Радослав Димитров и Тодор
Славов. Инкриминирани са и другите деяния на отделните участници, а
именно унищожаване и повреждане на чуждо имущество и
противозаконно държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси.
По отношение на двама обвиняеми е взета мярка за неотклонение
„задържане под стража“, а спрямо шестима – „парична гаранция“.
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По делото са извършени значителни по обем действия по
разлседването. Извършени са огледи на местопроизшествието,огледи на
ВД, разпитани са над 100 свидетели, извършени са десетки разпознавания
на лица, претърсвания и изземвания, лични обиски, назначении са
множество съдебномедицински, физикохимични, ДНК, трасологични,
технически, балистични и др. експертизи, извършен е следствен
експеримент. Приобщени са множество документи и ВД от значение за
разследването.

Досъдебното производство е внесено с Обвинителен акт в съда през
юли 2017г. Предстои насрочване на същото за разглеждане на делото пред
СпНС.
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Дело Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
пр.пр. № 538/2015г. по описа на СП, ДП № 61/2015г. по описа на СОСП

В
СП
е
образувано
производство за разследване на
организирана престъпна група от
девет
високопоставени
в
йерархията на ИА „Автомобилна
администрация“ длъжностни лица.
Ръководител
на
групата
е
доскорошният
Изпълнителен
директор на Агенцията, като в
сдружението
участват и директори на регионални структури на ИААА във Враца и
Габрово, както и ръководители на Дирекции в централната администрация.
Групата е задържана на 30 март 2016 г.
Извършени са над 60
претърсвания и изземвания,
разпитани
са
множество
свидетели на територията на 12
града, сред които София, Видин,
Габрово, Монтана, Плевен, Враца,
Ловеч, Варна, Хасково. Около 400
000
лв.
са
иззети
при
спецакцията, при която беше
задържан шефът на ДАИ . Само у самия Цветанов е имало 175 000
лева.
През
2017г.
Специализираната
прокуратура
внася
в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу осем участници
в организираната престъпна група за корупционни престъпления.
Седем обвинения по три текста от Наказателния кодекс са
повдигнати на Цветелин Цветанов - по чл. 321, ал.3, т.1, чл. 302 т.1 и
чл.253 ал.5 от НК. Той е обвинен и за два подкупа преди създаването на
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групата, взети още когато е началник на Областния отдел „Автомобилна
администрация“ в Плевен.
Като участници в групата са предадени на съд Соня Христова,
Цветелина Димчева,Тихомир Вълчев, Пламен Ангелов, Емил Иванов,
Венцислав Генов и Цецка Димитрова.
Доказателствата по делото сочат,
че Цветелин Цветанов e организирал
престъпната групата през февруари
2015 г. От тогава тя започва паралелна
дейност
под
паравана
на
Изпълнителната агенция. За периода
от време месец януари 2015г. до края
на месец март 2016г. групата е
извършвала престъпления по служба и е приемала подкупи по различни
направления:
1. Събиране на "такса спокойствие" от различни автопревозвачи –
изнудване на превозвачи да плащат на инспектори на ведомството, за да не
им бъдат извършвани проверки;
2.Манипулиране на изпити и нерегламентирано издаване на
разрешения за управление на МПС за всички категории;
3.Манипулиране на изпити и нерегламентирано издаване на
разрешения за извършване на превоз на опасни товари /АДР/;
4.Издаване и възстановяване на лицензи за международен превоз на
товари;
5.Назначаване на служители срещу подкуп;
6.Искане и приемане на подкупи за издаване и възстановяване на
лицензи за международен превоз на товари;
7.Разпъване на „чадър“ върху определени фирми, които са
проверявани „формално“.
Парите от тази дейност са отчитани на ръководителя на групата
Цветелин Цветанов в различен размер между 3000 лв. и 5000 лв. в
зависимост от услугата.
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Поругаване на българското знаме при протеста в Харманли
ДП № 66/2016г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 683/2016г. по описа на
СП
Досъдебното производство е било образувано на 25.11.2016г. с
постановление на прокурор от Специализирана прокуратура срещу Бахир
Ярунал за това, че на 24 ноември 2016 г. запалил българският национален
флаг по време на протест в регистрационно-приемателния център в
Харманли.

На 23 февруари 2017г. Специализираната прокуратура внася в
Специализирания
наказателен
съд
обвинителния
акт
срещу
афганистанския гражданин.
На Ярунал са повдигнати две обвинения. Първото от тях е за
поругаване на знамето на Република България. Същото извършил след
като по време на протеста той свалил издигнатия над столовата български
флаг, хвърлил го на земята, стъпкал го с крака, след което го хвърлил в
запаления от протестиращи негови сънародници огън (престъпление по
чл.108, ал. 2 от НК). Протестиращите край него започнали да го аплодират
и да се прегръщат с викове „Аллах Акбар“.
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Второто обвинение на Бахир Ярунал е за непристойни действия,
грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи неуважение към
обществото (престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал. 1 от НК), изразяващи се
в това, че преди да изгори българското знаме Ярунал замерял с камъни
полицейските служители, влезли в двора на центъра, за да възстановят
реда. Той ударил с камък в главата един от служителите, без да е бил
провокиран за това действие, отличаващо се с изключителна дързост.
Според събраните по делото доказателства Ярунал се оказал в
България, след като напуснал нелегално Афганистан и пътувал през
Пакистан, Иран и Турция.
Той е бил задържан от българските власти при опит да премине
незаконно българо-сръбската граница, скоро след което бил настанен в
центъра в Харманли. Там той поискал международна закрила. На 13
октомври 2016 г. - малко повече от месец, преди да извърши
престъпленията, за които е обвинен, Държавната агенция по бежанците
отхвърля молбата му за предоставяне на статут на бежанец.
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Дело „ПЕЧАТНИЦА ЗА ФАЛШИВИ ЕВРОВИ БАНКНОТИ В СЕЛО
ДЕЛЯНОВЦИ ПЛЕВЕН“
Пр.пр. № 28/2017г.по описа на СП, ДП № 3/2017г. по описа на С
„БОП“- Плевен и Ловеч
След взаимодействие с Интерпол е преустановена а и в последствие и
документирана дейността на ОПГ от български граждани занимаващи се
изготвяне на неистински банкноти с номинал от 100 евро и 50 лв.в
страната.Банкнотите се изготвяли на три различни места на територията на
България – село Деляновци Плевенско,село Козар Белене и гр.Левски.
При разследването е установено че лицата са подготвили - 10304 бр.
неистински банкноти с номинал 100 евро, както и 6051 бр. неистински
банкноти с номинал от 50 лв., които не успели да завършат поради
задържането им от органите на МВР и ДАНС в момента на осъществяване
на техническите операции по създаването на банкнотите .При успешно
завършване на изпълнителното деяние е следвало да бъдат изготвени
банкноти с курс в чужбина на обща стойност от 1 030 400 евро /един
милион ,тридесет хиляди и четиристотин / и 302 550 лева /триста и две
хиляди петстотин и петдесет / лева.
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Изготвените парични банкноти с курс в чужбина – евро са от типа
EUA100P23 с качество от 9.7 по 10-степенната скала, на Европейската
централна банка /ЕЦБ/. Т.е. това са банкноти с изключително високо
качество.Очакваната печалба от прокарването на неистинските банкноти в
чужбина била около 40 % от реализираната сума.
Банкнотите били предназначени за пласиране в Кралство Испания.

Делото е внесено в СНС с ОА през м. април 2017г. Провежда се
съдебно следствие.

124

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Групата на Иван „Слънцето“ за разпространение на наркотици
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 Иван Митов за разпространение на дрога по морето. Иззети
са различни видове наркотични вещества – кокаин, хероин, марихуана,
амфетамини и хапчета екстази.
Те са задържани на 20 август
2016 г. при специализирана
операция на ГДБОП и СП.
Групата е била създадена от
Иван Митов през януари 2014
г. Всеки от участниците е имал
строго определени функции по
доставянето на наркотици на
едро,
съхраняването,
разпределението на дози, пласирането (главно край заведения или с
доставка на адреси). Групата имала и силово звено, чиято задача била да
ликвидира всякаква конкуренция на територията на в Слънчев бряг и да
събира пари от некоректни клиенти.
СП е внесла обвинителен акт
на 18.04.2017г. в СпНС срещу
седемте
участници
в
организираната
престъпна
група за разпространение на
кокаин, хероин, амфетамини,
екстази, марихуана и хашиш в
к.к. „Слънчев бряг“, Несебър и
други селища в страната.
Предстои произнасяне на съда.
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Автоматично оръжие - 50 картечни пистолета „Узи“
ДП № 54/2016г. по описа на ГД „БОП“, пр. пр. № 396/2016г. по описа
на СП
Две ефективни и три условни присъди наложи Специализираният
наказателен съд на петима участници в 7-членната организирана
престъпна група за придобиване, преработка, държане и незаконна
търговия на огнестрелни оръжия (в т.ч. на 50 картечни пистолета „Узи“)
след споразумение на обвиняемите с прокуратурата.
Месец след като на 6 юли 2017 г. Специализираната прокуратура
внесе в съда обвинителен акт срещу тях, те се признаха за виновни,
поискаха бързо производство и по-леки присъди. Още преди внасянето на
акта друг участник постигна споразумение с прокуратурата и бе осъден на
2 години затвор условно с 4-годишен изпитателен срок. Така само един от
седмината обвинени за участие в престъпното сдружение ще бъде съден по
общия ред.

Една година и 10 месеца лишаване от свобода получи ръководителят
на групата Йордан Й. Година и три месеца затвор е наказанието на Данаил
Г. Три годишни условни присъди с 5-годишен изпитателен срок и
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пробционни мерки „Задължителни периодични срещи с пробационен
служител“ за срок 6 и 8 месеца са наложени на Веселин Й. и Тодор Й.
Наказанието на Маргарита Т. е две години лишаване от свобода с 4 години
изпитателен срок.
Разследването срещу участниците в групата и изготвянето на
обвинението срещу тях продължи по-малко от 9 месеца. Те бяха задържани
на 19 ноември 2016 г. в София при специализирана операция на ГДБОП и
Специализираната прокуратура. При извършените претърсвания в
ползвани от тях жилища бяха намерени и иззети 50 картечни пистолета
"Узи", картечен пистолет "Скорпион", 10 пистолета от различни марки и
модели, оптика, 2700 евро, 19 000 лева, голямо количество боеприпаси,
части за огнестрелни оръжия.
Разследването установи, че групата е била сформирана през март
2016 г. Оръжия, боеприпаси и части за оръжия били доставяни от Ивайло
П. – лицензиран търговец на специални изделия. В работилница в дома на
Тодор Й. в София те били сглобявани или преработвани (като се
заличавали серийните им номера). Веселин Й. осигурявал купувачи, друг
от групата съхранявал готвите за продажба оръжия и боеприпаси. При
наличие на купувач, стоката била предавана на лидера на или на посочен
от него човек, и доставяна на клиента.
Оръжейният търговец Ивайло П. внесъл законно от чужбина 50-те
„Узи“-та. Преди да ги продаде на групата е трябвало те да бъдат
деактивирани (т.е. да бъдат преработени в негодни за стрелба). Вместо
това, те са предадени като бойни, впоследствие номерата им са били
заличени и са били подготвени за нелегална продажба.
Предстои Специализираният наказателен съд на насрочи за
разглеждане делото срещу седмия участник в групата.
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Група за лихварство и рекет чрез заплахи и побои – „СЛИВЕН“
ДП № 20/2017г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 211/2017г. по описа на
СП

При специализираната съвместна операция на Специализирана
прокуратура и ГД „БОП“ на 6 април 2017г. в Сливен, проведена под
ръководството и надзора на г-н Борислав Сарафов – заместник на главния
прокурор и г-н Иван Гешев – административен ръководител на
Специализираната прокуратура, в Сливен е задържана организирана
престъпна група за лихварство, рекет и нанасяне на телесни повреди с цел
незаконни доходи, за което са повдигнати обвинения на петима задържани.
Съдействие при разследването указва и окръжният прокурор на Сливен –
г-н Пламен Стефанов.
Организираната престъпна група е действала от януари 2016 г. Близо
30 са свидетелите, пострадали от силовите й действия. Участниците в
групата предоставяли кредити срещу високи лихви, предимно от 500 до
1000 лв. на малоимотни хора от Сливен и региона като при най-малко
забавяне на плащанията от страна на кредитополучателите следвали
заплахи и побоища. Нерядко членове на групата нахълтвали в домовете на
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длъжниците и „прибирали“ телевизори, хладилници и други вещи, за да ги
продадат и да върнат „инвестицията си“ заедно с лихвите.
Двама от задържаните участници - Божириков и Вълчев са
многократно осъждани. В двамата са намерени неголеми количества
марихуана. Събрани са множество доказателства относно структурата
на престъпната група и функциите на всеки от участниците в нея.
На 9 април 2017 г. Специализираният наказателен съд уважава
искането на наблюдаващия прокурор за налагане на мярка за неотклонение
„Задържане под стража“ на трима от участниците

Делото е приключило със споразумение от 26.07.2017г.
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Дело „Ценко Чоков“ ОПГ за лихварство, изнудване и насилствени
действия
ДП № 10/2016г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. 552/2015г. по описа на
СП

Организирана престъпна група от 8 лица с
лидер дългогодишния кмет на едно село в
Северозападна България
представител в годините на различни
политически партии, заедно със своите
подопечни, години наред се занимавали с
лихварска
дейност
на
територията
на
Северозападна България. Като обезпечения на
заемите са взимали имоти, леки автомобили,
лични и дебитни карти. По указания на Чоков
отделни на групата са се занимавали с
насилствено събиране на пропуснатите вноски
по заемите, насилствено отнемане на земи и
физическо малтретиране на пострадалите. Години наред групата е
внушавала страх у пострадалите и ги е държала в подчинение,
необезпокоявана от местните правоохранителни и съдебни органи.
На 17.01.2017г. делото е внесено с Обвинителен акт в съда.
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Дело „Оръжие и взривове“
ДП № 3/2016г. по описа на ТЗ „БОП“ – Стара Загора, пр.пр. № 117/2016г.
по описа на СП

Досъдебното производство е образувано през м.март 2016г. за разследване
на дейността на огранизирана престъпна група за държане и продажба на
огнестрелни оръжия в Стара Загора. Задържани са петима души.
Сред
откритите
оръжия
и
боеприпаси са 14 пистолета, 6 пушки,
пет цеви, 556 патрона, значителни
количества
гилзи,
пълнители,
капсул-детонатори, взриватели за
гранатомет и други.
Проведената в гр.Стара Загора е
значима, тъй като такова количество
оръжие, боеприпаси и взривни
вещества
е
достатъчно
за
осъществяване
на
голям
терористичен акт.
При
обиските спецполицаите
откриват и 36 пресовки хексоген взривно вещество, което е по-мощно от
популярния
за
всички
тротил.
Хексогенът е основата на пластичните
експлозиви. Количество взрив като
откритото би могло да срути няколко
жилищни блока.
По делото са привлечени като обвиняеми Тодор Иванов и Дони Бастрев
за образуване на престъпно сдружение по смисъла на чл.321, ал.6 от НК.
Двамата обвиняеми са признали вината си в извършване на престъпленията, за
които им е повдигнато обвинение и на 21.07.2017г. делото е приключило със
споразумение.
По отношение на други две лица, за които са установени данни за
извършено престъпление от компетентността на общите прокуратури са
отделени материали и за изпратени за разследване по местоизвършване.
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Рекетьори, присвоявали средства от дружество с германско участие
ДП № 74/2016г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 650/2016г. по описа на
Специализираната прокуратура

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на четирима от
общо петима участници в рекет и присвоявания на територията на София и
Монтана (престъпление по чл. 214 от НК). Четиримата от тях са задържани
при специализирана операция на ГДБОП и Специализираната прокуратура
на 1 март 2017 г.
Обект на изнудване е бил управител на дружество, регистрирано в
България и занимаващо се със селскостопанска дейност, сред чиито
собственици са и германски инвеститори.
През лятото на 2016 г. изнудвачите принуждавали чрез заплахи
управителя на фирмата да подписва документи, с които им предоставял
парите от продажбата на добитата селскостопанска продукция, след което
го принудили да продаде техника и активи на фирмата на конкретен
купувач на многократно по-ниска цена. Документите, с които
било„източвано“ дружеството са съставяни от адвокат от Монтана, който е
сред задържаните.
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Щетата за дружеството от действията на изнудвачите надхвърля
600 000 лв.
При извършените претърсвания и изземвания са открити множество
документи, доказващи престъпната дейност. У един от задържаните са
открити незаконно притежавани патрони. Събрани са свидетелски
показания, както и резултати от извършени експертизи.
На 10.08.2017г. Специализирана прокуратура е внесла Обвинителен
акт срещу петимата обвиняеми. Предстои СпНС да насрочи делото за
разглеждане в открито заседание.
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Групата на Марин Костов – „Магарето“
ДП № 74/2016г. по описа на ГД „БОП“ – София, пр.пр. № 650/2016г. по
описа на СП
През м. август 2017г. Специализираната прокуратура внесе в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за
рекет и присвояване чрез заплахи и принуда на селскостопанска
продукция, пари и машини на обща стойност 677 859 лева, собственост на
фирма от Монтана. Марин Костов, Велизар В., Пейо П., Васил В. и Иван
А. са обвинени за това, че в периода от 20 юли 2016 г. до 30 септември
2016 г. четири пъти принудили със заплахи управителя на фирма „Биоланд
БГ“ ООД и собственик на 4% от дяловете в дружеството (другите двама
съсобственици са германски граждани с по 48% от дяловете) да им
предаде активи на фирмата.
На 20 юли 2016 г. Марин Костов, Велизар В., Иван А. и Васил В.
привикали управителя в София. С обяснението, че единият от германските
собственици им предложил 100 000 лв., за да го „смачкат“, те го
принудили да им предаде противно на волята си 325 тона жито на
дружеството на стойност 58 750 лв. Първоначалната уговорка била за 200
тона пшеница, по при товаренето на житото в камиони поискали още 25
тона, тъй като не одобрили качеството на зърното. Той изпълни искането
им, тъй като отправили заплахи и към внука му.
В началото на август 2016 г. по същия начин го принудили да им
плати 100 000 лв., тъй като „поръчителят“ бил удвоил сумата за
отстраняването му. Месец по-късно, отново чрез заплахи управителят бил
принуден да подпише пълномощно в полза на Върбанов, с което му
предоставил правото да се разпорежда с движимото имущество на
фирмата. Дни по-късно 29 машини, сред които комбайн, прикачна
селскостопанска техника, камион, леки автомобили и др., на обща
стойност 429 109 лв., били продадени на трето лице. На 30 септември 2016
г. рекетьорите принудили управителя на „Биоланд БГ“ ООД
неправомерно да изтегли от банкова сметка на дружеството и да им
предаде още 90 000 лева.Велизар Вълчев е осъждан на 3 години лишаване
от свобода за рекет и нанасяне на телесни повреди и е изтърпял
наказанието си в затвора.За извършените престъпления от петимата
законът предвижда от 5 до 15 години лишаване от свобода.
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Дело „Фонд за лечение на деца в чужбина“
ДП № 41/2016г. по описа на СО - СП, пр.пр. № 182/2016г. по описа на
СП

На
02.08.2017г.
Специализираната
прокуратура
внесе
в
Специализирания
наказателен съд обвинителен акт
срещу четирима служители на
Център „Фонд за лечение на деца“.
През април 2016 г. те бяха обвинени
за участие в престъпен сговор за
незаконно присвояване и неправомерно разходване на средства от
бюджета на фонда, за прехвърляне на задължения на фонда към НЗОК и за
длъжностни престъпления.
Шест обвинения са повдигнати на директора на Център „Фонд за
лечение на деца. Пет са обвиненията срещу главеня експерт във фонда,
която неправомерно е била определяна от директора за негов заместник
(определянето на заместник е от компетенциите на здравното
министерство) и в негово отсъствие е продължавала престъпната му
дейност. Радева – старши експерт „икономист, организатор на труда“, и
Горанова – главен експерт „специалист обработка на данни“ и контрольор
на дейността на фонда, са обвинени за участие в престъпното сдружение,
като с подписите си са оформяли документи, с които неправомерно са
изплащани суми от бюджета на институцията.
Според доказателствата по делото през септември 2014 г.
Александров лично мотивирал тримата си колеги да участват в
престъпното сдружение като подписват и узаконяват неправомерното
изразходване на средства от бюджета на фонда. Така например, за
командироване в чужбина без право и със средства на фонда лекари от
различни болници - за участие в международни семинари или като
придружители на болни деца. Според нормативната уредба придружител в
подобни случаи може да бъде само едно лице, като на практика това е
някой от родителите.
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Александров неправомерно
е сключвал и договори на фонда с
фирма
за
съдействие
при
лечението на деца в чужбина,
главно в болница Аджъбадем,
Турция. Договорите са сключвани
без провеждане на обществени
поръчки, като на тяхно основание от бюджета на фонда през 2014 г. са
изплатени 223 252 лв., а през 2015 г. – 230 096 лв. Плащанията към
фирмата са продължили и след указание на МЗ да бъдат спрени, тъй като
не са съобразени със ЗОП.
Без да е лекар, и без решение на Обществения съвет към фонда –
каквото е нормативното изискване, Александров е взимал еднолични
решения за изпращане на деца за лечение в чужди болници по неясни
критерии и без да е посочена спешна необходимост.
Със средства на фонда е било финансирано и двегодишно обучение
по английски и немски език на служители на фонда, при положение, че в
длъжностната им характеристика е записано изискването за владеене на
съответния чужд език.
Доказателствата по делото сочат, освен от средствата на фонда,
участниците са прехвърляли плащания на фонда към бюджета на НЗОК.
Без да разполагат с правомощия за това, Александров и Котева са
попълвали формуляри „S2“, с което са задължавали НЗОК да плаща на
болници в чужбина за лечението на деца, изпратени там от фонда.
С цел да се прикрият извършваните престъпления във фонда не е бил
извършван адекватен и ефективен финансов контрол в съответствие с
нормативно установения ред. Със заповеди на Александров от 2014 и 2015
г. за финансов контрольор на фонда е била определена обвиняемата Татяна
Радева. Доказателствата по делото сочат, че във фонда не е извършван
предварителен контрол, не са издавани контролни листа и за поети
финансови задължения.
Обвинителният акт е от 500 страници. Основава се на множество
събрани писмени доказателства, свидетелски показания и експертизи.
Предстои насрочване за разглеждане на делото в открито
съдебно заседание.
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Организирана престъпна група за разпространение на наркотици на
територията на гр. София
ДП№ 61/2016г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 520/2016г. по описа на
Специализираната прокуратура

Наказателното производство е образувано през м. септември 2016г.
за разследване на престъпления, извършени от организирана престъпна
група, създадена с користна цел и с цел извършване на разпространение на
наркотици. Извършени до момента са множество действия по
разследването. Проведени са разпити на голям брой свидетели,
включително и пред съдия, извършени за обиски, претърсвания и
изземвания, назначени са химически, дактилоскопни, балистична, ДНК,
оценителна и технически експертизи на иззетите веществени
доказателства.
Към момента са повдигнати обвинения на 12 лица, като спрямо 9
лица е взета първоначална мярка „задържане под стража“, спрямо 2 –
„парична гаранция“, а 1 лице е обявено за общодържавно издирване.
През м.август 2017г. спрямо 6-има от обвиняемите СпНС е одобрил
внесеното от прокуратурата споразумение.
Разследването по спрямо останалите продължава.
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Незаконно превеждане на мигранти през граница
ДП № 42/2016г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 385/2016г.

Досъдебното производство е образувано с постановление от
22.07.2017г. на прокурор от Специализирана прокуратура срещу група
лица за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт.10 вр. с ал. 1 и ал.
2 НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три
години, като групата е създадена с користна цел.
Група действала в периода от началото на месец януари 2015 г. до
01.12.2016 г. на територията на Република България и Турция, в района на
гр. София и гр. Бургас и се занимавала с незаконно превеждане на
мигранти през границата на Република България от Ирак и Сирия през
Турция към Сърбия и Румъния, осигурявала е престоя им в България, след
влизането на мигрантите в страната от Турция до превеждането им през
границата към държави от Европейския съюз, без да има за това надлежно
разрешение, с цел да натрупат печалба.
В хода на разследването към наказателна отговорност са привлечени
три лица.
Обвинителният акт е внесен в Специализиран наказателен съд на
06.07.2017г.
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Дело за ТЕРОРИЗЪМ 2, т.нар. „Джон Терориста“
ДП № 49/2016 г., по описа на СО-СП, пр. пр. № 413/2016 г. по описа на
СП
/Прокурор Евгения Станкова/ На 06.12.2016 г. СП внесе Обвинителен акт
срещи Иван Захариев, по-известен като Джон Терориста по чл.108а, ал.4,
вр. ал.1 от НК (обучение с цел извършване на престъплението тероризъм).
От данните по делото е установено, че за времето от 4 юли 2016 г. до 19
септември 2016 г. в столичния стрелкови клуб „Левски“ и в пловдивския
стрелкови комплекс „360 градуса“ в с. Войводино лицето се е обучавало,
за да придобие знания и умения за боравене с огнестрелно оръжие,
включително и с автомат „Калашников“. Целта му била да извърши
убийства и тежки телесни повреди с цел да създаде страх и смут в
населението.
Захариев бе задържан на 20 септември 2016 г. при специализирана
операция на ДАНС, ГД „БОП“ и СДВР под ръководството и надзора на
Специализирана прокуратура.
Действията на обвиняемия на територията на България са били
насочени към подготовка за включване във въоръжена терористична
групировка в Сирия и участие в реални бойни действия срещу
армията на Башар ал Асад.
Доказателствата сочат,
че през 2013 г. Захариев
отишъл в Сирия с желанието
да се включи в терористична
групировка. Не е бил приет
заради липса на бойна
подготовка. Захариев
достигнал до Сирия със
самолети от Сидни, през
Сеул, Истанбул и гр. Хатай,
Турция.
Поддържайки
фейсбук контакт с лице с инициали „ST“ (който прехвърлял хора от
Турция в Сирия), в покрайнините на Хатай, Захариев попаднал в
скривалище с други лица,тръгнали към Сирия и описани от самия него
като „бойни другари“. Заедно с тях той бил преведен в Сирия и настанен в
база на Свободната сирийска армия. Там веднага започнало обучението му
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да борави с автомат „Калашников“. Престоят му в Сирия обаче се оказал
кратък, заради липса на бойна подготовка. За да я придобие, той се върнал
в Австралия, но там обучението по стрелба се оказало скъпо. По- късно
заминал за Мароко, откъдето през пролетта на 2016 г. пристигнал в
България - проучил, че тук е доста по-евтино обучението в стрелба.
Извършеното от Захариев престъпление по чл. 108а, ал.4, вр. ал. 1 от
НК се доказва от разпити на свидетели, разпознавания, експертизи, в т.ч.
на иззетите вещи при извършените в дома на баща му обиски,
претърсвания и изземвания. Там са намерени и иззети използвана мишена
за стрелба, гилзи, нож в калъф, литература на чужд език. Дактилоскопска
експертиза доказва, че вещите са ползвани от Захариев. Компютърнотехническа експертиза на преносимия му компютър му сочи, че в него се
намират файлове, които пропагандират „…нуждата да бъде напълно
отречена западната цивилизация, без да се отказват материалните
обекти, свързани с нея, тъй като те представляват продукт на
научното и технологично развитие“. Открита е информация, според
която след падането на режима на Асад „…могат да бъдат освободени и
други мюсюлмански страни, страдащи от тирания и несправедливост…“.
Захариев редовно е посещавал сайтове със статии и видео клипове за Ал
Нусра и Ислямска държава.
Специализираният наказателен съд наложи 4-годишна ефективна
присъда на родения в Ханой българин с австралийски паспорт Иван
Захариев.

140

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Инспектори от Автомобилна администрация - Стара Загора и Агенция
„Пътна инфраструктура“
ДП № 3/2015г. по описа на ТС „БОП“- Стара Загора, пр.пр. №
290/2014г. по описа на СП

На 07 март 2016 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петима
участници в организирана престъпна група за подкупи от служители на
Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ“ – Стара Загора към
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Като обвиняеми са
привлечени още 4 лица, в т. ч. двама служители на Агенция „Пътна
инфраструктура“ и двама ръководители във фирми – изпълнители.
Престъпната група е създадена с цел приемане на подкупи от транспортни
фирми, превозващи земна маса, асфалтови смеси, инертни и строителни
материали за нуждите на „Автомагистрала Тракия“ – Лот 2 – Стара Загора
– Нова Загора.

Делото се разглежда в Специализирания наказателен съд.
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Делото „Сако“
пр.пр. № 372/2013г. 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. На 10 от осъдените лица
са наложени ефективни наказания
„лишаване от свобода“. Петима са
осъдени на 5 години „лишаване от
свобода“, двама – на 7 и един – на 3
години. По отношение на четирима
подсъдими СпНС е постановил и
кумулативно наказание „глоба“ в
размер от 3 до 20 хил. лв.
Присъдата не е влязла в сила.
Инициирано е производство пред
въззивната инстанция.
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Делото „Купъра и Гембъла“
ДП № 47/2013г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 195/2013г. по описа на
СП
/Прокурор Дилян Деянов/
На 31.08.2016г. Специализирана прокуратура е внесла обвинителен
акт срещу Атанас Димов („Купъра“), Светослав Стамов (Гембъла), Мартин
Велев, Дойчин Григоров, Добромир Димитров и Стоян Атанасов за
участие в организирана престъпна група, създадена за извършване на
престъпления против данъчната и осигурителната система. Обвинението
срещу тях е за укриване на данъци в особено големи размери чрез
използване на търговски дружества. Събрана е значителен по обем
доказателствена маса.
На делото е даден ход в Специализирания наказателен съд.

Дело „ТЕЛК – СТАРА ЗАГОРА“
ДП № 349 „БОП“ 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.
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Агенция „Митници“
ДП № 24/2015г. по описа на ГД „БОП“ , пр.пр. 123/2014г.

На 27.03.2014 г. е получено досъдебно производство по
компетентност от СДВР, водено срещу три лица за престъпление по чл.
282, ал.3 вр. ал.2, предл. 2 вр. ал.1, предл.1 от НК и ял. 321, ал.6 от НК. В
хода на разследването са повдигнати обвинения срещу трите лица.
На 25.05.2016 г. в Специализиран наказателен съд е внесен
обвинителен акт за извършени престъпления по чл. 321, ал.6 от НК и чл.
282, ал.1, пр.1 от НК във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК във вр. с чл.20, с ал. 2 във
вр. с ал.1 от НК срещу трима обвиняеми.
Специализиран наказателен съд се е произнесъл с присъда като е
постановил наказание „Лишаване от свобода“. Същата не е влязла в сила.
Предстои произнасяне на Апелативен специализиран наказателен съд.

144

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Дело срещу организирана престъпна група, създадена с цел
лихварство, отвличания и изнудвания във Врачанска област - т. нар,
група на „Главестия”
ДП № 21/2015г. по описа на ГД „НП“, пр.пр. 206/2014г. по описа на СП

На 23 юли 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 13 лица за
организирана престъпна група за рекет, лихварство и принудително
отнемане на имущество чрез
отвличания, заплахи и побои на
територията на област Враца.
Ръководител и организатор на
престъпната група е
Попов
–
посочен
от
пострадалите
лица
като
„Главестия“,
емблематична
местна фигура действала на
територията на Враца години
наред.
Обект на престъпните намерения на Попов първоначално били
хората, на които давал кредити срещу високи лихви, но просрочвали
плащанията. Наред с това, обект на изнудване чрез психически тормоз,
заплахи,
побой,
отвличане,
унищожаване на имущество и
гаври станали и земеделци и
животновъди в областта. От тях
били искани застрахователни
вноски за достъп и охрана на
нивите и пасбищата.
Таксите стигали до 50 000
лв. на производител. Групата
действала
планово:
Попов
периодично събирал участниците, уточнявали се бъдещите действия и
методи за рекет, определяли се силовите групи от по 2-ма до 4-ма души.
Получените пари се отчитали на ръководителя на групата.
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Престъпната организация
бързо придобила „славата“ сред
населението на област Враца
като изключително агресивна и
страшна. По разпореждане на
лидера на групата пострадалите
лица са били психически,
физически
и
сексуално
малтретирани от членовете на
престъпното сдружение. Делото
се разглежда в Специализирания наказателен съд.
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Делото „ОКТОПОД“
ДП № 2/2010 г. по описа на НСл.С, пр.пр. № 127/2015г. по описа на СП

На 07.11.2011 г. по ДП №2/2010г. по описа на НСлС, вх.
№3214/2010г. по описа на СГП, е изготвен обвинителен акт от прокурор от
СГП и внесен за разглеждане в СГС срещу Алексей Петров, Антон Петров,
Кирил Топалов, Марчело Джотов и Янко Попов. С разпореждане от
01.04.2015г. на съдията - докладчик НОХД №5249/2011 г., по описа на
СГС, е прекратено съдебното производство и е изпратено делото на
прокурор в Специализираната прокуратура, на основание § 9 ал.1 от ПЗР
ЗИДНПК и чл. 248, ал.2 т.1 вр. чл. 42 ал.2 от НПК.
С постановление от 28.04.2015г. на прокурор от СП е прието по
компетентност наказателно производство, изпратено от СГС на основание
§ 9 ал.1 от ПЗР ЗИДНПК и чл. 248, ал.2 т.1 вр. чл. 42 ал.2 от НПК, а
именно НОХД №5249/2011 г., по описа на Софийски градски съд, НО, 28ми състав, съдържащо ДП №2/2010г. по описа на НСлС, вх. №3214/2010г.
по описа на СГП. Същото е регистрирано в СП с пр. пр. № 127/2015г.
Делото е известно като делото „ОКТОПОД“. На 01.06.2015г. СП е внася
обвинителен акт по ДП пр. пр. № 127/2015 г., по описа на СП, съдържащо
НОХД №5249/2011 г., по описа на Софийски градски съд, НО, 28-ми
състав, ДП №2/2010г. по описа на НСлС, вх. №3214/2010г. по описа на
СГП срещу Алексей Петров и още 4 души за организиране и ръководене на
ОПГ, създадена с цел изнудване и рекет. Делото се разглежда от СпНС.
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Началник и служители на Митнически пункт „Лесово“ Агенция
„Митници“
ДП № 75/2015г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 374/2014г. по описа на
СП

През декември 2015 г.
Специализираната прокуратура
е внесла обвинителен акт срещу
седем лица – Началника на
Митнически пункт „Лесово“,
началници
на
смени
и
служители от този пункт за това,
че са били част от организирана
престъпна група, създадена с
цел получаване на подкупи. Те
са искали и получавали от
шофьорите на преминаващите през пункта автомобили парични средства
под формата на несъществуващи такси, за „почерпка“, или за да не им бъде
извършена митническа проверка. Лицата са отстранени от длъжност.
Делото се разглежда в Специализирания наказателен съд.
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Дело срещу полицейски служители от звено „Сигма”
ДП № 13/2014г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 93/2014г. по описа на СП

На 22 ноември 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу седем
служители на МВР от
Моторизираната група за
бързо реагиране „Сигма“
(мобилно звено за бързо
реагиране
на
произшествия
на
територията
на
гр.
София).
Лицата
са
предадени на съд за
участие в организирана
престъпна
група,
създадена с цел приемане
на подкупи.
Сред предадените на съд лица е и ръководителят на групата Ивайло
Василев, бивш директор на „Сигма“ – длъжност която е на сравнително
висока позиция в йерархията на Министерство на вътрешните работи.
Лицата са отстранени
от длъжност. Делото се
разглежда в СпНС. Даден е
ход на съдебното следствие.
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Делото „Цар Киро“
ДП № 7/2014г. по описа на ТДНС – Пловдив, пр.пр. № 342/2014г. по
описа на СП

На 06.11.2015г. Специализираната прокуратура е внесла
обвинителен акт срещу организирана престъпна група от четири лица
ръководена от Кирил Рашков за контрабанда на силно действащи отровни
вещества – живак, както и за държане на наркотични вещества –
амфетамини. Рашков е известно лице от времето на прехода в Република
България ръководител на т. нар. „Мешере“ занимавало се с производство
на нелегален алкохол,финансиране на партии.
По така внесения обвинителен акт Специализирания наказателен съд
се произнесе с Присъда от 21.11.2016г., с която подсъдимият Кирил
Рашков е признат за виновен по повдигнатото му обвинение за държане на
повече
от
три
археологически
обекта,
които не са идентифицирани
и
регистрирани
по
съответния ред, за което му е
наложено
наказание
„лишаване от свобода“ в
размер на 2 години и
кумулативно с това и
наказание „глоба“ в размер
на 10 000 лв. Подсъдимият
Рашков е признат за виновен
и за държане без надлежно
разрешение
на
силно
действащо отровно вещество
- 501.5 грама живак, за което
го е осъдил на наказание
„лишаване от свобода“ в
размер
на
1
година.
Постановено е ефективното
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изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“.
Осъдителни присъди получиха и другите трима подсъдими.
Подсъдимият Рашко Петров е признат за виновен за това,че през
периода от 01.07.2014г. до 08.07.2014г. при условията на продължавано
престъпление, и при условията на опасен рецидив, без надлежно
разрешително държал с цел разпространение и разпространил
високорискови наркотични вещества, за което съдът му наложи две
кумулативни наказания - „лишаване от свобода“ в размер на 7 години
при първоначален „строг“ режим и „глоба“ в размер на 50 000 лева.
Подсъдимият Михаил Дерменджиев е признат за виновен за
придобиване с цел разпространение от Радослав Петров, държане с цел
разпространение и разпространяване на високорискови наркотични
вещества и за държане на огнестрелни оръжия без да има за това надлежно
разрешително, за които престъпления му е определено едно общо найтежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години, към
което е присъединена и глоба в размер на 5 хиляди лева.
Подсъдимият Симеон Илиев е признат за виновен за държане на
археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по
съответния ред, за което му е наложено наказание „лишаване от
свобода“ в размер на 1 година.
Инициирано е производство пред въззивната инстанция.
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Делото „Литекс Комерс АД“
ДП № Б-28/2012г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 450/2012г. по описа
на СП
На 8.05.2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десет участници
в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на
престъпления срещу данъчната система (избягване установяването и
плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери) и
ръководена от Гриша Ганчев. Ганчев е един от известните бизнесмени на
България, а също и собственик на един от най-популярните футболни
клубове. Едно обвиненията срещу Ганчев е и за отправяне на закана за
убийство спрямо тогавашния изпълнителен директор на Национална
агенция по приходите Красимир Стефанов.

Делото се разглежда активно в Специализирания наказателен съд
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Инспектори от Автомобилна администрация - Велико Търново
ДП № 2/2015 по описа на ТЗ „БОП“ – Велико Търново, пр.пр. №
241/2014г. по описа на СП

На 01 декември 2015 г.
Специализираната прокуратура е
внесла
в
Специализирания
наказателен съд обвинителен акт
срещу четирима служители от
Регионална
дирекция
„Автомобилна администрация“ –
Велико Търново /ДАИ/ за участие в
организирана престъпна група,
създадена с цел получаване на
подкупи и изнудване чрез злоупотреба със служебно положение. По три
обвинения ще отговаря бившият директор на Регионалната дирекция
Едното от обвиненията е за
ръководене
на
организирана
престъпна
група,
второто
обвинение е за поискан подкуп, а
третото за подбуждане на четирима
свидетели
по
делото
да
лъжесвидетелстват.
Делото се разглежда в СпНС.
Даден е ход на съдебно следствие.
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Дело на Групата на Златомир Иванов - „Баретата“
ДП № 2/2015г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. 737/2012г. по описа на СП

През октомври 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шестима
участници в организирана престъпна група за укриване на данъчни
задължения, ръководена от Иванов

Делото се разглежда в Специализирания наказателен съд.
Дело срещу Росен Чолов
ДП № 24/2013г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 715/2012г. по описа на
СП

На 30.12.2015г. Специализираната прокуратура
обвинителен акт срещу организирана престъпна
група от четири лица, ръководена от Росен
Младенов Чолов за вътрешен и външен трафик на
хора с цел проституция.
Чолов е известно лице в рекламния и моден
бизнес, като същия е набирал и превеждал лица от
женски пол от известни в България модни агенции
в България и извън страната с цел извършване на
развратни действия.
Делото се разглежда в СпНС.
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Организирана престъпна група ръководена от бившия шеф на „Надин
Комерс“ ЕООД за укрити над 16 млн. лева данъци
ДП № 3/2015г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 485/2012г. по описа на
СП

На 15 май 2015 г.
СП е внесла в СпНС
обвинителен акт срещу
петима
участници
в
организирана престъпна
група, създадена с цел
престъпления
срещу
данъчната
система
избягване
на
установяването
и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери - над 16 млн.
лева. Ръководител на групата Босилков е управителя
на
дружеството „Надин Комерс“ ЕООД. Това дружество е едно от
монополистите
в
България в бизнеса,
свързан със скрап и
отпадъчни метали.
Делото
се
разглежда в СпНС.
Провежда се съдебно
следствие.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

155

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Делото „Оушън Лайън“ – Група за международен трафик на 14,5 тона
хашиш (на стойност 72 930 000 лв. - около 36 млн. евро)
ДП № 25/2013г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 567/2012г. по описа на
СП
На 21 август 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десетима
участници в организирана престъпна група за контрабанда и трафик на
наркотици в особено големи размери (14,5 тона на стойност около 36 млн.
евро) от Мароко към Белгия и Холандия.
Делото с подобно количество хашиш е без аналог в досегашната
следствена и съдебна практика в РБ.

Групата е организирана и ръководена от известен
на МВР и ГД „БОП“ международен трафикант на хашиш и марихуана.
Делото се разглежда в Специализиран наказателен съд.
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Дело срещу въоръжена организирана престъпна група за грабежи и
отвличания - групата на т. нар. „Крокодила“
ДП № 62/2015г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 431/2013г. по
описа на СП
На 05 юни 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в съда
обвинителен акт срещу известен в полицейските документи , Лазарин
Лазаров, Едуард Павлов и Мартин Димитров за ръководство и членуване в
организирана престъпна група, действала на

територията на страната от февруари
2004 г. до 24.11.2013 г. Групата
представлявала трайно сдружение на
лицата с цел да вършат кражби и
грабежи, създадена е била с користна
цел и е била въоръжена.
Ръководителят на групата – Емил
Милев е едно от емблематичните лица
на прехода дълги години занимаващо се
с магистрални въоръжени грабежи е
обвинен и за умишлен палеж и опит за
убийство на полицейски служител.
Поведението на Милев е грубо и
агресивно, изразяващо се в обиди,
ругатни и заплахи по отношение на разследващите органи, прокурорите по
делото и съдиите. Делото се разглежда активно в Специализирания
наказателен съд.
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Дело „Янко Ваташки“
ДП № 213/2015г. по описа ГД „НП“, пр.пр. № 334/2015г.

Лицето Янко Ваташки е знаково лице от Българския ъндерграунд с
дълго криминално и съдебно минало.Години на ред занимаващо се с рекет
и изнудвания,безскрупулен и агресивен спрямо жертвите си. През месец
септември 2015г. Специализираната прокуратура внесе в СНС
обвинителен акт срещу лицето за рекет.
В началото на 2017
година, през месец февруари,
Ваташки е осъден за рекет, с
влязла в сила присъда по
НОХД № 1099/15г. на СпНС,
изменена с Решение №
14/14.05.2016г. по ВНОХД №
55/2016г.
на
АпСпНС,
потвърдено с Решение №
196/07.02.2017г. по н.д.№
595/2016г. на ВКС, ІІІ Н.О., с
което ЯНКО КРУМОВ ВАТАШКИ ЕГН6408073842,
е осъден на
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ОСЕМ ГОДИНИ при
първоначален строг режим в затвор. Присъдата е приведена в
изпълнение, за начало на за начало на наказанието се счита 04.08.2015г.,
със зачетен арест.
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Дело „Йоско Костинбродски“
ДП № 29/2014г. по описа на ГД „НП“, пр.пр. № 167/2012г. по описа на
СП

Организирана
престъпна
група
ръководена
от
Йосиф
Йосифов .Групата е действала години наред в Софийска област и се е
занимавала с убийства,отвличания,рекет,грабежи и насилствени действия.
Лидерът и членовете и
се отличават с изключителна
агресивност и жестокост.
Заради това ,че две лица
са свидетелствали по това
дело, същите са ликвидирани.
През месец май 2016г.
Йосифов
получи
от
Специализирания
съд
дългогодишна
присъда
„Лишаване от свобода“
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Организирана престъпна група, създадена с цел продажба на
новородени бебета, с участието на адвокат
ДП№ 17/2015г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 184/2014г. по описа на
СП

През м. декември 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла в
Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу три участнички
в организирана престъпна група, създадена с цел продажба на новородени
бебета от български гражданки на български граждани, чрез заобикаляне
на законовата процедура по придобиване на родителски права. Обвиняема
за 4 престъпления, в т. ч. като ръководител на групата е Цветелина
Стоянова – служител в неправителствена организация за подпомагане на
младежи от уязвими групи и израснали в домове. Като участнички в
групата са привлечени Снежина Спасова
и Тотка Георгиева
Участничките в престъпната група са разкрити и задържани от агенти на
ДАНС на 30 юли 2014 г. преди да довършат третия си опит за незаконно
осиновяване. По делото са използвани специални разузнавателни средства.
След постановената осъдителна присъда от Специализирания
наказателен съд е инициирано въззивно производство пред Апелативен
специализиран наказателен съд.

160

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Пране на пари
ДП № 9/2015г. по описа на Сектор БОП - Пловдив,Пазарджик , пр.пр.
№ 178/2015г. по описа на СП
Досъдебното производство е образувано с постановление от
15.12.2015 г. на прокурор от Специализирана прокуратура
срещу
НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ за това, че за периода от 01.02.2015 г.
до настоящия момент, на територията на Република България, участват в
организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на три
или повече лица, създадена с користна цел и с цел извършване на
престъпления, /престъпления по чл.212а, 319а, ал.1 от НК/ - „пране на
пари“, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от
три години – престъпление по чл.321 ал.3 т.2 вр. ал.2, от НК. Групата е
организирана от обв.Радомир Петров, под чието ръководство
обв.Александров, Стефанов и Хунев участвали в нея
По делото са извършени множество процесуално-следствени
действия с цел разкриване на обективната истина. В хода на
разследването, в качеството на обвиняеми са привлечени 11 ( единадесет)
лица. Спрямо десет от тях са наложени първоначални мерки за
процесуална принуда.
Разследването продължава.
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Дело срещу въоръжена организирана престъпна група,
занимаваща се с разпространение на наркотици и трафик на хора –
т. нар. „Килърите - 3“
ДП № 265/2013г. по описа на ГД „НП“, пр.пр. № 279/2013г. по описа на
СП
През 17 юни 2014 г. Специализираната прокуратура е внесла
обвинителен акт срещу дванадесет лица за участие във въоръжена
организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на
наркотици, трафик на хора, лихварство, убийства и лихварство.
Ръководители на групата са Васил Василев и Милчо Петров

На 17.05.2017г. Специализираният наказателен съд се произнесе с
осъдителна присъда по повдигнатите обвинения. Подсъдимия Милчо
Петров бе осъден на 7 години лишаване от свобода като участник в
престъпната група от създаването й в началото на 2003 г. до 23.09.2007 г.,
както и като нейн ръководител заедно с Васил Василев (от 23.09.2007 г. до
края на март 2008 г.). Милчо Петров бе осъден и на 18 години лишаване
от свобода за убийството на Тодор Неофитов, чиито останки бяха открити
в местността „Адамец“ край с. Габров дол. Съдът определи на Петров
общо наказание от 18 години затвор, като го увеличи с 2 години на
основание на чл. 24 от Наказателния кодекс - до 20 години, при
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първоначален строг режим.
Седем годишна ефективна
присъда получи и ръководителят
на групата Васил Василев. Той бе
признат за виновен затова, че от
12.10.2005 г. до края на март 2008
г., в Перник, е ръководил
въоръжена
организирана
престъпна група, заедно с Румен
Стефанов (до 23.09.2007 г., когато
Стефанов е убит) и с Милчо
Петров - ръководител от 23.09.2007 г. до края на март 2008 г. Съдът призна
Василев за виновен и му определи 2 години затвор и затова, че е държал
незаконно в дома си в с. Лилянци огнестрелно оръжие – зареден пистолет
Брауниг 9 мм. Василев бе оправдан по обвинението, че е ръководил
групата от създаването й през 2003 г. заедно със сина си Васил Арарски до
12.10.2005 г., когато Арарски е убит.
Общото наказание от 7 години лишаване от свобода подсъдимия
Василев ще изтърпява при първоначален строг режим.
Ефективни осъдителни присъди от по 3 години лишаване от свобода
получиха участниците в групата Иван Цветков и Калоян Томов. На 2
години бе осъден Борислав Николов, а на 1 година – Димитър Начков.
Съдът определи всеки от шестимата осъдени да плати и по 1970,44 лв.
разноски по делото.
Очаква се изготвянето на мотивите към присъдата. Инициирано в
въззивно производство пред АпСпНС.
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Групата на Борислав Манджуков
ДП № 157/2011г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 437/2012г. по описа
на СП

Борислав Манджуков е един от известните лица от хазартния бизнес
в България,общински функционер в гр.Варна на една от парламентарно
представените партии в България.Спрямо същия е имало още няколко
незавършени досъдебни производства за измами.
В периода 2011- 2013г.
Манджуков е организирал и
ръководил престъпна група за
контрабанда и държане на големи
количества акцизни стоки/цигари/
без
бандерол.
Цигарите
са
придобивани
от
Гърция
складирани в различни складове на
територията
на
България
и
разпространявани
основно
на
вътрешния пазар.Борислав Манджуков е убит в гр.София. Лицата от
неговата група са предадени от СП на съд от СП на 14.11.2014г.
Сред членовете е и лицето
Георги Владимиров с прякор
„Фози” към този момент началник
на митнически пункт „Олтоманци”
при Агенция Митници, който е
осъществявал
безпрепятствено
преминаване на камионите с цигари
през българо гръцката граница.
През месец май 2015г. пет от
членовете на тази престъпна група
са осъдени от Специализирания наказателен съд с различни по размер
наказания „Лишаване от свобода”,отнети са камиони послужили като
транспортни средства за превозване на стоката. Спрямо двама от
останалите лица делото продължава.Наложени са и глоби.

164

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Делото „Петър Ангелов „Ворошилов“
ДП № 33/2013г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 154/2012г. по описа на
СП
Организирана престъпна група, ръководена от бившия народен
представител от ДПС за
укриване на ДДС в особено големи
размери. На 03.10.2014 г. СП е внесла в
СпНС обвинителен акт срещу Ангелов
и други членове на ръководеното от
него престъпно сдружение за укрити
данъчни задължения в размер от 5 млн.
лева. Делото се разглежда в СпНС.
Делото „Клана „Желязкови“
ДП № 5003/2012г. по описа на ОДМВР-София, пр.пр. № 190/2013г. по
описа на СП
На 14.11.2014г.Специализирана прокуратура е внесла обвинителен
акт срещу Милан Желязков и неговите двама сина . В период от 11 години
от 2002г. до 2013г. организираната престъпна група ръководена от Милан
Желязков се е занимавала с лихварство на територията на
гр.Ихтиман ,като е малтретирала и

рекетирала пострадалите лица които не са
могли в срок да връщат вноските по
непосилните лихви. С присъда на СНС от
12.01.2016г. съдът е постановил на
тримата лица различни наказания
лишаване от свобода от 1,6м до 3 години.
Лицата са възстановили средствата на
пострадалите.
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Дело „Винпром Търговище“ - Групата на Петко Матеев
ДП № 134/2009г. по описа на ГД „НП“, пр.пр. № 17/2013г. по описа
на СП

През месец януари 2014г. СП е
внесла в СпНС обвинителен акт
срещу Матеев и други лица . Матеев
е от известните бизнесмени в
България собственик на един от най
големите заводи за производство на
алкохол в страната „Винпром
Търговище“ .
В периода от 2008г. до 2013г. е
организирал и ръководил организирана престъпна група от още седем лица
чиято цел е да прокара в обръщение неистински бандероли.
За същия период групата е реализирала в страната огромни
количества акцизни стоки /алкохол/ с поставени неистински
бандероли,като по този начин държавния бюджет е ощетен с милиони
левове от невнесени акцизи
Всичките лица са с наложени от съда наказания „Лишаване от
свобода” ,алкохолът и бандеролите са отнети в полза на държавата.
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Дело „Пеньо Мангъров“
ДП № 332/2013г. по описа на ГД „НП“, пр.пр. № 388/2013г. по описа на
СП

Пеньо Мангъров е известно лице от българския ъндеграунд осъждан
за убийство и грабежи ,занимаващ се дълги години с изнудване на лица.
На 15.09.2014г. Специализираната прокуратура го е изправила на съд
за това че през 03.11.2013г. е рекетирал лице от женски пол за сумата от
23000лв.
Сп.НС го е осъдил на ефективно наказание“Лишаване от свобода“.
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Престъпления по служба
ДП № 22/2009г. по описа на СлО на ОП-Добрич, пр.пр. № 305/2012г. по
описа на СП

На 18.06.2012г. е получено по компетентност досъдебно
производство от ОП – Добрич, водено срещу 2 лица за извършени
престъпления по чл.283а, т.1 от НК във вр. с чл.282, ал.2 от НК във вр. с
чл.282, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. В хода на
разследването са подвигнати обвинения срещу три лица за извършени
престъпления по чл.321 и чл. 283а, т.1 от НК във вр. с чл.282, ал.3 вр.
чл.282, ал.2 от НК във вр. с чл.282, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20,
ал.2 от НК. На 27.08.2014г. СП е внесла обвинителен акт срещу лицата.
Делото се разглежда в СпНС.
Група на Желев
Лицето Желев е също известно в престъпните среди лице
осъществяващо години наред престъпната си дейност на територията на
област Ямбол . За периода началото на 2011г. до декември 2013г. Желев е
образувал и ръководил престъпна група от още тринадесет лица за
лихварство,рекет на територията на Ямболска област.На множество лица
предимно от ромски произход са били предоставяни кредити срещу
огромни лихви,като обезпечение на кредитите пострадалите лица са били
принуждавани да прехвърлят собствеността върху свои имоти.
Пострадалите лица са били физически и психически малтретирани от
хората на Желев за да
възстановяват
дължимите
лихви. Лицата са предадени
на съд през 2014г. а през
2015г. признати за виновни
от
Специализирания
наказателен съд,наложени са
им различни по размер
наказания „Лишаване от
свобода”. Присъдата не е
влязла в сила.
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Дело срещу организирана престъпна група за поръчкови убийства - т.
нар. „Килърите - 4“
ДП № 304/2013г. по описа на ГД „НП“, пр.пр. № 327/2013г. по описа на
СП

Специализираната прокуратура е внесла обвинителен акт срещу
шест лица за участието им във въоръжена организирана престъпна група,
създадена с цел извършване на поръчкови убийства, отвличания и
изнудвания. Събрани са доказателства, че групата е действала от началото
на 2003 г. до 2010 година. Неин ръководител е бил Йосиф Йосифов
известно лице от престъпния свят в страната. На него и на друг участник в
нея - Ивайло Симеонов, са повдигнати обвинения и за опит за убийство.
Останалите участници в групата са Вергил Славов, Александър Йорданов,
Марян Атанасов и Ради Калинов, обвинени на 06.11.2013 година.
Предприети са мерки за защита на част от свидетелствалите лица от
Бюрото по защита при главния прокурор.
Групата е действала години наред в Софийска област и се е
занимавала с убийства,отвличания,рекет,грабежи и насилствени
действия.Лидерът и членовете и се отличават с изключителна агресивност
и жестокост. Заради това, че две лица са свидетелствали по това
дело,същите са ликвидирани.
С
присъда
от
16.05.2016 г. СпНС е осъдил
и петте, предадени на съд
лица (за престъпления по
чл116, ал.1 и по чл. 339, ал.1
НК).
Присъдата не е влязла
в сила.
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Група на братята Найден и Анастас Димитрови
ДП № Б-1 /2012г. по описа на ГД „БОП“, пр.пр. № 163/2012г. по описа
на СП
~
Найден и Анастас Димитрови са от гр.Ветово обл.Русе известни в
престъпния свят като едни от основните играчи занимаващи се с
телефонни измами.
В периода 2011г – 2012г. двамата заедно с лицето Васко Атанасов
също известна фигура от този крими контингент са създали организирана
престъпна група за извършване на телефонни измами.За същия период
тримата са извършили общо 42 бр./четиридесет и два броя/ телефонни
измами на територията на областите Сливен ,Бургас и Казанлък като
пострадали лица са възрастни хора,при което са набавили печалба от
82 000 лв. Част от пострадалите възрастни хора след това са починали
вследствие на преживяното .
СП е предала тримата заедно с лицето използвано за „муле“ Иван
Моллов
на съд на
26.03.2013г.
Лицата са признати
за виновни от СпНС през
2015г. като на същите са
наложени различни по
размер
наказания
„Лишаване от свобода”.
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Делото „Здравко Донев – Капона“
ДП № 333/2010г. по описа на ОДМВР – Бургас, пр.пр. № 15/2012г. по
описа на СП
Организирана престъпна група ръководена от Здравко Донев ~или
известен като занимаваща се с измами с недвижими имоти. Групата е
действала години наред на територията на гр.Бургас и Южното
Черноморие като е осъществявала измами с апетитни имоти и използвала
документи с невярно съдържание.
Една не малка част от пострадалите лица са били с увреждания и без
наследници ,в последствие са оставали на улицата и са починали. Донев
получи от СпНС присъда от 6 г.лишаване от свобода, която не е влязла в
сила.
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Делото „Тони Мамата“
ДП № 101/10 г. на ГД „ДП“ – МВР, пр.пр. № 595/2012г. по описа на СП
В Специализирана прокуратура
е образувана преписка №
595/2012г. по описа на СП по повод постъпили материали по НОХД №
2536/2009 г. по описа на СГП, НО, 25 съста, което с Определение от
01.08.2012 г. на Зам. Председателя на СГП и ръководител на Наказателно
отделение е прекратено и на основание чл. 42, ал.2, във вр. с чл.411а, ал.1
от НПК и параграф 9, ал.1 от ПЗР на ЗИДНПК е изпратено по
компетентност.
Делото е образувано по изготвен обвинителен акт на СЗ – ВКП
във връзка с воденото досъдебно производство № 101/2010 г. по описа на
ГД“ДП“, пр.пр. № СЗ -3/2009 г. по описа на СЗ – ВКП по обвинение
против: Антон Савов, Добрин Синигеров, Генчо Романски, Росен Петров и
Мартин Станков.
На 06.08.2012 г. е внесен обвинителен акт за деяния по чл.321 ,ал.3
от НК, образувано е НОХД № 1200/2012 год. по описа на Специализиран
наказателен съд.
По отношение на подсъдимите Росен Петров (известен като и
Мартин Станков е сключено споразумение - съответно 3 години и
три месеца „Лишаване от свобода“ за Росен Петров и четири години и
шест месеца за Мартин Станков за деяние по чл.321 ,ал.3 вр с ал.2 от
НК.

Споразумението
е
одобрено на 17.02.2015г.
от СпНС, като към
момента
делото
продължава
по
отношение на останалите
трима
подсъдими
в
Добрин
Синигеров,
Генчо
Романски и Антон в
СпНС.
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Делото „Взрив Плевен“
ДП № 46/2012г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 660/2012г. по описа на
СП

На 03.12.2013г. Специализирана прокуратура е внесла в СНС
обвинителен акт срещу четири лица Никола
Николов,Владимир
Николов,Йордан Колев и Красимир Георгиев чрез използване на взривно
вещество - тротил 1200 гр. пригоден за активиране по електрически
способ чрез мобилен апарат са опитали умишлено да умъртвят плевенския
бизнесмен Попов

С присъда от 02.02.2015г. СНС е постановил шест осъдителни
присъди в размер на седем и петнадесет години лишаване от свобода за
опит за убийство,държане на взривни вещества и наркотични вещества.
Инициирани са производства по контрол на първоинстанционната и
въззивната присъда. След произнасянето на касационната инстанция
делото е върнато на АпСпНС.
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Бъдещите приоритети, които стоят пред ръководството на
Специализираната прокуратура са да запази и продължи прогресът в
работата и дейността, които институцията е постигнала за последните две
години въпреки трудностите, пред които прокуратурата ще бъде изправена
след 06.11.2017г., когато влизат в сила промените в НПК. Oсновна задача в
този аспект ще бъде кадровото и материално обезпечаване на работата на
магистратите и съдебните служители.
Институцията ще продължи да работи в посока към повишаване на
общественото доверие в нея и в правозащитните органи.
Постигането на начертаните цели би било възможно само и
единствено посредством общи и целенасочени действия на ръководство,
магистрати, съдебни служители от Специализирана прокуратура и на
компетентните държавни органи.

