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ВЪВЕДЕНИЕ
Функционалният анализ на структурата, процедурите и организацията на
Прокуратурата на Република България (ПРБ) е осъществен в изпълнение на заповед
№ ЛС – 825/15.03.2013 г. на главния прокурор. Възлагането на анализа е обвързано с
Препоръка № 1 относно реформа на съдебната система от Доклада на Европейската комисия
относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 18.07.2012 г.
и изпълнението на Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите
на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната
реформа, борбата с корупцията и с организираната престъпност 1.
За провеждане на анализа бе ангажиран екип от прокурори, следователи и външни
експерти, определен със заповедта на главния прокурор. Между членовете на екипа бе
извършено вътрешно разпределение на задачите, съобразно тяхната експертиза, утвърдено
с разпореждане на ръководителя на екипа 2.
Усилията за изготвяне на доклада са положени в името на постигане на покачествена и по-ефективна работа на ПРБ като част от съдебната система. Такава несъмнено
заслужават преди всичко българските граждани и българското общество. Това споделено
убеждение бе основният източник на мотивация за заетите с функционалния анализ на ПРБ.
Изводите и констатациите в настоящия доклад са основани на:
детайлно документно проучване и съпоставка на издадените вътрешни
регламенти за дейността на ПРБ (правилници, инструкции, указания, заповеди,
съвместни актове с други ведомства);
данни от отчетните доклади на прокуратурите;
проучване на изпълнението на бюджета на ПРБ и бюджетни съпоставки;
изискана нарочна информация от структурните звена в системата на ПРБ;
постъпили становища и предложения от органи на съдебна власт, магистрати
и административни ръководители в рамките на отворена обратна връзка с
ръководителя на екипа, провеждащ функционалния анализ;
статистическа информация относно социално-демографските и икономически
характеристики на съдебните райони;
резултати от анонимни анкетни проучвания сред магистратите;
резултати от проведени интервюта и фокус-групи;
експертна оценка;
допълнителни материали (анализи и доклади на организации от
неправителствения сектор и др.).

1 Решения №№ 750/11.09.2012 г. и 186/12.03.2013 г.

2 Разпореждане изх. № 98/12.04.2013 г. на заместника на главния прокурор П. Богданова.
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При изготвянето на доклада бе използвана Методологията за провеждане на
функционален анализ в държавната администрация 3. Екипът се стара да държи сметка за
обстоятелството, че предмет на анализа е особена централизирана структура, обединяваща
множество органи на съдебната власт и да адаптира въпросната методология към
конкретните потребности.
Докладът е конструиран съобразно детайлизирания предмет на функционалния
анализ. Всяка определена със заповедта за възлагането му тема представлява самостоятелен
раздел, в който поначало са развити констативна и оценъчна част. В констативната част,
предвид големия обем относима информация, екипът възприе подход в отделни приложения
към доклада да се изнасят:
всички по-подробни описания на отделни функционални сегменти или
структури, включени в предмета на анализа, които имат самостоятелна
информационна стойност – напр. докладите, с които се представя цялостен
анализ на структурите и функциите на ВАП, НСлС и военните прокуратури,
хронологическа справка за развитието на структурата на ВКП 4;
някои графични съпоставки и обстоятелствени таблични справки;
резултатите от изследвания, основани на алтернативни методи, които изискват
обяснение на методологията.
Към тези приложения същинският доклад съдържа обозначени препратки, а – когато
е уместно – и кратък синтез на съдържанието им. Неизбежни са и някои оценъчни
констатации, които подготвят изводите и препоръките в следващи части на изложенията по
разделите.
В оценъчната част на съответните раздели се съдържат изводи относно:
релевантност на утвърдените структури, процедури, практики и модели на
комуникация спрямо функциите и задачите на прокуратурата;
ефективност в преследването на набелязаните цели при действащите
структури, процедури, практики и модели на комуникация в ПРБ;
ефикасност на постигането на резултатите – от гледна точка на вложените
ресурси.
Изводите са представени с мотивировка и – когато е необходимо – с препращания
към констативната част и приложенията.
Там, където е уместно, докладът набелязва препоръки в основните области и
ресори, чиято дейност подлежи на оптимизиране и възможните начини това да бъде
постигнато. Формулираните препоръки, заедно с цялостния анализ, се разглеждат като
основа за предприемане на следващи стъпки – изготвяне и следване на план за действие за
подобряване на структурата, процедурите и организацията на ПРБ в конкретни времеви
3 Разработена по договор № 57/17.05.2008 г. на Министерството на държавната администрация и
административната реформа (МДААР) за изпълнението на проект „Разработване и прилагане на Единна
методология за функционален анализ на административните структури” с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.

4 Част от тези приложения заедно с по-подробната версия на анализа са събрани в самостоятелен „технически
доклад“, предназначен за вътрешноведомствена употреба.

рамки. Основните констатации и стратегически препоръки са обединени в кратко
обобщение на резултатите от анализа, в което са представени всички отделни теми по
заповедта за възлагането му.
Основните цели са:
да бъде установено актуалното състояние на прокурорските и следствени
органи;
да се създаде основа за формиране на ясна визия относно предпоставките за
реформа, изработване на план за действие и неговото изпълнение.
За постигането на основните цели са определени следните непосредствени цели:
привеждане в известност, систематизиране и оценка на ефективността от
приложението на всички действащи вътрешни актове в системата на ПРБ, вкл.
актовете, издадени съвместно с други ведомства, по прилагането на закона и по
организацията на работа;
проследяване на развитието на структурата и разпределението на функциите в
органите на съдебна власт от системата на ПРБ с национална компетентност
(ВКП, ВАП, НСлС) за периода 2007 – 2012 г.;
фиксиране и съпоставка на структурите на прокуратурите с териториална и
специална компетентност към 31.12.2012 г. и на техните териториални райони,
вкл. с използване на географски, демографски и социално-икономически
показатели;
изграждане на ясна и позволяваща съпоставки картина на натовареността,
финансовото и бюджетно осигуряване, кадровата и материално-техническата
обезпеченост на органите на съдебна власт в системата на ПРБ;
очертаване на действащите правила и практики за обучение и повишаване на
квалификацията на магистратите и служителите в ПРБ;
очертаване на действащите правила и практики и на възможностите за
подобрение при осъществяване на публичната комуникация на органите на
съдебна власт от системата на ПРБ.
В някои от разделите по доклада екипът прие за редно изрично да подчертае чий е
конкретният принос и авторство върху тезите и заключенията.
Екипът изразява своята искрена благодарност на всички колеги, които помогнаха за
набавяне на необходимата информация и съдействаха за пълноценна обратна връзка чрез
становища, критики, предложения, участия в анкети, интервюта и фокус-групи.
Благодарности поднасяме на Фондацията за развитие на правосъдието. Проведеното от
експертите на фондацията изследване на нагласите и мотивацията у магистратите на
ръководни позиции в ПРБ и доставеното обучение по стратегическо планиране улесниха
взаимодействието помежду ни и подпомогнаха методически съставянето на настоящия
доклад.
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КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ
В настоящата част са изведени основните констатации на екипа. Част от тях са
предназначени да улеснят предстоящото стратегическо планиране на дейността на ПРБ. Те
могат да бъдат синтезирани така:
1. Определянето на териториалните райони на прокуратурите поставя актуални
проблеми. Анализът показва, че в демографско, социално, инфраструктурно и икономическо
отношение районите на отделните прокуратури се различават – това важи най-вече за
първоинстанционните прокуратури, поради което тяхното съпоставяне не е безусловно.
Разликите предопределят значителни отклонения в естеството на разглежданите казуси и в
натовареността
на
отделните
първоинстанционни
прокуратури.
Понастоящем
статистическата методология, на която разчита ПРБ за измерване на натовареността, не
отчита в достатъчна степен тези разлики, а предпочита да борави само с традиционни
вътрешни за ведомството показатели. Специално за първоинстанционните прокуратури
темата за натовареността и характеристиките на териториалния район са тясно свързани.
Въпросът за по-равномерното натоварване на прокурорите стои в контекста на темата за
определянето на съдебните райони.
2. Специализацията в ПРБ е изключително важна и следва да бъде продължена при
следване на ясна концепция за цялостното й провеждане чрез адекватни, гъвкави и
ефективни организационни решения. Специализацията следва да е съчетана с преки канали
за комуникация – както между специализираните функционални звена, така и между тях и
териториалните структурни единици в ПРБ.
3. В ПРБ е прекалено голям броят на вътрешните актове, регулиращи дейността ѝ. Те
се нуждаят от своеобразна кодификация и преразглеждане и отмяна на онези от тях, които са
изпълнили предназначението си. Препоръчително е да се развие работеща система за анализ
на нуждата от вътрешни и съвместни регулации с други органи на ниво ВАП и ВКП.
4. В кадрово отношение ПРБ разполага с нужните щатни ресурси както по
отношение на магистрати, така и на съдебни служители. В бъдещата кадрова политика като
задължителен елемент следва да се наложи разбирането, че командироването е допустимо в
изключителни случаи. Има потенциал за по-ефективно и ефикасно използване на кадровия
ресурс от служители, като в някои отношения това изисква нормативни промени.
За гарантиране на обективна оценка на магистратите при атестиране е необходимо
усъвършенстване на механизмите за контрол върху качеството на работа. Има потребност от
развиване на политика за повишаване на мотивацията, подкрепа и поощряване на позитивния
принос и гарантиране на висока екипна ефективност. Препоръчително е да се извърши
обективен анализ на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет и Върховния
административен съд, с оглед усъвършенстване на критериите и механизмите за
установяване на дисциплинарни нарушения и на процедурите за налагане на дисциплинарни
наказания.
5. Електроните системи, с които работи ПРБ, осигуряват адекватна работна среда.
Усилията за развитие на ЕИСПП от всички участващи структури и конкретните положителни
развития имат и ще продължават да имат значим системен ефект. Внимание заслужава темата
за разпределение на преписките на случаен принцип, което се очаква да бъде

рационализирано с въвеждането на система, базирана на иновативен модул в УИС. На
преразглеждане подлежат твърде широкообхватните статистически показатели, по които ПРБ
събира информация, чиято относимост към собствените й нужди понякога е спорна. Нужна е
оценка на хардуерната обезпеченост на ПРБ и поетапното ѝ подновяване.
6. При обучението на прокурори и следователи е препоръчителна цялостна и единна
координация на всички обучителни мероприятия, включително планирането и реализацията
на програмите за обучение и повишаване на квалификацията. Дейността следва да е
подчинена на ясна концепция, с възможност да се следи за изпълнението на
непосредствените и стратегически цели. Необходимо е въвеждането на минимални
задължителни стандарти за годишно обучение на всеки прокурор и следовател, съобразени
със спецификата на дейността и работата, която изпълняват. Препоръчително е въвеждане на
механизми за съобразяване на реалните обучителни потребности и за своевременното им
посрещане. Административните ръководители следва да осигуряват възможност за участието
на всеки магистрат в текущи обучения, организирани от НИП, както и по
вътрешноведомствената програма за обучение.
7. При финансовото и бюджетно обезпечаване е констатирано законосъобразно
изпълнение на предписаните процедури. Има съществени разлики в материалната
обезпеченост на отделни структурни единици и функции в ПРБ, някои от които изглеждат
дори преобезпечени. Това води до обективно обусловени отклонения в цената на
магистратския труд в системата на ПРБ. Издаването на многобройни различни вътрешни
актове и различни процедури по възлагане и провеждане на обществените поръчки създава
потенциален риск пред законосъобразното протичане на процеса и вземането на правилни
управленски решения.
8. В сферата на публичната комуникация оценките в настоящия доклад са общи и
следва да се имат предвид при изграждане на комуникационната политика на ПРБ.
9. По отношение на ВКП се установява потребност от преструктуриране. То следва
да се основава на два стълба – специализация и ефективно обезпечаване на функциите,
възложени по закон на ВКП. По отношение на ВАП анализът установи относителен
стабилитет на структурата, която в голяма степен съответства на функциите й. Все пак и при
ВАП има основание да се търси по-голяма гъвкавост и оптимизиране на структурата.
НСлС има оптимална структура и повече от достатъчна кадрова обезпеченост. При
невисоката натовареност на следователите в НСлС и следствените отдели на окръжните
прокуратури, техният капацитет не се използва оптимално. Все още не е отговорено напълно
на очакванията за високо качество, пълнота и срочност на водените от следователи
разследвания по наказателни производства за престъпления от висок профил, за постигането
на каквито резултати на НСлС е отредена методическа роля.
Териториалните прокуратури с обща компетентност имат неунифицирани структури,
което често е обективно обусловено. Когато става дума за РП в някои случаи е констатирана
прекалена разгърнатост на ПРБ. Този въпрос, който е външен за ПРБ, може би заслужава
допълнителен анализ.
Прокуратурите с особена компетентност – военните и специализираните – са
несъпоставими в структурно и функционално отношение с останалите, изградени на
териториален принцип. За момента военните прокуратури изглеждат преобезпечени от
гледна точка на редуцираната си компетентност. Те имат ресурс да посрещнат евентуални
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промени, които биха направили по-широк кръг дела, подсъдни на военен съд. Въпросът дали
това се налага изисква задълбочен анализ. Специализираната прокуратура се нуждае от
допълнителен ресурс, а периодът на нейното съществуване е достатъчно дълъг, за да бъде
проведено самостоятелно задълбочено проучване на резултатите от работа ѝ.
10. По отношение на международните програми и проекти ПРБ е пряк бенефициент
по 12 проекта и партньор по редица други, финансирани основно по програми на ЕС, които
се изпълняват успешно. Наред с общата положителна оценка в това направление, за
оптимизиране на работата по международни проекти е необходимо да се прецизира
разпределението на функциите между звената във ВКП и АГП.

ТЕРИТОРИАЛНИ РАЙОНИ НА ПРОКУРАТУРИТЕ
Структурата на Прокуратурата на Република България, съгласно чл. 126, ал. 1 от
Конституцията, е в съответствие с тази на съдилищата.
Прокуратурата на Република България се състои от главен прокурор, Върховна
касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена
служба, апелативни прокуратури, Апелативна специализирана прокуратура, Военноапелативна прокуратура, окръжни прокуратури, Специализирана прокуратура, военноокръжни прокуратури и районни прокуратури.
На територията на РБ се разположени общо 7 апелативни прокуратури. Пет
апелативни прокуратури са териториални органи на съдебната власт с обща компетентност.

Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура са със
специална предметна компетентност. Тяхната териториална компетентност се разпростира
върху всички 28 административни области.
Военно-апелативната прокуратура е с териториална компетентност в цялата страна и
осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на петте военноокръжни
прокуратури: ВОП София, ВОП Пловдив, ВОП Сливен, ВОП Варна и ВОП Плевен.
Апелативните прокуратури с обща компетентност осъществяват дейността си в
съответен териториален район, включващ няколко административни области, както следва:
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АП – София – на територия от 31 024.1
кв. км, представляваща 28% от
територията на страната. Апелативният
район включва осем административни
области – Благоевград, Видин, Враца,
Монтана, Кюстендил, Перник, Софияобласт, София-град, с общо 84 общини и
1391 населени места. Броят на
населението
на
територията
на
апелативния район е 2 574 942 души.
Щатната численост5, определена за
апелативния район, е: за магистрати –
807, служители – 886.

5 Щатната численост за всички апелативни райони е към 01.06.2013 г.

АП – Пловдив – на територия от
27 585.97 кв. км, представляваща
24.9% от територията на страната.
Апелативният район включва
шест административни области –
Пловдив,
Пазарджик,
Стара
Загора,
Кърджали,
Хасково,
Смолян, с общо 68 общини и 1509
населени
места.
Броят
на
населението на територията на
апелативния район е 1 808 798
души.
Щатната численост, определена за
апелативния
район,
е:
за
магистрати – 397, служители –
474.

АП – Велико Търново – на
територия от 18 375.54 кв. км,
представляваща
16.6%
от
територията на цялата страна.
Включени са пет административни
области – Велико Търново, Плевен,
Ловеч, Русе, Габрово, с общо 41
общини и 1048 населени места и
брой на населението 1 050 820.
Предвидената щатна численост в
апелативния район е: за магистрати
– 264, служители – 327.
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АП – Варна – на територия
20 145.49 кв. км, представляваща
18.2% от територията на страната
и включва шест административни
области – Варна, Добрич, Шумен,
Силистра, Разград и Търговище, с
общо 49 общини и 939 населени
места и брой на населението
1 281 177.
Щатната численост в апелативния
район е: за магистрати – 277,
служители – 391.

АП – Бургас – на територия 14 875.46
кв. км, представляваща 13.4% от
територията на страната, включва три
административни области – Бургас,
Сливен, Ямбол, с общо 22 общини и 497
населени
места,
при
брой
на
населението 767 341.
Щатната численост на магистрати в
апелативния район – 215, служители –
244.

В териториалните зони на апелативните прокуратури има различен брой окръжни и
районни прокуратури – всяка със свой район на компетентност.

Апелативна прокуратура

Окръжни прокуратури

Районни прокуратури

София

8

32

Пловдив

6

27

13

В. Търново

5

20

Варна

6

20

Бургас

3

14

Военно-апелативна
прокуратура

5

-

Апелативна специализирана
прокуратура

1

-

Централните държавни органи на Република България са разположени изключително
в София. Това обстоятелство, както и законовата компетентност на Софийската градска
прокуратура, определят спецификата на производствата, отличаващи се с фактическа и
правна сложност и значим обществен интерес, което обосновава концентрация на по-голям
кадрови ресурс на магистрати.
В демографско, социално, инфраструктурно и икономическо отношение районите на
отделните прокуратури се различават – това важи най-вече за районните и окръжните
прокуратури – поради което тяхното съпоставяне не е безусловно. Функциониращите на
територията на страната общо 35 гранични контролно-пропускателни пунктове са един от
факторите, определящ спецификата на производствата в съответните първоинстанционни
прокуратури. Много различни са районите на окръжните прокуратури от гледна точка на
концентрацията на населението (вкл. и икономически активно население), работещи
предприятия и нетни приходи от продажби. Сравненията показват, че в София-град, чийто
район е водещ по всички тези показатели, стойностите са в пъти по високи от останалите
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райони, а между самите тях има съществени разлики. Например нетните приходи от
продажби в София-град, по данни на НСИ, за 2011 г. са около 92 млрд. лева, а при
следващите в класацията области (Пловдив, Бургас, Варна) този показател варира между 14 и
16 млрд. лева. В по-малките области стойностите са около 1 млрд. лева, което е около 90 пъти
по-малко, в сравнение със София-град. Макар и не толкова изразителни, подобни разлики се
наблюдават и по отношение на концентрацията на икономически активно население и
работещи предприятия.
Разликите предопределят значителни отклонения в естеството на разглежданите
казуси и в натовареността на отделните първоинстанционни прокуратури. Понастоящем
статистическата методология, на която разчита ПРБ, не прилага тези критерии, като
предпочита да борави само с традиционни вътрешни за ведомството показатели.
Използването на споменатите демографски, икономически и инфраструктурни особености на
съответния съдебен район, като маркери за оценка и анализ за измерване на натовареността и
ресурсната обезпеченост, дава алтернативна гледна точка, която би могла да бъде допълнение
към използваните официални критерии.
За целите на анализа, такъв алтернативен подход е приложен чрез комбинация от
статистически данни, относно:
икономическата активност в съответната територия;
брой на населението в рискова възраст (от криминологична гледна точка);
съпоставено с броя на реално работещите първоинстанционни прокурори;
нивата на регистрирана престъпност.
След самостоятелно използване на всеки от показателите и с цел да се избегнат
недостатъците на всеки от тях поотделно, за целите на изследването е конструиран
комбиниран критерий. Прилагането му показва силно отклоняващи се нива в натоварването и
ресурсното обезпечаване на първоинстанционните прокурори от отделните съдебни окръзи.
Отчетливо по-високи нива на натовареност се наблюдават при прокурорите в съдебни
окръзи Варна, София-град, Пловдив и Бургас, а значително по-ниски са в окръзите
Кюстендил, Ловеч, Ямбол и Смолян.
Съотношението между натовареност и ресурсно обезпечаване, измерено с този
алтернативен подход, на база икономически и демографски характеристики на съответния
район, най-добре личи от поместената по-долу графика. Позиционирането на прокуратурите 6
под диагонала показва кои от тях работят при недостиг на човешки ресурси, а над диагонала
– са тези, които имат излишък на човешки ресурси, спрямо средните стойности 7.

6 За повече яснота е изключен съдебният окръг София-град, който значително изпреварва
останалите и по двата критерия, но съпоставката го поставя около средните стойности с леко
преобезпечаване.

7 Приложение № 1 Анализ на външния експерт Тихомир Безлов
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ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА – РАЗВИТИЕ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ
ВКП КЪМ 01.01.2007 Г.

НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, КОИТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯТ СТРУКТУРАТА НА

Към началото на изследвания период действащата вътрешна структура на ВКП е
изградена въз основа на комбинация от временни решения и реакции на нетърпящи отлагане
приоритети. Изрично е изведена уговорката, че те ще действат до приключването на ревизия,
възложена със заповед от 09.03.2006 г. на главния прокурор, и подробен анализ на
резултатите от нея. Тези временни решения са облечени в няколко акта, които са с различен
обхват и степен на конкретност, а именно:
1. Заповед № ЛС 905/23.03.2006 г. на главния прокурор за утвърждаване на
временна структура на ВКП и ВАП. Съгласно тази заповед, ВКП е организирана в пет отдела,
един от които е специализиран и е на пряко подчинение на главния прокурор.
2. Със Заповед № ЛС 2813/22.08.2006 г. на главния прокурор е извършено
организационно допълване на специализирания отдел „Противодействие на организираната
престъпност и корупцията“.
3. Със Заповед № ЛС 2928/23.08.2006 г. на главния прокурор, мотивирана от
необходимостта от засилване на текущия контрол върху работата на прокурорите до
приключване на възложената ревизия, отдел „Административен и Инспекторат“ е разделен на
два отдела – „Административен“ и „Инспекторат“.
Като последица от тези организационни решения, към 01.01.2007 г. структурата на
ВКП е имала вида, представен на следната органограма:

Главен прокурор

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Отдел
"Противодействие на организираната
престъпност и корупцията"

Сектор
"Противодействие
на организираната
престъпност"

Сектор
"Противодействие на
корупцията"

Сектор
"Противодействие
на изпирането на
пари"

Сектор
"Противодействие на
престъпленията
против финансовата
система на ЕС"

Отдел
"Досъдебно
производство"

Отдел
"Съдебен"

Отдел
"Международно правно
сътрудничество"

Отдел
"Административен"

Сектор
"Кадри и квалификация"

Сектор
"Информация и анализ"

Сектор
"Методическо
ръководство и
конституционосъобразност на законите"

Сектор
"Прием на граждани,
жалби и сигнали"

Отдел
"Инспекторат"

Сектор
"Ревизионен"

Сектор
"Вътрешен контрол"

В обобщение: Към 01.01.2007 г. във ВКП са обособени общо шест отдела, един от
които е създаден на тематичен принцип и действа под прякото ръководство на главния
прокурор. Останалите пет отдела са изградени на функционален принцип и работят под
ръководството на заместник на главния прокурор при ВКП.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАЙНА СТРУКТУРА НА ВКП И АКТУАЛИЗАЦИИ В ПЕРИОДА ОТ
01.01.2007 Г. ДО 31.08.2008 Г.
В началото на анализирания период главният прокурор е утвърдил първата трайна
структура на ВКП, която след това е конкретизирана с решения от по-нисък ранг.
Основният акт е Заповед № ЛС 1047/09.03.2007 г. на главния прокурор. Тя е
основана на резултатите от проведената ревизия и с нея за първи път главният прокурор е
определил не само броя и наименованията на отделите и обособените в тях сектори, но и
поименния състав на прокурорите във всички отдели. Освен това, при наличие вече на трима
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заместници на главния прокурор при ВКП8, на всеки от тях е възложено да осъществява
надзор и ръководство върху дейността на новосформираните отдели. Поименно са утвърдени
завеждащите на отделите и ръководителите на секторите, а самото причисляване на
прокурорите към секторите е възложено на ресорните заместници на главния прокурор при
ВКП.
Разпределението, съгласно Заповед № ЛС 1047/09.03.2007 г. на главния прокурор, е
следното:

8 Съгласно решение на ВСС, взето с протокол №35/02.08.2006 г.

Главен прокурор

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Отдел І
"Противодействие на
организираната
престъпност и
корупцията"
10 прокурори

Сектор
"Противодействие на
организираната
прест ъпност"

Сектор
"Противодействие на
корупцията и на
престъпленията прот ив
финансовата система на
ЕС"

Сектор
"Противодействие на
изпирането на пари"

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Зам
п

Отдел ІІ

Отдел ІІІ

Отдел ІV

"Досъдебно
производство"
30 прокурори

"Съдебен и изпълнение
на наказанията"
20 прокурори

"Международно правно
сътрудничество"
10 прокурори

Сектор
"Наказат елно-съдебен"

Сектор
"Гражданско-съдебен"

Сектор
"Изпълнение на
наказанията"

Отдел V

Сектор
"Международна прав на
помощ"

"Административен"
4 прокурори

Сектор
"Кадри и
кв алификация"

Сектор
"Ев ропейска запов ед за
арест, трансфер и
екст радиция"

Сектор
"Прием на граждани,
жалби и сигнали"

Сектор
"Международни проект и"

Сектор
"Колегиум на ПРБ"

В обобщение: Временната структура на ВКП е заместена от нова структура, при
която 95-имата заети прокурори във ВКП са разпределени в общо седем отдела, всеки от тях
стратифициран на сектори. Най-многочислени са II отдел и III отдел, към които са
причислени по 20 и повече прокурори. Заедно тези отдели обхващат повече от половината от
заетите във ВКП прокурори. По по-малко от шестима са прокурорите в V отдел и VII отдел, в
които секторите се състоят от по един или двама прокурори. Във всички останали отдели има
между 10 и 13 прокурори.
УРЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗВЕНАТА ВЪВ ВКП
НА НОВИ СТРУКТУРНИ РЕШЕНИЯ В ПЕРИОДА 01.01.2009 Г. – 31.12.2012 Г.

И УТВЪРЖДАВАНЕ

Със Заповед № ЛС 4146/17.12.2008 г. главният прокурор е утвърдил обща структура
на ВКП, считано от 01.01.2009 г. Заповедта има съдържание, което я доближава до
принципна органограма – без посочване на имена и численост на звената. С тази заповед за

първи път са закрепени девет отдела – седемте отдела от предходната структура 9, плюс нови
два:
отдел VIII „Противодействие на финансовите интереси на ЕС“ и
отдел IX „Противодействие на организираната престъпност“.
След м. септември 2009 г. актовете на главния прокурор относно структурата и
локализирането на кадровите ресурси във ВКП следват по-подробен и комплексен подход. С
него се доразвиват решенията, наложени със Заповед ЛС 1047/09.03.2007 г. и със Заповед №
ЛС 4146/17.12.2008 г.
На първо място, изграждането на обособени звена от магистрати върви паралелно и в
зависимост от по-конкретно формулиране на функционалните задължения и полето на изява
на прокурорите от всяко звено. На второ място, новите структурни решения, отнасящи се до
работата на магистратите, предопределят и разпределянето на съдебните служители към
различните отдели на ВКП – отново с изричен акт на главния прокурор и поименно. Подобно
обобщение може да бъде изведено при съпоставянето на следните вътрешни актове, чието
съдържание е представено накратко.
1. Със Заповед № 3049/01.09.2008 г. на главния прокурор фактически се изгражда в
детайли новата структура на ВКП. При нея се запазват създадените със Заповед № ЛС
1047/09.03.2007 г. седем отдела, всеки от тях стратифициран на сектори. Доразвити са
внесените с пестеливата Заповед № ЛС 4146/17.12.2008 г. промени в числеността,
функциите и вътрешната им организация. Освен това са персонално определени новите два
отдела – VIII и IX, в които не са обособени сектори. Запазен е личният контрол върху
дейността на отдел VIII от страна на главния прокурор. Новост е поименното разпределяне
на прокурорите по сектори в отделите със самата заповед на главния прокурор, като е
изоставен подходът, вътрешното разпределение да се делегира на ресорен заместник на
главния прокурор или на завеждащ отдела.
Картината на тази детайлизирана нова структура е следната:

9 С изменение в наименованието на отдел I, от който са изведени функции в новите звена и с
изменения в секторното разпределение на отдел I и отдел IV.

Главен прокурор

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Сектор
"Противодействие на
кору пцията"

Сектор
"Наказателно-съдебен"

Отдел ІІІ
"Съдебен и
изпълнение на
наказанията"
20 прокурори

Отдел І
"Против одейств ие
на корупцията,
изпиранет о на пари,
и др. престъпления
от значим
обществ ен интерес"
10 прокурори

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Сектор
"Противодействие на
изпирането на пари"

Сектор
"Гражданско-съдебен

Отд
"И нстан
конт
14 про

Сектор
"Изпълнение на
наказанията"

Сектор
"Противодействие на
дру гите престъпления от
значим обществ ен
интерес"
Сектор
"Информация и анализ"

Сектор
"Кадри и кв алификация"

Отдел V
"Администрат ив ен"
3 прокурори

Сектор
"Прием на граждани,
жалби и сигнали"

Сектор
"Вътрешен контрол"

Отдел VІ
"И нспекторат"
11 прокурори

Отдел VІІ
"И нформация,
анализ и
методическо
ръков одств о"
5 прокурори

Сектор
"Унифицирана
информационна
система"

Сектор
"Консу лтатив ен съв ет
за методическо
ръков одств о и
конститу ционосъобразн
ост на законите"

Сектор
"Рев изионен"

В обобщение: По-малък брой магистрати във ВКП, в сравнение с началото на
2007 г. (91 прокурори, спрямо 95 прокурори в началото на 2007 г.), са разпределени в девет
отдела, седем от тях – подразделени на сектори.
2. Със Заповед № 3170/23.09.2009 г., издадена непосредствено след утвърждаването
на новата структура на ВКП и във връзка с нея, главният прокурор е уредил причисляването
на съдебните служители към съответните структурно обособени звена във ВКП. Тяхното
разпределение също е поименно. Общо разпределението е обхванало 80 съдебни служители.
Най-голямо съсредоточаване на съдебни служители, от гледна точка на съотношението им с
магистратите, е постигнато в отдел V „Административен“ и в отдел VII „Информация, анализ
и методическо ръководство“, където пропорциите са 1:4 и 1:3. Най-слабо обезпечени със
съдебни служители, спрямо броя на прокурорите, са отдел III „Съдебен и изпълнение на
наказанията“, отдел VI „Инспекторат“ и отдел IХ „Противодействие на организираната
престъпност“, където съотношението е 2:1.
3. Заповед № 3202/25.09.2008 г. на главния прокурор се явява елемент от същата
серия усилия за организиране на нова структура на ВКП и е издадена веднага след
разпределението на прокурорите и съдебните служители на ВКП по отдели.
С нея главният прокурор е определил функционалните задължения на прокурорите
от всички отдели, както и тематичната специализация, от гледна точка на предмета на

Отде
"Междун
пра
сът рудни
13 прок

Отде
"Против о
на органи
прест ъ
9 прок

преписките и делата на отдел I, отдел VI, отдел VIII и отдел IX. Въведени са и действащите
при новата структура правила за:
а) осъществяване на инстанционен и служебен контрол върху актове на долустоящи
прокуратури;
б) разпределението на новопостъпващите преписки между отделите и решаването на
спорове за компетентност в рамките на самата ВКП;
в) работата по международни проекти с участието на прокурори.
4. Със Заповед № 1598/29.04.2009 г. на главния прокурор към действащата структура
на ВКП е добавено ново обособено звено с най-високо ниво на самостоятелност, като е
създаден отдел Х „Междуведомствено взаимодействие, мониторинг и международни
проекти“. Отделът е организиран в три сектора.
5. Със Заповед № ЛС 1671/13.05.2009 г. на главния прокурор е осъществено ново
разпределение на ръководството и надзора върху дейността на десетте отдела на ВКП между
трима заместници на главния прокурор, като новосъздаденият отдел Х изрично е включен в
утвърдената структура чрез допълване на Заповед № 3049/01.09.2008 г. на главния прокурор.
6. Със Заповед № 1666/25.05.2010 г. на главния прокурор структурата на ВКП е
допълнена с ново звено с тематична специализация и по-ниска степен на самостоятелност.
Създаден е сектор „Противодействие на престъпленията срещу културно-историческото
наследство, природния и архитектурния ландшафт, посегателства над защитените
територии и престъпления, свързани с екологията“ към отдел I. В новосъздадения сектор е
разпределен един прокурор, който е и ръководител сектор, но без да се променя броят на
прокурорите в отдела.
7. Със Заповед № 2938/06.10.2010 г. на главния прокурор са осъществени
персонални промени в ръководствата на сектори в отдел I и отдел II, без това да води до
изменение на действащата структура.
8. Със Заповед № 2531/27.09.2011 г. на главния прокурор структурата на ВКП е
допълнена с нов сектор „Криминологически изследвания“ към отдел VII „Информация,
анализ и методическо ръководство“. Към новосъздадения сектор е разпределен един
прокурор, който е и ръководител сектор. Със следваща Заповед № 3554/06.12.2011 г. на
главния прокурор са определени функционалните задължения на сектора.
СТРУКТУРАТА НА ВКП В КРАЯ НА АНАЛИЗИРАНИЯ ПЕРИОД
Със Заповед № ЛС – 323/10.02.2012 г. на главния прокурор е създадена
действащата към края на анализирания период нова структура на ВКП. Важната особеност
е, че утвърждаването на новата структура е съчетано с определяне на функционалните
задължения и тематичната специализация на всички обособени звена във ВКП –
отделите и включените в тях сектори. Това е направено със същия акт, с който се
утвърждава новата структура – чрез референции към:
а) конкретния предмет на делата (по състави от НК);
б) отделни технологични действия, с които ПРБ осъществява своите функции
(процесуално представителство, прокурорски надзор, инстанционен контрол) и
в) системно-организационни въпроси (обучение, взаимоотношения с ВСС и актове
по ЗСВ, кадрови въпроси, ревизионна дейност).
По отношение на персоналния състав, разпределението не е така дълбоко, както при
утвърждаване на предходната структура. Със заповедта са определени поименно прокурорите
в съответния отдел, завеждащият отдела и ръководителите на сектори, но не и
разпределението на прокурорите по сектори. Последното е възложено на завеждащите

отдели, като със заповедта на главния прокурор им е признато и правото да внасят промени в
състава на секторите10.
В числа и съотношения, действащата към 31.12.2012 г. структура на ВКП e
представена на следващата схема.
В обобщение: Магистратският състав от 95 прокурори във ВКП е разпределен в 11
отдела, всеки от тях стратифициран на сектори. Разпределянето е извършено на база нова
уредба на функционалните задължения и предметната компетентност на отделите, въведена
със същата заповед. Увеличаването на броя на отделите, при относително стабилен брой
заети прокурори във ВКП, намалява числеността на отделите – само в отдел III има 20
прокурори. В отдел I, отдел II и отдел IV броят на заетите прокурори е между 10 и 14, а във
всички останали отдели е по-малък от 10.

10 Вж. последния абзац от раздел I на Заповед № ЛС – 323/10.02.2012 г.

Главен прокурор

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Отдел І
"Противодействие
на корупцията и
престъпленията,
извършени от
длъжностни лица"
10 прокурори

Отдел V
"Административен"
4 прокурори

Сектор
"Против одейств ие на
корупционните
престъпления,
изв ършени от магистрати
и други лица
по чл.2 ЗПИЛЗВД Д"

Сектор
"Против одейств ие на
дру гите престъпления,
извършени от лицата
по чл.2 ЗПИЛЗВД Д"

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Отдел ІІ
Сектор
"Против одейств ие на
престъпленията,
изв ършени от слу жители
на МВР, МП и МО при или
по пов од изпълнине на
слу жбата ми"

"Престъпления
против човешките
прав а и общоопасни
престъпления"
14 прокурори

Сектор
"Против одейств ие на
общоопасните
престъпления"

Сектор
"Кадри и
кв алификация"
Сектор
"Организационен и
колегиу м"
Сектор
"Прием на граждани,
жалби и сигнали"

Сектор
"Против одейств ие на
незаконната миграция"

Сектор
"Против одейств ие на
престъпленията против
конститу ционните прав а
на гражданите"

Сектор
"Против одейств ие на
особено тежките слу чаи
на престъпления против
собствеността"

Сектор
"Против одейств ие на
престъпленията против
интелекту алната
собств еност и
компютърните
престъпления"
Сектор
"Против одейств ие на
престъпленията против
ку лту рно-историческите
ценности и околната
среда"

Сектор
"Вътрешен контрол"

Отдел VІІ
"Информация,
анализ и
методическо
ръководство"
6 прокурори

Отде

"Междун
прав
сътрудни
11 прок

Отдел

"Против оде
престъпл
п-в фина
система на
7 проку

Отде

Отдел VІ
"И нспекторат"
7 прокурори

Отде

"Съде
изпълне
наказан
20 прок

Отдел ІХ
"Противодействие
на тежкат а и
организираната
престъпност"
9 прокурори

Сектор
"Рев изионен"

Сектор
"Информация и анализ"

Сектор
"Консу лтатив ен съв ет
за методическо
ръков одств о и
конститу ционосъобразн
ост на законите"

Сектор
"Унифицирана
информационна
система"

Сектор
"Криминологични
изследв ания"

Сектор
"Против одейств ие
на престъпленията,
изв ършени от
организирани престъпни
гру пи"
Сектор
"Против одейств ие на
престъпленията против
Репу бликата, тероризъм
и екстремизъм"

Сектор
"Против одейств ие на
престъпленията
св ързани с изпирането
на пари"

Сектор
"Против одейств ие на
тежките престъпления
против личността, трафик
на хора"

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА
НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА ВКП11
ОБЩО СЪСТОЯНИЕ
Създадената със заповед № ЛС-323/10.02.2012 г. на главния прокурор структура на
ВКП е значителна крачка напред в специализацията, но не е постигната в пълна степен
оптимизация на работата.
Относно специализацията в ПРБ:
1. Безспорно е, че специализацията в прокуратурата е изключително важна, защото
позволява „чрез разглеждане само на определен вид дела да се придобият по-задълбочени
познания, да се натрупа практически опит и така да се повиши качеството и бързината на
правораздавателната дейност и се придобие висока степен на специализирана компетентност
предвид бързо променящите се обстоятелства и реалности” (Решение № 10/15.11.2011 г. по
к.д. № 6/11 г. на Конституционния съд). На специализацията е акцентирано и в Доклада на

11 В тази му част анализът е изготвен от Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при ВКП.

"Коорди
институц
сътрудни
обучение и
комуни
5 прок

Отде
"Противод
на престъ
извърш
непълнол
посегател
малоле
непълно
2 прок

Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по
механизма за сътрудничество и проверка от 20.07.2011 г. 12
Реална специализация не може да бъде постигната чрез формалното обособяване на
множество отдели и сектори и декларирането, че те ще работят по определени категории
дела. Анализът на структурата и функциите на звената при ВКП дава основание да се
приеме, че донякъде е било подходено точно така, поради което се е стигнало до не добре
работещ модел. Нужен е комплексен подход, базиран на ясна концепция за приоритетните
области на дейност, а не специализация ad hoc без цялостно изследване.
2. Създадени са 11 отдела, от които пет специализирани (І; ІІ; VІІІ; ІХ и ХІ-ти).
Специализираните отдели са без ясен професионален профил и не са оптимално
фокусирани. Компетентността им е дефинирана в такива детайли, че не предполага работа по
видове престъпления, а само по точно определени квалифицирани престъпни състави.
Изпада се в крайности (напр. „човек-сектор“) или пък не са разписани функции в пълен обем
(напр.
по-голямата част от създадените големи национални прокурорски мрежи
функционират без разписани конкретни правила на работа и показатели за ефективност).
Рискът от двата полюсни модела (прекаленото „раздробяване“ на функционална
компетентност и липсата на точен регламент) е, че на върховното ниво може да се загуби
работещият, активен и компетентен магистрат.
3. Специализацията предполага и оказване на своевременна, компетентна и активна
методическа помощ от страна на ВКП по отношение на първоинстанционните и въззивните
прокуратури. Това очакване не се оправдава изцяло – липсва сериозна активност от страна на
касационната инстанция за изготвяне на актуални методически указания и не се извършват
периодични тематични анализи от страна на специализираните отдели на дейността на
прокуратурите в страната по дела от съответната категория.
4. Липсват актуални и адекватно разписани задължения и отговорности на
завеждащите отдели и сектори. Въпреки че на 10.02.2012 г. е била създадена новата
структура на ВКП, не са променени типовите и персонални длъжностни характеристики на
завеждащите отдели и ръководителите на сектори 13.
5. Прокурорите от всички 11 отдела са длъжни, съгласно Раздел ІV т. 2 от Заповед №
ЛС-323/2012 г., да се произнасят на случаен принцип по преписките, които по предмет не се
разглеждат от специализираните отдели. Заради формално определената компетентност се
стига до случаи, когато буквално се губи специализацията.14
6. Сегашната структура е нефункционална и поражда сериозни съмнения в
ефективността. Формализмът обуславя липсата на реципрочност между огромния ресурс
от хора, отдели и сектори, от една страна, и задачите, които прокуратурата трябва да изпълни,
12 В т. 6 „Борба с корупцията“ б. „н“ се препоръчва „Изграждане на мрежи от специализирани
прокурори и следователи, които да работят по икономически и финансови престъпления; осигуряване
на обучението на тези лица в сътрудничество с чуждестранни експерти и редовно включване на тези
мрежи във всички случаи на икономически и финансови престъпления, корупция, измами и изпиране
на пари; организиране на общи обучения и семинари, чрез които да се гарантира, че прокурорите
имат същото разбиране относно стандартите за доказателства при тези случаи като съдиите”.

13 Типовите и персоналните длъжностни характеристики на ръководителите на отдели и сектори са
утвърдени на 08.04.2010 г. и не са актуализирани след 10.02.2012 г. Първите регламентират по
принцип задълженията на
ръководителите, а в персоналните характеристики разписаните
отговорности са съобразно специфичната компетентност на всеки отдел и сектор.

14 Например, само защото не се касае за особено тежък случай на измама, а за престъпление по
основния състав по чл. 209 НК, неспециализиран в тази категория дела отдел, се произнася по важни
въпроси като спорове за компетентност, искания за отводи и др.

от друга. Налице е дефицит на рационалност при съотношението между прокурорите,
ръководещи някакво звено (завеждащи отдели и сектори) и общо прокурорите във ВКП,
което съотношение е 48/95, т.е. буквално всеки втори магистрат е и ръководител на
структурна единица (в немалко случаи и сам на себе си).
7. Малък брой отдели са с оптимална, съответстваща на функциите им структура
(положителен пример е отдел ІІІ „Съдебен и изпълнение на наказанията“). В повечето случаи
се констатира или ненужно раздробяване на сектори (напр. при отдели ІІ; V; ІХ и Х) или
отделът е свръхнатоварен с допълнителни звена, които се управляват трудно (отдел VІІІ).
8. Липсва добра комуникация и координация на дейност между отделите, което
създава опасност от едностранчиво наблюдение на даден случай и своеобразно
„парцелиране”. Създава се впечатлението, че всеки отдел се ограничава изключително в
работата само по престъпления от своята компетентност, без да се търси общ резултат. 15
Различните отдели на ВКП (и особено специализираните) трябва да бъдат част от едно цяло,
а не отделни звена със своя политика и преследващи собствени цели.
Нужно е създаване на реални условия делата да се работят в пълнота – например
при разследването на конкретно корупционно деяние да бъдат проверявани и други, свързани
с него престъпления (изпиране на пари, данъчни престъпления и др.). Търсеното
единодействие не се постига с регламента на т. 6 от раздел ІV на Заповед № 323/2012 г.,
където то е сведено само до информиране на завеждащия отдел в случаите, когато бъде
установено, че досъдебни производства попадат и в компетентността на друг отдел.
Специализацията по материя във ВКП не се разпростира върху всички текстове от
НК и не покрива предмета на всички преписки и дела. Непопадащите в ресора на
специализираните отдели преписки се разпределят на случаен принцип между прокурорите
от ВКП по следния начин:

15 Например, в случаите, когато дадено дело попада в обхвата на два отдела (VІІІ – данъчни
престъпления и ІХ – ОПГ), не винаги се постига единодействие и възможност за консултиране на
териториалната прокуратура от страна на двата специализирани отдела. Друг пример е, че в
ресорния сектор за данъчни престъпления към отдел VІІІ не постъпва дори и статистическа
информация за водените в специализираните прокуратури дела за данъчни престъпления.

Статистика и показатели за натовареност и ефективност:
Съгласно използваните в практиката на ВКП критерии за измерване, средната
натовареност на прокурор от касационната инстанция по брой и вид разпределени и решени
преписки е представена в следващите графики и таблица. Очевидно е, че данните се влияят
силно от разпределението в съответен отдел и материята, за която се отнасят преписките и
делата.
Отделно е илюстрирано съотношението между общия брой преписки и
инстанционните преписки, делата на специален надзор и участието в съдебни заседания 16

16 Последният показател е изчислен спрямо броя на всички прокурори във ВКП, но следва да се
подчертае, че процесуално представителство осъществяват само прокурорите от първите два сектора
на отдел ІІІ.
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1. Няма достатъчно адекватни показатели за отчитане на обема работа, извършвана
реално от всеки магистрат, отдел и сектор във ВКП и за нейната ефективност. Безспорно е, че
принципният проблем за неравномерната натовареност на магистратите е актуален за цялата

съдебна система17. Конкретно за ВКП трябва да се посочи, обаче, че на практика липсва
ефективна система за отчетност на специфичната за всеки от отделите дейност.
2. ВКП работи с недостатъчно надеждни и коректни показатели: Функциониращата
в момента система за измерване не обхваща в пълнота дейността дори по количествени
критерии.
3. Констатира се некоректна статистическа отчетност: неправилно, например,
вместо една „решена преписка” в някои от отделите се отчитат като брой „решени преписки”
различните форми на кореспонденция и деловодни движения (особено ясно изразено в отдел
ІV). Това от своя страна създава невярна картина на общата натовареност за ВКП и е пречка за
вземане на правилни управленски решения в областта на кадровата политика.
Функционална компетентност:
1. Констатират се неблагополучия, изразяващи се в:
дублиране на функции между отделите: напр. между отдел V, сектор 1-ви (т.
2, 3, 4 и т. 5 от функционалните задължения) и отдел Х, сектор 1-ви (т. 5, 6, 7, 8, 9
и 10) в областта обучение на магистрати и служители.
неясно формулирани функции, водещи до разминаване между реалната и
назованата функция или формулирана излишна такава (напр. сектор 3 в отдел V;
част от секторите при отдел Х)
създадени излишни звена: липсва анализ и видим мотив за съществуването на
самостоятелни отдели (напр. Х и ХІ) и сектори (напр. в отдел ІІ на сектор 1-ви
„Противодействие на престъпленията против конституционните права на
гражданите“ и сектор 5-ти „Противодействие на незаконната миграция”). Като се
държи сметка за нуждата от специализация, не е рационално създаването на цели
структури, които да работят само с по едно престъпление или по престъпни
състави, които заради естеството си се извършват през значителни отрязъци от
време.
недостатъчно ефективно работещи звена като напр. част от
„специализираните прокурорски мрежи”. Инвестицията в подобна структура
(обучения, командировки и др.) е оправдана само тогава, когато придобитите от
колегите знания водят до подобряване качеството на работа по дадената
категория дела, уеднаквяване на прокурорската практика и оказване на
методическа помощ от страна на членовете на мрежата на останалите колеги.
Отлично работещ модел е на мрежата към отдел ІV „Международно правно
сътрудничество“, който безусловно е доказал резултата от дейността си. За част
от останалите национални прокурорски мрежи се създава впечатление, че са
сформирани без предварителен анализ както на нуждата от специфични
познания, така и на необходимия ресурс за придобиването им. В случая се касае
за мрежи с голяма численост, функциониращи без да са разписани ясни правила
за дейността им (за разлика от мрежата към отдел ІV 18). Следователи не са били
включени в тези мрежи, което се отчита като пропуск.
17 Очаква се положителна промяна в тази насока благодарение на дейността на Комисията по
анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт при ВСС.

18 Указания за работата на Националната прокурорска мрежа в Република България, утвърдени от
главния прокурор на 23.10.2008г. (№ И -274/08г.).

неуредени важни функции: например, липсва отчетност за броя на работните
групи и тематиката им. Тази сфера от дейността на ВКП е от изключително
значение за подобряване на междуинституционалното взаимодействие.
Необходимо е да се въведе специален регистър за темите, интензитетът и
резултатите от работата на групите. Прокурорите, участващи в тях трябва да не
са сами в усилията си, а да разполагат със своеобразен мандат, когато защитават
становище от името на институцията. При необходимост те трябва да получават
и допълнителна подкрепа под формата на становища на колеги, специализирани
в работата по дадена тематика.
2. Констатират се положителни практики:
съответствие на разписани функции и структура: отдел ІІІ “Съдебен и
изпълнение на наказанията“ и донякъде отдел ІV „Международно правно
сътрудничество“ и отдел V „Административен“;
гъвкави и лесни за администриране отдели (горепосочените), при които няма
излишни звена, нито се отчита необходимост от добавяне на нови.
Фактори, обуславящи необходимостта от промяна на структурата на ВКП:
1. За да се гарантират принципите на стабилност, ефикасност и адекватност, е
необходимо ръководството на прокуратурата да създаде такава структура на ВКП, която
действително да отговори на нуждите от специализация и методическа помощ на
териториалните прокуратури. Наложително е да се премахнат дублираните и излишните
функции и се създадат само работещи звена. Ясно и коректно трябва да бъдат разписани
правилата за работа, системите за контрол и оценка на резултатите от дейността на отделите.
2. Новата структура трябва да е изградена по начин, който безспорно да посочва
основните приоритети в работата на прокуратурата. Особено важен е акцентът, който ще се
постави по отношение на специализираните звена. На практика това ще е посланието към
обществото за целите и приоритетите в дейността на ПРБ.
3. Структурната и функционална реформа в голяма степен определят
професионалната среда за изява. Необходимо е да се постигне разумно, почтено и
демократично управление на най-високото ниво в системата, защото то определя
политиката на прокуратурата и осъществява комуникацията с централните държавни
институции. Чрез инстанционните си актове, методически указания, участието на прокурори
в работни групи по изработването на проекти за нормативни актове и регламентирането на
междуинституционални правила за сътрудничество, Върховната касационна прокуратура
представлява важен фактор за осъществяване на реформите.
4. ВКП трябва да е истински лидер в прокурорската йерархия, но не във всички
направления на работата й това е така. Необходимо е да се възвърне доверието на редовите
магистрати в касационното ниво, което трябва да работи именно в тяхна помощ. Основни
предпоставки за повишаване на това доверие са професионалната компетентност и
своевременната и ефективна методическа помощ. Реализирането на последната, обаче, е
двустранен процес – методическата помощ не трябва да е само по инициатива на ВКП, а и да
е търсена от териториалните прокуратури.
5. Като се държи сметка, че се предлага структурна промяна малко повече от година
след последната такава, трябва да се посочи, че наистина няма друг начин да бъдат
постигнати ефикасни процедури, положителни професионални практики и цялостно
оптимизиране.19
19 Показателен е примерът с отдел ІІІ „Съдебен и изпълнение на наказанията“, чиято структура през
изследвания период не е променяна, тъй като безусловно се е доказала като най-удачна за
изпълнение на възложените му функции.

6. Бъдещият структурен модел не трябва да е самоцел, а да се създаде след сериозно
обсъждане на аргументи и доводи на прокурорите от всички нива.
7. Новата визия за отделите във ВКП трябва да е съчетана и с изграждането на
адекватна структура на администрацията, подпомагаща работата на магистратите.
8. Нужно е да бъдат разписани точно функциите и правилата за работа и да се
заложат индикативни показатели, по които да се отчита ефектът от дейността на новата
структура.
9. Удачно би било веднъж годишно да се извършва цялостна оценка на резултатите
от реформата във ВКП, за да може при констатирани слабости и неблагополучия да се
предприемат своевременно съответни управленски мерки.

ОТДЕЛ I
Структура преди 10.02.2012 г.
Отдел първи
Противодействие на корупцията, прането на пари и
други престъпления от значим общ ествен интерес
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор ІV

Сектор І

Противодействие на
престъпления срещ у
културно-историческото
наследство, природния
и архитектурен
ландшафт,
посегателствата срещ у
защ итени територии и
престъпления, свързани
с екологията

Сектор ІІІ

Сектор ІІ

Противодействие на
корупцията

Противодействие на
прането на пари

4 прокурори

3 прокурори

Противодействие на
други престъпления от
значим общ ествен
интерес
2 прокурори

1 прокурор

Структура след 10.02.2012 г.

Отдел първи
Противодействие на корупцията и престъпленията
извършени от длъжностни лица
1 прокурор, завеждащ отдела

Вътрешна специализирана
мрежа за против одействие на
корупционните престъпления

Деловодство

Първи
специализиран
екип

Втори
специализиран
екип

Сектор І
Противодействие на
корупционните
престъпления,
включително извършени
от магистрати и други
лица по чл.2 от
ЗПИЛЗВДД
4 прокурори

Прокурори: общо 10

120 прокурори

Сектор ІІІ
Сектор ІІ
Противодействие на
други престъпления,
извършени от лицата по
чл.2 от ЗПИЛЗВДД
2 прокурори

Противодействие на
престъпленията,
извършени от или
срещу служители на
МВР, МО, МП при или
по повод изпълнение на
службата им
3 прокурори

Служители: общо 5 (административен секретар – 1; главен специалист – 1;
младши специалист – 1 и прокурорски помощници – 2).
Това е специализиран отдел по смисъла на заповедта, като ръководителят му следва
да разпределя преписките при спазване принципа на случайния подбор. При определяне
функционалната компетентност на отдела е използван смесен подход: изчерпателно по
текстове от НК (сектор 1-ви) и с оглед субекта на престъплението (сектори 2-ри и 3-ти).

Сектори

І сектор

ІІ сектор

ІІІ сектор

Компетентност

• Престъпления

по Раздел ІV
„Подкуп”: чл. 301-307 НК
• Престъпления по служба:чл. 282285 НК
• Престъпления
против
правосъдието: чл.287, чл. 294 ал.
4; чл. 295 и чл. 299 НК
• Престъпления с корупционен
елемент: чл. 219 –чл. 225в НК
• Чл. 201-203 от НК
Всички престъпления, извършени
от лица, заемащи висши държавни
длъжности по чл. 2 ЗПИЛВЗДД,
които
не
попадат
в
компетентността на сектор 1-ви и
3-ти
Престъпления
от
и
срещу
служители на МВР, ДАНС, ГДИН,
ГД „Охрана”към МП; МО, НСО и
НРС и ведомства с функции по
опазване на горски територии и
селскостопанско имущество, при и
по повод службата им

Функционални задължения

1.Методическо
ръководство
и
контрол
върху
специализираните екипи (само сектор 1-ви)
2.Изготвят проекти за методически указания и инструкции
за престъпления от компетентността на отдела, които
окончателно се съгласуват и редактират с отдел VІІ
3.Осъществяват междуведомствено взаимодействие с
правоохранителни и други органи по въпроси от
компетентността на отдела
4.СН и произнасяне по линия на служебния контрол по
преписки и дела от компетентност на отдела
5.Решаване на спорове за компетентност по преписки и
дела и по преценка дават указания по конкретни разследвания
и проверки, извън делата на СН.

Този подход създава редица проблеми, свързани с разпределението на преписките и
делата, както и с неравномерната натовареност. През периода от 10.02.2012 г. до 31.12.2012 г.
в отдела са решени общо 674 преписки, от които само 84 по линия на инстанционния контрол
(8.4 средно на 1 прокурор). Наблюдаваните на специален надзор дела са общо 69 (6.9 дела
средно на прокурор).
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
акцент върху борбата с корупцията, като един от водещите приоритети на
прокуратурата;
пряко участие (методическо и надзорно) на ВКП в специализираните екипи;
създадената със Заповед № 1444/ 08.05.2012 г. национална прокурорска мрежа
е първоначална предпоставка за специализация, но е нужен точен регламент за
оценка на ефекта от работата ѝ.
Слаби страни:
няма единни и ясни критерии, по които да се установяват и отчитат
преписките и делата, касаещи корупционни престъпления (същински и
несъщински20). В обхвата на функционалната компетентност на сектор 1-ви на
20 За условното разделение на тези две категории е заимстван подходът, приет в сборника
„Корупционни престъпления. Сборник съдебна практика на инстанционните съдилища (1998-2006г.)“
със съставители Павлина Панова и Ралица Илкова, изд. „Сиби“, 2006, стр. 11.

отдела не са включени и всички престъпления с корупционен елемент. 21
Необходимо е да се изготви пълен каталог на престъпленията от тази категория,
по които отделът да работи;
не са много случаите на сезиране на ВКП от централните ръководства на
контролните органи с данни за извършени престъпления. Тъй като основното
взаимодействие между прокуратурата и контролните органи се осъществява по
повод надзора за законност, ръководен от Върховната административна
прокуратура, е нужно при установени данни за престъпления, тя да изпраща
материалите не само на компетентната териториална прокуратура, а и на ВКП.
За да може специализираният отдел при ВКП да упражнява засилен контрол
върху преписките и делата, касаещи корупционни практики, е необходимо да се
изгради адекватен механизъм за уведомяването му;
указанието за засилена методическа помощ, утвърдено със Заповед №
455/22.02.2011 г., сериозно редуцира наблюдаваните от този отдел дела на
специален надзор.22 Това указание донякъде ограничава възможността за
осъществяване на надзорна дейност по отношение на по-голям кръг
корупционни престъпления;
проблем съществува и по отношение функционалната компетентност на
сектор 2-ри, като се отчитат затруднения за своевременното и ефективно
взаимодействие между ВКП и териториалните прокуратури. В касационната
прокуратура липсва информация за точния брой наблюдавани преписки и дела,
тъй като случаите се регистрират едва при постъпване на уведомление от
териториалните прокуратури за взето на специален надзор дело;
за сектор 3-ти се отчитат проблеми, обусловени както от ограничените
статистически данни, събирани и подавани от отдел VІІ 23, така и от липсата на
достатъчна активност от страна на териториалните прокуратури; 24
за сектор 3-ти затруднения произтичат и от това, че компетентността му е
определена съобразно длъжностното качество на лицето, а не според вида
престъпление. Това поставя въпросът когато са налице и двете основания, кое ще
е водещо при определяне на компетентността – длъжностното качество на
субекта на престъплението или деянието.
Междинна оценка на дейността на този отдел:
1. Със своя заповед № ЛС–701/06.03.2013 г. главният прокурор е разпоредил
извършването на анализ на делата за корупция, по които е работила прокуратурата през
периода 01.01.2007 г. – 15.02.2013 г.25 В окончателния доклад по този анализ са направени
21 Напр. по чл. 307в и чл. 307г, вр. чл. 307в от Глава VІІІа от НК; по чл. 288; чл. 204 и чл. 205; чл. 226,
ал. 3; чл. 387, ал. 3 и др).

22 Например през 2010г. те са били 401 бр., а през 2012г. – 69бр.

23 По данни от годишния доклад за дейността на отдел І, отдел VІІ не набира информация за всички
лица и дела от компетентността на сектора.

24 Като пример за последното се сочи, че на два пъти колегите от сектора са изискали от
първоинстанционните прокуратури да посочат ДП, по които да окажат методическа помощ, но е
откликнала само ВоАП.

предложения за подобряване на организационната структура и функционална компетентност
на отдела, а именно:
Създаване на ефективен механизъм за оказване на засилена методическа
помощ и контрол от страна на ВКП по отношение на делата, наблюдавани от ЕК,
имащи за предмет корупционни престъпления;
Създаване на единен електронен регистър26 в прокуратурата за корупционните
престъпления. Необходимостта е породена от констатирано разминаване в
информацията, подавана по отношение на корупционните дела от различни
източници във ВКП.
2. В изпълнение на заповед № ЛС-811/13.03.2013 г. на главния прокурор, издадена в
изпълнение на същата препоръка на ЕК, бе извършена и ревизия на всички висящи досъдебни
производства, водени срещу магистрати.
Изводите от докладите по тези две проверки ще се ползват като основа за
набелязване на мерки за подобряване на работата по дела от тази категория.

25 Тази заповед е в изпълнение на препоръка на Доклада на Комисията до Европейския парламент и
Съвета от 18.07.2012г. относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Работната група по заповедта в състав прокурори, следователи и външен експерт провери дела,
водени срещу магистрати, разследващи органи, полицейски служители (вкл. пътна и гранична
полиция); митнически служители; нотариуси; съдебни изпълнители и длъжностни лица по смисъла на
чл. 2 ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
Предмет на проучване бяха както успешно приключилите дела, така и причините за неуспехите на
обвинителната теза.

26 Идеята е уместна само доколкото позволява реализация чрез УИС.

ОТДЕЛ II
Структура преди 10.02.2012 г.
Отдел втори
Инстанционен контрол
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І
Апелативни райони
София и Варна
5 прокурори

Сектор ІІ
Апелативни райони
Пловдив, Варна и
Бургас
5 прокурори

Сектор ІІІ
Военно-Апелативна
прокуратура
3 прокурори

Структура след 10.02.2012 г.

Отдел втори
Противодействие на престъпленията против
човешките права и общ оопасните престъпления
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І
Противодействие
на
престъпленията
против
конституционните
права на
гражданите
2 прокурори

Сектор ІІІ
Сектор ІІ
Противодействие
на особено
тежките случаи
на престъпления
против
собствеността

Противодействие
на
престъпленията
против
интелектуалната
собственост и на
компютърните
престъпления

2 прокурори
2 прокурори

Сектор ІV
Противодействие
на
престъпленията
против културноисторическите
ценности и
околната среда

Сектор V

Сектор ІV

Противодействие
на незаконната
миграция

Противодействие
на общ оопасните
престъпления

2 прокурори

3 прокурори

2 прокурори

Вътрешна специализирана мрежа за
противодейств ие на комп. престъпления и
престъпленията срещу интелектуалната
собств еност
213 прокурори

Прокурори - общо 14.
Служители - общо 8: административен секретар – 1; старши специалист – 1;
завеждащ служба – 1; съдебен деловодител – 3; прокурорски помощници – 2.
Това е специализиран отдел и ръководителят му следва да разпределя преписките на
прокурорите при спазване принципа на случайния подбор. Компетентността на отдела е
определена изчерпателно по текстове от НК.
Сектори
І сектор
ІІ сектор
ІІІ сектор

Компетентност

Функционални задължения

Чл. 167-169г
Чл. 170-171а
Чл. 172 и чл. 174а-175 от НК
Особено тежките престъпления от Глава V
НК „Престъпления против собствеността”
Чл. 172а-174
Чл. 319а-319е
Чл. 212а и чл. 216 ал. 3

1. Осъществяват СН по дела и се произнасят по линия
на служебния контрол по досъдебни производства и
преписки от обхвата на своята компетентност;
2. Решават спорове за компетентност по преписки и
дела и по преценка дават указания и насоки по
конкретни разследвания и проверки, извън делата на
СН;

Чл. 277а-278д
Раздел ІІІ „Престъпления против
народното здраве и околната среда” от
Глава ХІ
Раздел V „Престъпления при използване на
атомната енергия за мирни цели” от Глава
ХІ
Чл. 216 а
Чл. 279-281
Чл. 308 ал. 2 с предмет документи за
самоличност, улесняващи незаконната
миграция
Раздели І, ІІ и ІV от Глава ХІ
„Общоопасни престъпления” от НК

ІV сектор

V сектор
VІ сектор

3. Съставят проекти за общи методически указания и
инструкции относно воденето на разследването,
изготвянето на прокурорски актове по ДП и
упражняване на общите прокурорски правомощия.
Проектите се изпращат за съгласуване и окончателна
редакция в отдел VІІ ;
4. Осигуряват междуведомствено взаимодействие с
правоохранителни и други органи и организации по
въпроси от функционалната си компетентност.

Начинът на определяне на компетентността на сектор 2-ри, ограничаващ дейността
му само до квалифицираните състави на престъпленията против собствеността, се намира за
неудачен.27 Изводът е, че не се постига поставената със заповед № 323/12 г. цел за
оптимизация на работата във ВКП. Формализирането и детайлизирането на компетентност
до членове и алинеи от НК създават дисбаланс и сочат на липса за ясна визия. Макар и като
абсолютна цифра преписките, разпределени по силата на раздел ІV т. 2 от Заповед № 323/12
г. да не са много, този подход създава проблеми, свързани със специализацията. Удачно е
последната да се търси по конкретни видове престъпления.
Констатира се неравномерна натовареност на отделните сектори 28, което е знак за
неефективно разпределение на ресурсите.
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27 Например, преписка на териториална прокуратура, водена с оглед престъпление „измама” с
предмет сума около половин милион лева, след като е била разпределена на Отдел ІІ, е върната на
Отдел V с искане за разпределяне между прокурорите от всички отдели, тъй като в постановленията
на териториалните прокуратури „не е била обсъдена хипотезата на чл. 211 НК (особено тежък
случай), а тази на чл. 210 НК”. Така, преписката се разпределя между прокурорите от всички отдели и
може да бъде решена и от колега от неспециализиран отдел (напр. отдел „Международно правно
сътрудничество“ или отдел „Административен“).

28През 2012г. в отдела са решени общо 2 114 преписки (средно на 1 прокурор – 151), от които само
167 инстанционни (средно 11.9 на прокурор). Делата на специален надзор са общо 33 (средно по 2.4
на прокурор). Сектор 5-ти „Противодействие на незаконната миграция“ има 95 решени преписки,
спрямо 603 на сектор 4-ти.
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
Частично постигната специализация.
Слаби страни:
Неудачно структуриране, водещо до неефективност поради сериозното
„раздробяване“ на сектори;
Неравномерна натовареност;
Ограничена компетентност;
Създадена мегаструктура от шест сектора, трудна за администриране.

ОТДЕЛ ІІІ
Структура преди 10.02.2012 г.

Отдел трети
Съдебен и изпълнение на наказанията
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІ

Наказателно-съдебен

Гражданско-съдебен

12 прокурори

4 прокурори

Сектор ІІІ
Изпълнение на
наказанията
3 прокурори

Структура след 10.02.2012 г.

Отдел трети
Съдебен и изпълнение на наказанията
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІ

Наказателно-съдебен

Гражданско-съдебен

11 прокурори

4 прокурори

Сектор ІІІ
Изпълнение на
наказанията
4 прокурори

Прокурори – общо 20
Служители – общо 12: Административен секретар – 1; Главен специалист – 1;
Завеждащ служба – „НСН” – 1; Завеждащ служба – „ИН” – 1; Съдебен деловодител – 4;
Съдебен деловодител – „ИН” – 1; Куриер – 1; Прокурорски помощник – 2; 1 експерт на
граждански договор към сектор „Изпълнение на наказанията”

Структурата на този отдел не е променяна през годините, което по-горе бе отчетено
като безспорно доказателство за съответствието й с възложените функции. Компетентността
на отдела е определена с оглед специфичността на дейността му, като преписките се
разпределят на случаен принцип.
Сектори

Функции на прокурорите

1. Участват в съдебни заседания на ВКС по наказателни дела.
2. Произнасят се по искания за възобновяване на наказателни дела.
3. Инстанционен контрол по преписки, образувани по молби за възобновяване.
4. Надзор по дела, взети на СН.
5. Изготвят проекти на искания и дават становища по ТР на ВКС.
6. Изготвят становища по дела на ВКС, разглеждани в закрити заседания.
7. Становища по конкретни запитвания във връзка с участие на прокурорите в наказателни

1-ви „НСН”

2-ри „ГСН”

3-ти
„Изпълнение
на
наказанията”

дела.
8. Анализират съдебната и прокурорска практика и правят проекти за методически
указания, които съгласуват с отдел VІІ „ИАМР”.
1. Участват в съдебни заседания на ВКС по граждански дела
2. Решават преписки от гражданско-правен характер и дават указания по заведените искови
молби по ЗОЗОВ срещу ПРБ.
3. Проекти на искания и дават становища за ТР на ВКС.
4. Анализират съдебната и прокурорска практика и правят проекти за методически
указания, които съгласуват с отдел VІІ „ИАМР”.
5. Анализират и обобщават делата по ЗОДОВ срещу ПРБ.
1. Решават преписки и дават становища по изпълнение на наказанията и мерки на
процесуална принуда
2. Проекти на искания за възобновяване на наказателни дела в случаите на нарушаване на
закона при определяне и изпълнение на наказанията;
3. Надзор за законност в местата за лишаване от свобода, арести и пробационни служби
4. Обобщават съдебната и прокурорска практика, дават указания и отговарят на конкретни
запитвания
5. Изготвят проекти на искания за ТР и дават становища

През 2012 г. в отдела са решени общо 7 555 преписки (средно на 1 прокурор по
377.8). Броят на съдебните дела е 2 170, от които 2 061 наказателни и 109 граждански, т.е.
средната натовареност на прокурор от сектор «НСН» е 171.8, а от сектор «ГСН» - 27.3 дела.
Налага се извод, че по абсолютни цифри сектор 1-ви е в пъти по-натоварен от сектор 2-ри.
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
Пълно съответствие на структура и функции на отдела и секторите.
Добра организация на работа с делата на СН – завеждат се в специален
регистър и се наблюдават до влизане в сила на съдебния акт.
Създаден е регистър на решенията на ВКС, с които са потвърдени
оправдателните актове или за пръв път са постановени оправдателни решения.
Последните се изпращат на териториалните прокуратури, което дава възможност
на същите да попълнят своите регистри.
Сектор „ГСН“ дава подробни указания на териториалните прокуратури във
връзка с отговорите на исковите молби и при обжалване на незаконосъобразните
съдебни актове.
В сектор „ГСН” са обобщавани в табличен вид данните по влезлите в сила
решения в производства по ЗОДОВ с ответник ПРБ. В сектора се води регистър
на касационните жалби и определенията; отчита се по колко дела е допуснат
касационен контрол и се събират всички определения на ВАС, въз основа на
които се прави годишен анализ и се дават методически указания на
териториалните прокуратури.
В сектор 3-ти „Изпълнение на наказанията“ е създаден информационен масив
за неизпълнените присъди. 29
Слаби страни:
Като изключим годишните анализи, липсва достатъчно активна „обратна
връзка“ между сектор „НСН“ и териториалните прокуратури за допусканите
типови грешки при изготвяне на обвинителни актове и касационни протести.
Наложително е активизиране на взаимодействието и между сектор „ГСН“ и
колегите в страната в насока анализиране на причините за постановяване на
осъдителни решения по ЗОДОВ. Удачно е да се помисли за провеждане на
периодични съвещания по апелативни райони, на които колегите от отдел
„Съдебен и изпълнение на наказанията“ да обсъждат с прокурорите от страната
констатирани пропуски и проблеми.

29 Регистърът не е базиран на УИС, но осигурява полезна информация и следва да се обмисли
въвеждането му чрез УИС.

ОТДЕЛ IV
Преди 10.02.2012 г.

Отдел четвърти
Международно правно сътрудничество
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІ

Международна правна
помощ по Конвенция
прокурори 2000

Международна правна
помощ за страни,
нечленуващ и в ЕС

5 прокурори

1 прокурор

Сектор ІІІ

Сектор ІV

Трансфер
и екстрадиция

Европейска заповед
за арест

3 прокурори

3 прокурори

След 10.02.2012 г.

Отдел четвърти
Международно правно сътрудничество
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІ

Сектор ІІІ

Международна правна
помощ

Трансфер и
екстрадиция

Европейска заповед
за арест

5 прокурори

2 прокурори

2 прокурори

Национална прокурорска
мрежа
100 прокурори

Прокурори – общо 11

Служители – общо 10: Административен секретар – 1; Главен специалист – 1;
Завеждащ служба – 1; Съдебен деловодител – 4; Прокурорски помощник – 3
Този отдел осигурява изпълнението на строго специфични функции, произтичащи от
различните форми на международното правно сътрудничество.
Сектори

1-ви
сектор

2-ри
сектор
3-ти
сектор

Функции на прокурорите
1. Организират и координират международното правно сътрудничество (МПС) на ПРБ по
наказателни дела.
2. Осъществяват преки контакти с международните органи и организации в областта на МПС.
3. Ръководят националната прокурорска мрежа в наказателното правно сътрудничество.
4. Организират и провеждат обучения на прокурорите по МПС.
5. Участват като лица за контакт в структури на ЕС и в международни регионални организации.
6. Упражняват специална компетентност при трансфера на производства по наказателни дела.
7. Отговарят на запитвания при приложение на закона от компетентност на сектора.
8. Обобщават и анализират съдебната и прокурорска практика, изготвят проекти за методически
указания, които съгласуват с отдел VІІ „ИАМР”.
1.Подпомагат главния прокурор при осъществяване на трансфер на осъдени лица.
2.Осъществяват екстрадиция на обвиняеми и осъдени лица, съобразно компетентността по ЗЕЕЗА.
1.Организират и координират дейността на прокуратурата при изпълнение и издаване на ЕЗА.

Видно е, че задължението за обучение, контакти и анализ е възложено на сектор
1-ви, като останалите два сектора имат далеч по-ограничени функции. Към този отдел е
създадена и първата национална прокурорска мрежа (Заповед № ЛС-6880/26.10.2007 г.), за
която има конкретно разписани и утвърдени от главния прокурор указания за работа № И23.10.2008 г.30
По категоричен начин се установи, че статистиката на отдел ІV не е коректна:
посочените като общо решени преписки за една календарна година (14 618 бр. при общ брой
решени за цялата ВКП 36 967 бр.), не е действителен. Като решени преписки са отчитани
отделните произнасяния и действия по кореспонденция по всяка от преписките. Така отдел
ІV влиза в дисхармония със статистиката на цялата ВКП и се създава нереална обща картина
на натовареността на касационната инстанция.
Като се анализират данните за преписките и делата от тази категория за цялата
страна, е видно, че натовареността в абсолютни цифри не е висока и е различна за отделните
сектори. Трябва да бъде отчетено, обаче, че това е единственият отдел във ВКП, който дава
дежурства в празнични и почивни дни и работа му изисква произнасяне в изключително
спешен порядък.
Заради необходимостта от постигане на висока специализация, е удачно всеки от
прокурорите в отдела да може да работи по всички направления на международното правно
сътрудничество. В тази насока е нужно да се прецени премахване на условното разделение на
сектори.

30 Констатира се противоречие между заповед № 323/12г. и въпросните указания за работа, което
трябва да бъде отстранено: според заповедта ръководството на националната прокурорска мрежа е
възложено на сектор 1-ви от отдел ІV, а според т. 4 от указанията – на работна група в състав
завеждащият отдел ІV и по един прокурор от секторите на отдела.
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
Бързина и оперативност на работа;
Работеща прокурорска мрежа с реални резултати от дейността й;
Постигната специализация.
Слаби страни:

2

Некоректна статистика, отклоняваща се от въведените стандарти.

ОТДЕЛ V
Структура преди 10.02.2012 г.

Отдел пети
Административен
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІ

Кадри
и квалификация

Прием на граждани,
жалби и сигнали

1 прокурор

3 прокурори

Структура след 10.02.2012 г.

Отдел пети
Административен
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІ

Сектор ІІІ

Кадри
и квалификация

Прием на граждани,
жалби и сигнали

Организационен и
колегиум

1 прокурор

1 прокурор

1 прокурор

Прокурори – общо 4
Служители – общо 13: Административен секретар – 1; Старши експерт – 1;
Старши експерт – кадри и квалификация – 1; Главен специалист – административна
дейност – 2; Главен експерт – 1; Съдебен деловодител – 2; Прокурорски помощник – 5.
В този отдел не е приложим принципът на случайния подбор, а ръководителят му с
резолюция извършва разпределението на преписките на прокурорите. Компетентността на
отдела е съобразно специфичните функции.

Сектори

1-ви

2-ри

3-ти

Функции на прокурорите
1.Подготвя и координира изготвянето на всички документи за ВСС, касаещи назначаване на и.ф.
административен ръководители и заместниците им; атестиране на прокурори и следователи;
повишаване в ранг, освобождаване от длъжност; щатната численост и преразпределението й;
2. Проучва необходимостта от обучение на прокурори, следователи и служители и изпраща
предложение за темите; за магистратите и служителите на отдел Х;
3.Определя участниците за всяко обучение и изпраща списък с имената и длъжностите им на отдел
Х. Организира уведомяването на определените участници за всяко обучение;
4.Поддържа регистър за проведени квалификационни мероприятия.
5. Организира и координира обученията в апелативните райони по вътрешно-ведомствената
програма;
6.Поддържа и актуализира база данни за кадровото развитие и квалификацията на прокурорите и
следователите
7.Подготвя проекти на указания и разпореждания, свързани със ЗСВ;
8.Дава указания и отговаря на конкретни запитвания на административните ръководители по ЗСВ.
1.Осъществява дейност по прием на граждани, жалби и сигнали
2.Изпраща по компетентност на съответните прокуратури жалби и сигнали
3.Извършва разпределение на постъпващия доклад за съответните отдели във ВКП, съобразно
компетентността им
4.Разпределя постъпващите преписки и дела извън тези, обхванати от специалните отдели, между
всички прокурори във ВКП (без заместниците на главния прокурор и завеждащ отделите) на
случаен подбор
1.Контролира административно-организационната дейност;
2.Подготвя проекти за заповеди на главния прокурор и заместниците му по административни,
кадрови и организационни въпроси;
3.Организира дейността по изпълнение решенията на ВСС, като дава указания до
административните ръководители;
4.Организира дейността на Колегиума на Прокуратурата

Констатира се дублиране на функции между този отдел и отдел Х – задължението за
подготовката и организацията на обучението и поддържането на базата данни е на отдел V,
който на практика се явява подпомагащ на отдел Х. Това е типичен пример, че една и съща
дейност може успешно да бъде извършвана само от едно структурно звено.
Не е нужно самостоятелното съществуване на сектор 3-ти: първата от възложените
му функции се изразява в приобщаване на изпратени от административните ръководители в
страната заповеди, указания и др., а втората и третата могат успешно да се изпълняват от
сектор 1-ви. Четвъртата предвидена функция (организиране на Колегиума на прокуратурата)
не следва да бъде възлагана на сектор или отдел. Колегиумът не е нормативно определен в
ЗСВ (както са, например, общите събрания на съдилищата), а е създаден като съвещателен
орган към главния прокурор.31 Колегиумът се свиква от главния прокурор при необходимост,
не по-рядко от един път в месеца, и именно с оглед непостоянната му дейност, не е
наложително включването му в организационната структура на ВКП.
Натовареността в отдела е изключително висока, което се обосновава както от
абсолютния брой преписки (през 2012 г. решените са общо 6 467 преписки, т.е. средно на 1
прокурор по 1 617 бр.), така и от необходимостта за бързо произнасяне.

31 Съгласно заповед № ЛС-2446/02.08.2006г. съставът му е динамичен (завеждащи отдели и малък
брой административни ръководители). Основната му цел е да разглежда най-важните въпроси по
практическото осъществяване на функциите на прокуратурата, подборът и квалификацията на
кадрите, относимите към дейността на ПРБ нормативни актове, периодичните отчети за нейната
работа.
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
Като цяло е налице съответствие на структура и функции;
Оперативност и срочност на произнасяне.
Слаби страни:
Излишно структуриране на сектор 3-ти;
Недостатъчна обезпеченост на отдела с магистрати.

ОТДЕЛ VI
Структура преди 10.02.2012 г.
Отдел шести
Инспекторат
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІ

Вътрешен контрол

Ревизионен

5 прокурори

5 прокурори

Структура след 10.02.2012 г.
Отдел шести
Инспекторат
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІ

Вътрешен контрол

Ревизионен

3 прокурори

3 прокурори

Прокурори – общо 7
Служители – общо 6: Административен секретар -1; Младши експерт -1;
Завеждащ служба (чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ) – 1; Завеждащ служба – 1; Прокурорски
помощник – 2.
По смисъла на Раздел ІV, т. 4 от Заповед № 323/12 г., ръководителят на отдела следва
да разпределя преписките при спазване принципа на случайния подбор.

Сектори

Функции на прокурорите

1. Извършват проверки с оглед данни за нарушения на служебни задължения от прокурори и
следователи, както и за престъпления, извършени от магистрати.
2. Подготвят проекти на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания от главния
прокурор.
3. Проекти на предложения на главния прокурор до ВСС за налагане на дисциплинарни
наказания и за отстраняване от длъжност.
4. Участват (по пълномощие на главния прокурор) в заседания по дисциплинарни дела пред
ВСС.
5. Обобщават, анализират и дават предложения за указания относно дисциплинарната
практика на административните ръководители в страната.
1. Извършват ревизии в апелативните и други прокуратури съгласно годишния план и
поставени задачи от ръководството на прокуратура.
2. Анализират дейността на ревизираните прокуратури и дават препоръки с оглед
констатациите.
3. Оказват методическа помощ, анализират и контролират ревизионната дейност на
апелативните и окръжните прокуратури.

1-ви

2-ри
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Натовареността на отдела е както следва:
Извършена междинна оценка на дейността на отдела:
Дейността на отдела е проверена в хода на разпоредени от главния прокурор
инвентаризация на преписките и служебната документация и ревизия. 32 Изяснени са
организацията на работа и ръководство, разпределението на преписките, прилаганите
32 Заповеди № ЛС-192/22.01.2013г.; № 400/06.02.2013г. и № ЛС-726/08.03.2013г.

способи и правни основания за извършване на проверки, начинът и формите на решаване на
преписките и архивирането им, срочността на работа, отчетност и контрол.
За преодоляване на констатираните множество нарушения, ревизиращият екип е
формулирал следните препоръки за бъдещата работа на отдела:
да се предложат и утвърдят ясни процедури за работа по преписките, с оглед
функционалните задължения на прокурорите;
да се създаде механизъм за контрол и оказване на методическа помощ на
административните ръководители за изпълнение на правомощията им по Глава
ХVІ от ЗСВ;
да се подготвят указания за проверки на административни ръководители по
създадена организация и ръководство на дейността;
да се анализира практиката на ВСС и ВАС по административни дела с предмет
дисциплинарни производства;
да се извърши анализ на решения на ЕСПЧ и се изведат констатирани
пропуски с оглед мерки за предотвратяване, както и анализ на решенията по
ЗОДВПГ;
да се създаде взаимодействие с етичните комисии с оглед своевременно
реагиране за образуване на дисциплинарни производства при констатация за
нарушение на Етичния кодекс на магистрати;
промяна в структурата, като сегашният отдел „Инспекторат” да функционира
като звено за вътрешен контрол за своевременно установяване на пропуски в
работата на прокурори и следователи и предприемане на съответни мерки,
включително и дисциплинарни;
отдел „Инспекторат” следва да активизира работата си с цел осигуряване
спазването на закона, недопускане забавяне работата по преписките и делата,
спазване на дължимото поведение от прокурори и следователи, в съответствие с
Етичния кодекс на магистрати и в посока осуетяване на предпоставки за
корупционни практики.
Към тези констатации може да се добави следното:
необходимост от прецизиране на ревизионната дейност: добре е проверките на
териториалните прокуратури да бъдат извършвани от екип, с ръководител
прокурор от отдел „Инспекторат” в състав колеги от други отдели („Съдебен и
изпълнение на наказанията” и от специализираните);
да се обсъди възможността за създаване на специализиран екип от прокурори
от СГП 33, който да разследва престъпленията, извършени от магистрати. Удачно
е наблюдението да се осъществява от прокурор от отдел „Инспекторат“, както и
изнасянето на този специализиран екип извън СГП (по подобие на част от сега
действащите специализирани екипи);
да се актуализират и прецизират Методическите указания за контрол в
системата на ПРБ (публикувани на ведомствения сайт на 10.06.2011 г.) и се
отменят Методическите указания за работа на прокурорите в отдел
„Инспекторат“ при ВКП (публикувани на сайта на 15.02.2011 г.), като се изготвят
нови, адекватни на функциите правила.

33 В продължение на вече въведената специализация при разпределяне на преписки и дела срещу
магистрати в СГП.

ОТДЕЛ VІІ
Структура преди 10.02.2012 г.
Отдел седми
Информация, анализ и методическо ръководство
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор ІІІ
Сектор І

Сектор ІІ

Информация
и анализи

Унифицирана
информационна система

2 прокурори

1 прокурор

Консултативен съвет за
методическо
ръководство и
конституционносъобразност на законите

Сектор ІV
Криминологически
изследвания
1 прокурор

1 прокурор

КСМРКЗ
Външни експерти

Структура след 10.02.2012 г.
Отдел седми
Информация, анализ и методическо ръководство

1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор ІІІ
Сектор І

Сектор ІІ

Информация
и анализи

Унифицирана
информационна система

2 прокурори

1 прокурор

Консултативен съвет за
методическо
ръководство и
конституционносъобразност на законите
1 прокурор

КСМРКЗ

Сектор ІV
Криминологически
изследвания
1 прокурор

Прокурори – общо 6.
Служители – общо 19: Административен секретар – 1; Главен експерт – 6; Главен
експерт - статистик-информатик – 1; Младши експерт – 1; Главен специалист – обучение
и помощ УИС – 1; Главен експерт – административна дейност и УИС – 1; Главен
специалист – 2; Главен експерт – статистика и анализ – 1; Старши специалист –
компютърна обработка на данни в УИС – 1; Прокурорски помощници – 4.
В този отдел не се прилага принципът на случайния подбор, а ръководителят му с
резолюция извършва разпределение на преписките между прокурорите.
Сектори
1-ви

2-ри

3-ти

4-ти

Функции на прокурорите
1.Осъществяват информационното осигуряване със статистическа и аналитична информация.
2. Анализират дейността на прокуратурите по отделни показатели.
3. Анализират състоянието, структурата, динамиката, причините и тенденциите на престъпността
4. Подготвя проекти на доклади и информация за дейността на ПРБ.
1. Разработва задания за развитието и усъвършенстването на УИС.
2. Помага на потребителите при работа с УИС и актуализира ръководството за работа със
системата.
3.Провежда обучения за работа с УИС.
4. Проверява правилното и пълно въвеждане на данните в УИС.
5.Участва в национални и международни проекти; взаимодейства с органи на държавно и
международно ниво за развитие на електронното управление в дейността на ПРБ.
6.Администрира ведомствения сайт и форума на ПРБ, съвместно с Дирекция „Информационни
технологии”.
1. Организират дейността на експертите от Консултативния съвет.
2. Изготвят проекти на искания и становища на главния прокурор до Конституционния съд.
3. Подготвят проекти на становища на ПРБ по искане на други ведомства във връзка с изготвяне
на нормативни актове, споразумения, конвенции и др.
4. Изготвят проекти на методически указания, инструкции, правилници, наръчници и др. актове,
съдържащи методически правила или препоръки във връзка с дейността на ПРБ и съгласуват
предоставените им от завеждащите отдели.
1. Изготвят тематични криминологични анализи и изследвания.
2. Изготвят окончателни доклади и предложения за действие въз основа на предоставени
резултати от криминологични изследвания и анализи.
3. Разработват проектополитики, свързани с работата на ПРБ.
4. Изготвят ежегодно криминологични анализи на престъпността.

Решените през 2012 г. от отдела преписки са общо 679, т.е. средно на 1 прокурор по
113.2, което по принцип не сочи на висока натовареност в абсолютни цифри. Необходимо е
обаче да се отчете, че в този отдел се подготвят и с него се съгласуват проекти за
методически указания, становища по законопроекти, по конституционни дела и др., което
изисква работа в съкратени срокове.
Дейността по информационното осигуряване е затруднена от изключително големия
брой заложени статистически показатели. Това затормозява аналитичното информационно
обслужване. Отдел VІІ изпраща ритмично отчети на другите отдели, които следва да правят

периодични анализи на тенденциите и да преценят необходимостта от съответни
методически указания. За да се изпълни в пълен обем тази функция трябва самите
специализирани отдели много ясно и точно да зададат на отдел VІІ показателите за
отчетност. Сама по себе си регистрацията на данни не е достатъчна – решаващо е доброто
взаимодействие между отделите във ВКП от една страна, и между ВКП и териториалните
прокуратури, от друга.
Организацията на работа на сектор 3-ти „Консултативен съвет за методическо
ръководство и конституционосъобразност на законите“ (КСМРКЗ) е регламентирана със
Заповед № ЛС-7395/27.12.2007 г. на главния прокурор, Вътрешни правила, ПОДАПРБ и
Заповед № 323/12 г. 34 На основание чл. 258 и сл. от ЗЗД през 2012 г. с външни експерти са
били сключени 19 договора, всички със срок 1 година. 18 от тях са изтекли на 31.12.2012 г. и
един изтича на 07.10.2013 г. През 2012 г. общо представените становища от експертите при
КСМРКЗ са 158 бр. 35
Сектор 4-ти „Криминологически изследвания“ е от значение за работата на
прокуратурата, но за да се изпълнят в пълен обем функциите му, е необходимо в него да
работят специалисти социолози и криминолози. Съвсем отделна е преценката дали към
момента има възможност за подобна финансова инвестиция.
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34 Експерти по граждански договор към КСМРКЗ могат да бъдат лица с висше юридическо
образование и професионален опит не по-малко от 5 години като магистрати и научни работници.
Дейността на КСМРКЗ включва: извършване на научно-приложни изследвания по проблеми, свързани
с работата на ПРБ; изработване на проекти на методически указания, инструкции и правилници;
анализиране на съответствието на законите с Конституцията и международните договори, по които
ПРБ е страна; изготвяне на проекти за искания на главния прокурор до Конституционния съд; мнение
по подготовка на становища по конституционни дела, по които страна е главният прокурор и др.

35 С предмет молби до Конституционния съд; проект на новия НК; по приложението на закона (НК,
НПК, ЗСРС, ЗЕС, ЗАНН, ЗСВ), по Инструкцията за провеждане на предварителни проверки; по
конкретни преписки с правна сложност.

Средна
натовареност
ІІІ

1

Средна
натовареност
IV

1

Средна
натовареност
Общо
Средна
натовареност

6

108,0

86,0

21,0

108,0

17,0

12,0

1,0

136,0

90

76

11

88

1

18

1

1

85

90,0

76,0

11,0

88,0

1,0

18,0

1,0

1,0

85,0

72

69

3

66

37

9

3

117

72,0

69,0

3,0

66,0

37,0

9,0

3,0

117,0

690

37

627

58

679

128

31

2

14

179

462

813

115,0

6,2

104,5

9,7

113,2

21,3

5,2

0,3

2,3

29,8

77,0

135,5

Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
Стремеж за обхващане в един отдел на статистическата информация, нейният
анализ и основната дейност на ВКП по методическо ръководство.
Идеята за привличане на външни експерти като консултанти е много добра,
защото по специфични въпроси (напр. при изготвяне на становища по някои
конституционни дела) е важно прокуратурата да бъде консултирана от водещи
специалисти в областта на правото.
Слаби страни:
Нефункционална структура.
Аналитичната дейност, свързана със статистиката се характеризира с
неблагополучия.
На отдела са възложени разнородни функции: едновременно в полето на
статистическата отчетност и на изключително важната дейност по анализ и
методическо ръководство.
Съотношението на прокурори и специализирана администрация (6 прокурори
спрямо 19 служители) е довод за свръхобезпеченост със служители.
КСМРКЗ не е организиран по оптимален начин, като тази преценка не отрича
ползата на ПРБ от високо експертната и компетентна консултация.
Предложения:
Бъдещата визия за този отдел трябва да с акцент върху анализа и
методическата помощ в системата на прокуратурата. При възможност от него да
бъде „изнесена“ функцията по техническото събиране и обработване на
статистическа информация и на дейността по УИС (същата би могла да се
ситуира към дирекция „Информационни технологии“).
Следва да се оптимизира работата на КСМРКЗ, като се отчитат от една страна
високата стойност на този тип външни консултации, а от друга – непостоянната
потребност от получаване на такива. Не е наложително ангажирането на
експерти от консултативния съвет да предопределя в някаква степен структурата

на ВКП, а е уместно е да се търси по-подходяща и гъвкава форма за получаване
на становища и консултации. 36
Отделът трябва да има такъв профил на дейност, че да е в състояние да
отговори по категоричен начин на въпросите къде в страната има значими за
практиката дела от дадена категория. Това е структурната единица, в която може
да функционира специфично звено (сектор), условно наречено „Практика“ –
своеобразна „информационна банка“ и аналитичен център за прокурорската и
съдебна практика. Тази нова структурна единица следва да получава данни от
специализираните отдели във ВКП и от териториалните прокуратури, както и да
обменя информация с Инспектората към ВСС (с оглед правомощието му по чл.
54 ал. 1 т. 4 от ЗСВ 37) и с Националния институт на правосъдието (предвид
правомощието му по чл. 249 ал. 2 от ЗСВ). 38
Уместно е да се засилят координиращите функции и екипният принцип на
работата на този отдел. Неговият ръководител (или натоварени с конкретни
задачи прокурори от отдела) би трябвало да са оправомощени да инициират
съвместни работни групи с представители на останалите отдели на ВКП, когато
е необходимо да се осигурят общи методически насоки или да се даде конкретна
методическа помощ по дело или преписка, поставящи значим проблем. Именно
за постигане на тези цели и подпомагане на работата по дела с най-висок
профил, е резонно отделът да осъществява комуникацията с подбрани експерти
от външния консултативен съвет, като се внесат необходимите промени във
формата и процедурите за работа с този съвет.
Отделът би могъл да поеме подаването на регулярната информация до
Министерство на правосъдието по Механизма за сътрудничество и проверка.

36 Един от вариантите е да се създаде мрежа от висококвалифицирани експерти и представители на
академичната общност, определени от главния прокурор. Тяхната експертиза следва да бъде
ангажирана по конкретни въпроси, а усилията им – възнаграждавани по предварително утвърдени
правила за всеки конкретен принос на база отчетени часове труд.

37 При противоречива съдебна практика да сигнализира компетентните органи за отправяне на
искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления.

38 Към НИП има учебно-информационен център, който организира дистанционно обучение и
извършва проучване и изследване на съдебната практика.

ОТДЕЛ VІІІ
Структура преди 10.02.2012 г.
Отдел осми
Противодействие на престъпленията против
финансовата система на Европейския съюз
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

4 прокурори

Структура след 10.02.2012 г.

Отдел осми

Вътрешна специализирана
мрежа за противодействие на
престъпленията против данъчните
престъпления, против митническия
и акцизния режим, и паричната и
кредитна система РБ
116 прокурори

Противодействие на престъпленията против
финансовите интереси на ЕС и РБ
Вътрешна специализирана
мрежа за против одейств ие на
престъпленията против
финансовите интереси на ЕС

1 прокурор, завеждащ отдела

164 прокурори

Деловодство

Сектор І

Сектор ІІІ

Сектор ІV

Противодействие на
престъпленията против
митническия и акцизен
режим

Противодействие на
престъпленията против
паричната и кредитната
система

1 прокурор

1 прокурор

Сектор ІІ
Противодействие на
престъпленията против
финансовите интереси
на ЕС

Противодействие на
данъчните престъпления
2 прокурори

4 прокурори

Специализирано
звено от СГП

Трети
специализиран екип

Четвърти
специализиран екип

Прокурори – общо 7;
Служители – общо 6: Главен специалист – 1; Старши специалист – 1; Завеждащ
служба – 1; Прокурорски помощници – 3
Това е специализиран отдел, като преписките се разпределят при спазване принципа
на случайния подбор. Освен типичните правомощия на касационна инстанция, общи за

всички сектори, обхватът на компетентност на последните е определен съобразно
конкретни престъпления (донякъде подходът е като при отдели І и ІІ)
Сектори

1-ви сектор

Компетентност
Чл. 202, ал. 2, т. 3 НК
Чл. 212, ал. 3 НК
Чл. 248а, ал. 2 НК
Чл. 254б НК
Престъпления по глава ІХ
„Документни престъпления”,
извършени във връзка с
усвояване на средства от ЕС

2-ри сектор

Чл. 255 – 259 НК
Чл. 313, ал. 2 НК

3-ти сектор

Чл. 234 НК
Чл. 242 и чл. 242а от НК

4-ти сектор

Функционални задължения

1. Осъществяват
2.
3.
4.
5.

Чл. 243 -249 НК

методическо ръководство и
контрол върху звеното за противодействие на
престъпления против финансовата система на ЕС
СН и произнасяне по линия на служебния
инстанционен контрол по ДП и преписки от
обхвата на своята компетентност.
Решават спорове за компетентност и по преценка
дават указания по ДП и преписки, извън делата
на СН.
Изготвят проекти за общи методически указания
и инструкции, които изпращат за съгласувани на
отдел VІІ.
Осъществява междуведомствено взаимодействие
с правоохранителни органи и организации по
въпроси от функционалната си компетентност.

Натовареността на секторите не е висока и е неравномерно разпределена: при общо
решени за миналата година 1 813 преписки, 1 163 са на сектор 1-ви; 510 – на сектор 2-ри; 77 –
от сектор 3-ти и 63 бр. – от сектор 4-ти. Инстанционните преписки не са голям брой: общо 16
бр. за целия отдел, малко са и взетите на специален надзор дела –14 бр.
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
Структурата и функциите на отдела са израз на изведената като приоритет за
прокуратурата дейност за борба с престъпленията против финансовите интереси
на ЕС и на Република България.
Силна заявка за активна дейност и специализация по тази категория дела са и
множеството допълнително структурирани звена към отдела.
Слаби страни:
Тежка и трудна за управление и ефективен контрол структура – отдел VІІІ е
натоварен с най-много допълнителни звена (2 национални прокурорски мрежи; 2
специализирани екипа и 1 специализирано звено).
Прокурорските мрежи са огромни, което налага ясно разписани правила за
комуникация и оценка на ефекта от дейността им.
Сектор 2-ри (данъчни престъпления) се състои само от 2-ма прокурори;
новосъздаден е и не е добре кадрово обезпечен. Сектори 3 и 4 са само от по 1
прокурор (посочения по-горе подход за „човек-сектор“). Това не е ефективно,
защото при евентуално отсъствие на титуляра, специализиран за работа по тази
категория дела, друг (неспециализирал се по замисъла на заповед № 323/2012 г.)
колега ще трябва да постанови окончателен акт.
На този етап не може се направи извод за доказана нужда от обособяването на
сектор 3-ти (1 преписка на СН и 3 инстанционни преписки) и сектор 4-ти (общо
63 преписки, от които 2 инстанционни и нито едно дело на СН).
Липсва цялостен анализ на резултатите от работата на прокуратурите по
данъчни престъпления; против митническия режим, паричната и кредитната
системи. Необходимо е да се направи такъв с извеждане на положителни и
отрицателни практики (по подобие на извършения за корупционните
престъпления).

ОТДЕЛ ІХ
Преди 10.02.2012 г.
Отдел девети
Противодействие на тежката
и организираната престъпност
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

7 прокурори

След 10.02.2012 г.
Отдел девети
Противодействие на тежката
и организираната престъпност
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І
Противодействие на
престъпленията
извършени от
организирани
престъпни групи
4 прокурори

Сектор ІІ

Сектор ІІІ

Сектор ІV

Противодействие на
престъпленията срещу
Републиката, тероризъм
и екстремизъм

Противодействие на
тежките престъпления
против личността и
трафик на хора

Противодействие на
престъпленията,
свързани с изпиране на
пари

2 прокурори

1 прокурор

1 прокурор

Прокурори – общо 9
Служители – общо 7: Административен секретар – 1; Главен специалист –
компютърна обработка – 1; Завеждащ служба – 1; Съдебен деловодител – 1; Прокурорски
помощник – чл. 68, ал .1, т. 3 от КТ – 1; Прокурорски помощник – 2.
Това е специализиран отдел, като ръководителят му следва да разпределя преписките
на прокурорите от отдела при спазване принципа на случайния подбор. Компетентността
на отдела е съобразен със специфичните правомощия на специализираните съд и
прокуратура.

Сектори
1-ви
сектор
2-ри
сектор

3-ти
сектор

4-ти
сектор

Компетентност

Функционални задължения

Престъпленията, подсъдни на
специализирания наказателен съд
съобразно чл. 411а, ал. 1 и 2 от
НПК
Чл. 95-110 НК
Чл. 162-163 НК
Чл. 164-166 НК
Чл. 115-118; чл. 122, ал.2; чл. 123124; чл. 126-127 НК
Чл. 142 и чл. 142а НК
Чл. 149-152; чл. 155, ал. 3-5; чл.
155а; чл. 156; чл. 157; чл. 158а; чл.
159 ал. 4 НК
Чл. 159а-159г НК
Чл. 253; чл. 253а и чл. 153б НК

1.Осъществяват методическо ръководство и контрол
на специализираните прокуратури.
2.СН и произнасяне по линия на служебния
инстанционен контрол по ДП и преписки от обхвата
на своята компетентност.
3.Решават спорове за компетентност и по преценка
дават указания по ДП и преписки, извън делата на СН.
4.Изготвят проекти за общи методически указания и
инструкции, които изпращат за съгласувани на отдел
VІІ.
5.Осъществяват междуведомствено взаимодействие с
правоохранителни органи и организации по въпроси
от функционалната си компетентност.

От създаването на новата структура на ВКП до края на 2012 г. общо решените в
отдела преписки са 543, от които 240 бр. в сектор 1-ви; 28 бр. в сектор 2-ри; 146 (сектор 3-ти)
и 129 (сектор 4-ти). Инстанционните произнасяния за целия отдел са 84 бр., а делата на
специален надзор – общо 49.

Сектори
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ІІІ
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23
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4

28

3
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3

44,0

26,0

4,0
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3,0
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2,0

3,0
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100

16
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2
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87,0
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8,0
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39
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14
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
Акцент върху противодействието
изпирането на пари

на

организираната

престъпност

и

Слаби страни:
Обособяването на сектори е направено без задълбочен анализ на подобна
необходимост и към момента е трудно да се обоснове такава;
Важни сектори, работещи по тежки престъпления, свързани с трафика на хора
и с изпиране на пари (3-ти и 4-ти) са недобре кадрово обезпечени.
Препоръка:
Този отдел трябва да изготви цялостен анализ на дейността на двете
специализирани прокуратури, който е наложителен предвид факта, че от
създаването им е изминала повече от година.

ОТДЕЛ Х
Преди 10.02.2012 г.
Отдел десети
Междуведомствено взаимодействие,
мониторинг и международни проекти
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор ІІ

Сектор І

Сектор ІІІ

Междуведомствено
взаимодействие

Мониторинг на делата,
наблюдавани от ЕК и
ВСС

Международни проекти
1 прокурор

1 прокурор

1 прокурор

След 10.02.2012 г.

Отдел десети
Координация на институционалното
сътрудничество, обучение
и публична комуникация
1 прокурор, завеждащ отдела

Деловодство

Сектор І
Координация на
институционалното
сътрудничество и
обучение
1 прокурор

Сектор ІІІ
Сектор ІІ
Международни проекти

Сектор ІV
Механизъм за
сътрудничество и
оценка

1 прокурор

Публична комуникация
1 прокурор

1 прокурор

Прокурори - общо 5.
Служители - общо 3: Главен експерт, той и административен секретар – 1;
Съдебен деловодител – чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ – 1; Прокурорски помощник – 1.

Този отдел не е специализиран и не се прилага принципа на случайния подбор при
разпределянето на преписките.
Сектори

1-ви сектор

2-ри сектор

3-ти сектор

4-ти сектор

Функции на прокурорите
1. Организират дейността във връзка с междуведомственото взаимодействие.
2. Методическа помощ и координация на взаимодействието на ПРБ с органите на
изпълнителната и законодателната власт във връзка с изпълнението на споразумения, съвместни
инструкции и методически указания.
3. Проучва и наблюдава актуалната нормативна уредба и предлага приемането на подходяща
подзаконова регламентация и организация на взаимодействие с другите ведомства.
4. Изготвя обобщени становища по регламенти, директиви, решения и периодични прегледи и
въпроси във връзка с прилагането на Европейското и Международното право, като иска, събира
и обобщава информацията за това от специализираните отдели във ВКП и регионалните
прокуратури.
5. Координира обучителната дейност в ПРБ с различни институции; български и международни
неправителствени организации с такава насоченост.
6. Изготвя и реализира програми за външно обучение на прокурорите и координира с отдел
„Административен” програмите за вътрешното обучение, като контролира спазването на
изискването за избягване на двойно финансиране и дублиране на теми по международни
програми, свързани с проекти.
7. Осъществява контакт с досегашни и потенциални донори за нови програми за провеждане на
обучение по определени теми от ръководството на ПРБ и избягване дублирането на програмите
за обучение.
8. Ръководителят на сектора е координатор на ПРБ с НИП.
9. Обменя информация за провежданите обучения и участниците в тях с отдел
„Административен” за осигуряване пълнота на водения там регистър за квалификацията на
прокурорите.
10. Регламентира начинът на координацията между отдели Х-ти и V-ти.
1. Изготвя проектни предложения по международни програми.
2. Изготвя становище по горепосочените предложения.
3. Подготвя материали, нужни за изпълнение на дейностите по проектите и документите,
необходими за отчитане на приключилите проекти.
4. Подготвя материали и дава становище по проекти на други бенефициенти с партньорство на
ПРБ.
5. Участва в изпълнението на проекти с бенефициент или партньор ПРБ.
6. Организира и подготвя провеждането на семинари по проекти, като съгласува участниците с
отдел „Административен” при ВКП, с оглед специализацията на прокурорите.
1. Обобщава и анализира информацията за движението на делата, наблюдавани от ЕК и от ВСС,
която информация постъпва от отдел „ИАМР”, специализираните отдели при ВКП и
териториалните прокуратури в страната.
2. Изготвя ежемесечно отчети до МП за напредъка на ПРБ по показателите, включени в
механизма за сътрудничество и оценка; по изпълнение на графика за неотложните мерки за
изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията
и организираната престъпност.
3. Изготвя аналитични справки по конкретни въпроси, отправени от Дирекция „Механизъм за
сътрудничество и оценка” при МП.
4. Подготвя, координира и участва в мисиите на експертите от ЕК по механизма за
сътрудничество и оценка.
1. Ръководителят на сектора изпълнява функциите на говорител на главния прокурор.
2. Организира дейността по изпълнение на Медийната стратегия на ПРБ съгласно Инструкцията
за работа и взаимодействие с медиите.
3. Координира контактите между ПРБ и неправителствените организации в областта на
публичната комуникация.
4. Координира връзките в медийната политика с аналогичните структури в съдебната,
законодателната и изпълнителната власт.
5. Изпълнява редакторски функции за официалния сайт на ПРБ.

Както бе посочено и по-горе, в голяма степен функциите на десети отдел дублират
тези на други отдели:
Една част от функциите на сектор 1-ви (т. 1-4) могат да бъдат поети от отдел
VІІ, а другата част (т. 5-10) от отдел V „Административен“.
Конкретно за сектор 2-ри следва да се посочи, че функциите му могат да бъдат
поети от самостоятелно звено, специализирано да работи по проекти.

Удачно е сектор 3-ти да бъде ситуиран към сегашния отдел VІІ.
Сектор 4-ти дублира функции на Пресцентъра при администрацията на
главния прокурор.
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Функциите на този отдел могат да се изпълняват безпроблемно от другите отдели на
ВКП и от звено при АГП.

ОТДЕЛ ХІ
След 10.02.2012 г.
Отдел единадесети
Противодействие на престъпленията, извършени
от непълнолетни и на посегателства срещу
непълнолетни
1 прокурор, завеждащ отдела
Вътрешна специализирана мрежа
за противодейств ие на
прест ъпленията изв ършени от
непълнолетни и на посегателствата
срещу малолет ни и непълнолетни

Деловодство

194 прокурори

Сектор І

Сектор ІІ

Противодействие на
престъпленията,
извършени от
непълнолетни лица

Противодействие на
посегателствата срещу
непълнолетни и
малолетни

1 прокурор

1 прокурор

Прокурори – общо 3
Служители – общо 2: Административен секретар – 1; Прокурорски помощник – 1;
1 експерт на граждански договор
Това е специализиран отдел, като подходът, използван при определяне на
компетентността му е според субекта на извършване на престъплението или с оглед
пострадалите лица.
Сектори

1-ви сектор

2-ри сектор

Функции на прокурорите
1. Изследва причините за извършване на престъпления от непълнолетни и предприема
мерки за отстраняването им.
2. Анализира и проучва състоянието на престъпността, извършвана от непълнолетни;
съдебната и прокурорска практика по тези дела и предлага проекти за методически
указания.
3. Организира и координира работата по делата с извършители непълнолетни по
апелативни райони.
4. Контролира упражняването на прокурорските правомощия по чл. 61, чл. 64 от НК и по
БЗППМН и Закона за закрила на детето.
1. Организира и контролира работата по делата с пострадали деца по апелативни райони.
2. Координира контактите на ПРБ с правителствени и неправителствени организации за
закрила на детето.
3. Осъществява съвместна дейност с КБППМН.
4. Осъществява контрол на домовете за деца с увреждания на територията на цялата
страна, специални училища-Интернати, социални домове и др.

Двата сектора изпълняват и следните общи функции:
1. Специален надзор по дела и служебен инстанционен контрол по ДП и преписки, за
престъпления извършени от непълнолетни или с пострадали непълнолетни и малолетни
лица, с изключение на тези, които са от компетентността на други отдели на ВКП.
2. Решават спорове за компетентност по преписки и дела и дават указания по
конкретни дела и проверки.
3. Съставят проекти за общи методически указания и инструкции по въпросите от
своята компетентност, които проекти се изпращат за съгласуване на отдел VІІ.
4. Осъществяват междуведомствено взаимодействие с правоохранителни и други
органи по въпроси от функционалната си компетентност.
5. Обобщават и анализират прокурорската и съдебната практика по делата за
престъпления, извършени от непълнолетни и с пострадали непълнолетни и малолетни лица.
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Оценка на състоянието и функциите на отдела:
Силни страни:
Спомага за реализиране на концепцията за държавна политика в областта на
правосъдието за детето, която предвижда специализация.
Слаби страни:
Функциите могат да се изпълняват и в рамките на сектор, без да е нужно
структурирането на цял отдел с два отделни сектора.

СТРУКТУРА
НА ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА (ВАП)
Към началото на анализирания период – 01.01.2007 г., структурата на ВАП е
формирана с т. ІІ от Заповед № ЛС-905/23.03.2006 г. на главния прокурор.
След обобщаване на резултатите от ревизията за дейността на прокуратурата
разпоредена със Заповед № 794/09.03.2006 г. на главния прокурор, е утвърдена следната
структура.

Заместник на главния прокурор
при ВАП

Отдел ІІ

Отдел І
"Административно-съдебен"
31 прокурори

"Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата
на гражданите"
3 прокурори

Обща и специализирана
администрация
19 служители

До края на изследвания период (31.12.2012 г.) промените в структурата и в щатния
състав на ВАП са малко и се изразяват в следното:
със Заповед № ЛС-6913/02.11.2007 г. на главния прокурор допълнително е
създаден отдел ,,Информация, анализ и методическо ръководство'';
от 36 прокурори към 01.01.2007 г., магистратските щатове са увеличени, към
м. септември 2012 г., с 2-ма прокурори. Така към 31.12.2012 г. ВАП е обезпечена
с щат от 38 прокурори, в това число – 1 заместник на главния прокурор и 37
прокурори39;
от 19 служители към 01.01.2007 г., заетите щатове са увеличени с още 3 (по 1
съответно от 01.03.2008 г., 01.11.2010 г. и 01.02.2012 г.).
Настоящата структура на ВАП е утвърдена със Заповед № ЛС-4148/17.12.2008 г. на
главния прокурор. Налице е относителна устойчивост, съчетана с минимално увеличаване на
щата за прокурори и служители.

39 Към момента щатната численост на ВАП е увеличена на 40 прокурори, като две щатни бройки са
заети през м. март 2013 г.

Заместник на главния прокурор
при ВАП

Отдел І
"Административно-съдебен"
29 прокурори

Отдел ІІ
"Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата
на гражданите"
7 прокурори

Отдел ІІІ
"Информация, анализ и
методическо ръководство"
1 прокурор

Обща и специализирана
администрация
23 служители

Служителите във ВАП формално не са разпределени по служби и отдели, но
практически такова разпределение и специализация съществуват 40, при съобразяване на
Класификатора на длъжностите в администрацията по чл. 340 ЗСВ.
ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ И НАТОВАРЕНОСТ
Обособените три отдела на ВАП осъществяват своята дейност, в съответствие с
вътрешната си организация и разпределение на функциите, както следва:
Отдел І „Административно-съдебен“ (АСН)
Прокурорите от отдел АСН във ВАП са ангажирани с осъществяването на функциите
на Прокуратурата по административносъдебния надзор, за спазване на законността в
съдебното производство по административни дела пред ВАС, както и оказването на
методическа помощ на прокурорите от окръжните и апелативните прокуратури. Тези
функции са възложени въз основа разпоредбите на чл.127, т.т. 5 и 6 от Конституцията.
Конкретните дейности, които изпълняват прокурорите от отдела, са:
–
участие в съдебни заседания по административни дела на ВАС,
когато е предвидено задължително в закона или когато прокурорът прецени, че
това се налага от важен държавен или обществен интерес;
–
предприемане на действия за отмяна на постановени
незаконосъобразни съдебни актове;
–
произнасяне по постъпили в отдела молби, жалби, сигнали и други
материали от административносъдебен характер;
–
осъществяване на постоянен преглед на постановените от ВАС
съдебни актове, с оглед уведомяване на главния прокурор, съответно заместника
на главния прокурор при Върховната административна прокуратура (ЗГП при
ВАП), за констатирана противоречива или неправилна съдебна практика;
40 Приложение № 2 Администрация на ВАП

участие в работни групи, създадени на принципа на случайния
подбор по разпореждане на ЗГП при ВАП, за произнасяне по отправени искания
за сезиране на Общото събрание на колегиите във ВАС, за издаване на
тълкувателни решения и изготвяне на проекти за искания и становища по
тълкувателни дела;
–
осъществяване на инстанционен контрол върху обжалвани актове на
апелативните
прокуратури
по
откази
за
възобновяване
на
административнонаказателни производства на основание чл.70 и сл. ЗАНН;
–
даване на становища по изпратени до ВАП проекти за приемане или
изменение и допълнение на нормативни актове;
–
дейност по методическо ръководство на прокурорите от
административните отдели в окръжните прокуратури при участието им по
административни дела в административните съдилища.
Участието на прокурорите от отдел „АСН” при ВАП в съдебните заседания на ВАС
през анализирания период е, както следва:
–

година

реално
участвали
прокурори
(бр.)

съдебни
заседания
(бр.)

адм.
дела
(бр.)

средна
годишна
натоваренос
т на
прокурор

средна месечна натовареност на
прокурор

съд. заседания
(бр.)

адм. дела
(бр.)

съд.
заседания
(бр.)

адм.
дела
(бр.)

201
2

26

899

10746

34,6

413

3,46

41,52

2011

25

872

11028

35

441

3,5

44,1

201
0

25

848

11789

34

472

3,4

47,26

200
9

25

843

11871

34

475

3,4

47,6

200
8

25

826

11194

33

448

3,3

44,8

200
7

25

814

9898

32,56

395,92

3,25

39,59

През 2012 г. съдебните състави, които са заседавали във ВАС са били, както следва:
от м. 01 до м. 05 – 23 тричленни и 8 петчленни;
от м. 05 до м. 09 – 24 тричленни и 8 петчленни;
от м.10 до м.12 и през 2013 г. – 25 тричленни и 8 петчленни състава, а от м. 09
2013 г. – 26 тричленни и 8 петчленни състава;
От заседаващите 25 тричленни състава 3 състава включват по 4 -ма съдии и 1 състав
включва 5-ма съдии.

Заседаващите във ВАС съдебни състави през 2011 г. са били 23 тричленни и 8
петчленни, а тези от 2007 до 2010 г. – 22 тричленни и 8 петчленни.
Нивото на натоварване през годините е относително устойчиво. Увеличен е броят на
насрочените съдебни заседания, но броят на делата остава сравнително еднакъв.
Обстоятелството, че някои от тричленните състави включват по 4 -ма или 5-ма съдии,
обуславя тенденция за увеличение броя на заседанията и през 2013 г. Същата последица ще
има създаването от септември 2013 г. на още 1 съдебен състав в ІІІ -то отделение на ВАС. Това
обуславя 108 насрочени открити съдебни заседания на състави на ВАС, в които прокурорите
от отдела следва да обезпечат участие, при пълен работен месец, а след септември 2013 г. –
112.
С оглед значението на тълкувателната дейност на ВАС, която цели да осигури
равенство на гражданите пред закона и противодействие на корупционни практики, част от
дейността на прокурорите от отдел АСН при ВАП е била насочена към своевременното
установяване на противоречива или неправилна съдебна практика и реализиране
правомощието на главния прокурор по чл. 125 от ЗСВ.
През периода 2007 – 2012 г. главния прокурор и неговият заместник при ВАП са
отправили до Общото събрание на колегиите във ВАС 19 искания за издаване на
тълкувателни решения и постановления относно противоречива съдебна практика. Проектите
на исканията са изготвени от прокурорите в отдел „АСН”. От постановените през този
период от ВАС тълкувателни актове 45.1% са по искания на главния прокурор и заместника
на главния прокурор при ВАП.
От прокурорите от отдел „АСН” и от заместника на главния прокурор при ВАП за
периода 2007 – 2012 г. са подадени 30 касационни и 13 частни протеста до ВАС. Участието
на прокурорите от отдела по касационни дела, които приключват с окончателен съдебен акт, е
между 87% и 98,8% от общия брой на административните дела, по които прокурор
задължително участва по закон.
През периода 2007 – 2012 г. прокурорите от отдел „АСН” са се произнесли общо по
4 402 преписки, като през различните години между 97,78% и 99% от преписките са били
решени в срок до 7 дни, а останалите – в срок до 14 дни или в срока, определен от главния
прокурор или от заместника на главния прокурор при ВАП.
През 2010 г. на отдела е възложено осъществяването на инстанционен контрол върху
актовете на апелативните прокуратури относно откази за възобновяване на административнонаказателни производства на основание чл.70 и следващите от ЗАНН. До края на 2012 г.
прокурорите от отдела са се произнесли по 85 такива жалби.
През периода 2007 – 2012 г. отдел „АСН” е изготвил проекти на три указания, които
са утвърдени от главния прокурор 41.
Отдел ІІ „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите” (НЗЗОИПГ)
Отдел НЗЗОИПГ във ВАП е натоварен с конституционно закрепената функция на
прокуратурата по установяване на закононарушения, допуснати от централната и местната
администрация, и предприемане на действия за тяхното отстраняване.
Дейност по осъществяване на постоянен надзор за законност
С утвърждаването на годишния план прокурорите в отдела са разпределени да
осъществяват постоянен надзор за законност върху административните актове в следните
области: социална политика и труд, образование, защита на потребителя, закрила на детето,
41 Указание № И-60/26.02.2007 г., отменено с Указание № И-375/09.10.2009 г., отменено със сега
действащото Указание № И-196/08.06.2011 г. относно участието на прокурорите по преценка в дела,
когато това се налага от важен държавен или обществен интерес.

устройство на територията, околна среда, води, земеделие, храни, гори, финансова система и
средства от ЕС, икономика и енергетика, железопътна, автомобилна и морска администрация,
обществени поръчки, защита на конкуренцията, приватизация и след-приватизационен
контрол, здравеопазване, лекарствени средства, ветеринарномедицинска дейност и
вътрешния ред.
Дейност по реализиране на планови и извънпланови задачи по надзора за
законност
Плановите задачи се осъществяват по предварително изготвен и утвърден план за
дейността на отдела, а извънплановите се реализират въз основа на постъпили сигнали на
граждани и организации, както и по служебна инициатива на прокурор (самосезиране).
Планът за дейността на отдела се изготвя с участието на всички прокурори от отдела
и се оформя от завеждащия отдела, който определя и приоритетите в него. Планът се
утвърждава от заместника на главния прокурор при ВАП.
Дейност по осъществяване на методическа помощ на териториалните звена
В задълженията на прокурорите от отдела е да оказват методическа помощ на
териториалните прокуратури при реализирания от тях надзор за законност по места. По този
показател е направено разпределение по апелативни райони. Не са обхванати Военноапелативната прокуратура и Специализираната прокуратура.
Дейност по реализиране на инстанционен контрол
Прокурорите от отдела осъществяват инстанционен контрол, при постъпване на
жалба от гражданин или организация срещу актовете на прокурорите от апелативните
прокуратури в страната. Инстанционният контрол се осъществява и служебно при
установяване на незаконосъобразен акт на териториалната прокуратура.
Натовареността на отдела е, както следва:
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Налице е тенденция на спад в натовареността на отдел „НЗЗОИПГ” при ВАП за
анализирания период. Съществен принос за този спад е решението от м. ноември 2009 г. на
ръководството на прокуратурата максимално да се намалят задачите, възлагани от отдел
„НЗЗОИПГ” на териториалните прокуратури. Това ограничи дейността на отдела единствено
до надзор върху дейността на централните административни органи. Провежданите проверки
на дейността на централен орган са свързани със задълбочено проучване на нормативната
база по конкретната тема, установяване и проверка на място на административните актове и
анализиране на събраната информация с цел установяване на проблемите при приложението
на закона в дейността и актовете на проверявания орган. При констатиране на нарушения се
предприемат необходимите действия за отстраняването им по реда на чл. 145, ал. 1, т. 5 или т.
6 от ЗСВ или чрез протест по АПК. След приключването на проверката се изготвя обобщена
справка.

Отдел ІІІ „Информация, анализ и методическо ръководство” (ИАМР)
Дейност по информация и анализ. Отделът осъществява информационноаналитични, координационни, контролни и методически функции при събирането,
обработването, систематизирането, анализирането, съхраняването и използването на
получената информация за дейността на ВАП, апелативните прокуратури и
административните отдели в окръжните прокуратури по административния надзор за
законност; осъществява информационно осигуряване със статистическа и аналитична
информация за Прокуратурата на РБ. Отделът изготвя проектите на годишните доклади на
ВАП и на териториалните прокуратури в страната, както и на шестмесечните информации за
дейността на същите и за образуването, движението и приключването на преписките и
делата.
Дейност по методическо ръководство. Отдел ИАМР във ВАП осигурява
методическо ръководство и контрол на информационната дейност в апелативните и
административните отдели в окръжните прокуратури и при необходимост допълва
статистическите образци за отчета на работата; изразява становища и изготвя проекти на
становища за нуждите на ПРБ, по искане на други ведомства, във връзка с изготвяне на
нормативни актове; изготвя становища, бележки и съображения по проекти на методически
указания, инструкции, правилници и други актове, съдържащи методически правила или
препоръки във връзка с цялостната дейност на ПРБ и с европейските изисквания.
Дейност по Унифицираната информационна система. Отдел ИАМР предлага
допълване на задания за развитието и усъвършенстването на Унифицираната информационна
система за нуждите на ВАП и териториалните прокуратури по административния надзор за
законност; предприема мерки за оказване на помощ на потребителите при работата със
системата в службите и деловодствата на ВАП.
Натовареността на отдела е, както следва:
2007 г.
32

Общ брой преписки
през периода 2007 – 2012 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
195

254

235

2011 г.

2012 г.

200

189

Дейността на отдел „ИАМР” при ВАП е насочена към събиране, обработване и
предоставяне на служебна информация, с цел нейното използване при вземане на
управленски решения, свързани с повишаване ефективността на прокурорската дейност.
Отделът събира и съхранява на хартиен носител вътрешно-ведомствени актове на

прокуратурата – указания, инструкции, заповеди и др., относими към дейността на ВАП,
апелативните прокуратури и административните отдели при окръжните прокуратури в
страната42. Извън посочените вътрешнослужебни актове и преписки, отдел ИАМР отчита и
образуването и движението на преписките във ВАП.

42 Заповед №ЛС-6913/02.11.2007 г. на главния прокурор – т.2, абз.1.

Динамиката на общата и средната натовареност на териториалните
прокуратури по надзора за законност и по административно-съдебния надзор през
анализирания период е таблично представена в отделни приложения 43, доколкото дейността
се осъществява под надзора на ВАП и не е изрично представена при анализа на
натовареността на териториалните звена на ПРБ.
Констатации и изводи
1. Структурата на ВАП съответства на двете основни направления в
административния надзор – надзорът в съдебна фаза на административния процес и надзор
за законност върху актовете на административните органи.
2. Спецификата на работата в отделите на ВАП не предполага тясна специализация
на прокурорите, поради което до настоящия момент не са създавани специализирани сектори
в рамките на отделите. Следва да се прецени доколко удачно е съществуването на отдел,
който се състои от един прокурор – отдел ИАМР. Методическото ръководство би могло да се
разпредели в двете основни направления на дейността – административно-съдебния надзор и
надзора за законност, като отговорността за провеждането му се поеме от ръководителите на
двата отдела.
3. При анализа на кадровата обезпеченост на отделите във ВАП следва да се имат
предвид особеностите на служебните ангажименти на прокурорите и характера на дейността,
която те осъществяват. В отдел АСН са разпределени най-много прокурори – 29. Доколкото
техните основни задължения се свеждат до участието в съдебни заседания във Върховен
административен съд, нуждата от допълнителни прокурори в отдела зависи от броя на
съдиите и съдебните състави в съда. С настоящия кадрови състав процесуалното
представителство на прокуратурата по дела във ВАС е обезпечено.
4. За отдел НЗЗОИПГ следва да бъде извършен анализ дали да бъде подсилен
кадрово, за да осигурява ефективно и непосредствено надзор за законност върху актовете на
централната администрация 44.
5. Формалните критерии за отчитане на натовареността във ВАП не дават пълна
представа за действителния обем на работа. В практиката се прилагат изключително много
закони и подзаконови нормативни актове, нормативната база се променя непрекъснато, което
налага задълбочен анализ по всеки конкретен казус и сериозно информационно обезпечаване.
Препоръки
1. Следва да се преосмислят вътрешните регламенти, с които се определя редът за
участие на прокурорите от административните отдели на окръжните прокуратури в
производства по АПК. Желателно е участието да не се обвързва с формални критерии, които
не отчитат значимостта на казуса и факта, че публичният интерес е защитаван и от други
държавни органи45.
2. Следва да се обмисли кадрово обезпечаване на административните отдели на
някои окръжни прокуратури с най-активна изява по линия на надзора в съдебна фаза на
43 Приложение № 3 АСН териториални прокуратури и Приложение № 4 НЗ териториални
прокуратури

44 Според подаваните справки от Министерски съвет до ВАП през последните 3 години общият брой
на административните звена с функции по установяване на административни нарушения и налагане
на административни наказания е 2006, като в тях работят общо 34 709 служители. Звената в
централната администрация са 738 с 27 335 служители в тях, а звената в териториалната
администрация – 1 268 със 7 374 служители

административния процес и надзора за законност върху актовете на административните
органи. Необходимо е да се отчита, че завишената активност често е предопределена от
особеностите в териториалния район на съответната окръжна прокуратура 46.
3. Упражняването на административния надзор от страна на ВАП и
административните отдели на окръжните прокуратури зависи в голяма степен от
своевременното
получаване
на
информация
за
издадени
незаконосъобразни
административни актове и осигуряването на възможност за проучване на разнообразните
материи на регулация. В този смисъл следва да се положат усилия за подобряване на
комуникацията между прокуратурата и контролните органи, както и евентуално да бъдат
подкрепени идеи за законодателни промени, позволяващи по-гъвкава реакция на
прокуратурата.
4. Във вътрешноведомствен план има поле за подобряване на комуникацията и
взаимодействието между ВАП и звената във ВКП, специализирани в противодействието на
корупцията и на престъпленията извършени от длъжностни лица от високите етажи на
властта. Следва да се използва оценъчния ресурс на ВАП, която по линия на надзора за
законност анализира нарушения при издаването на административни актове и има
възможност да ги свърже с противоправни действия на длъжностни лица.
5. По примера на специализираните прокурорски мрежи във ВКП може да се
обмисли повишаване на ролята на ВАП в посока обучение и координация на
взаимодействието на прокурорите от административните отдели в окръжните прокуратури.

45 Основно се има предвид Методическо указание № 196/08.06.2011 г. на главния прокурор.

46 В тази група попадат следните прокуратури: СГП, ОП – Пловдив, ОП – Варна, ОП – Бургас, ОП –
В. Търново.

СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
Към 01.01.2007 г. Националната следствена служба е юридическо лице на бюджетна
издръжка и се ръководи от директор, подпомаган от трима заместник-директори. Обособени
са шест специализирани отдела и сектор „Контрол“, който е на пряко подчинение на
директора на НСлС.

Директор на НСлС

Заместник-директор на НСлС

Заместник-директор на НСлС

Заместник-директор на НСлС

Сектор
"Контрол"
3 следователи

Отдел 04
Отдел 01

Отдел 06

За разследване на
За разследване на
пристъпления,
контрабанда и
Отдел 05
извърщени от лица с
разпространение на
За разследване на
имунитет и членове
наркотици от
За разследване на
престъпления против
на МС, трафик на
организирани
пожари, тежки
стопанството,
хора, проституция,
престъпни групи,
аварии, престъпления
финансовата,
корупция, отвличане
подправка на
против транспорта и
данъчната и
и други престъпления,
парични и други
съобщенията и
осигурителната
извършени от
знаци, компютърни
трафик на моторни
система
организирани
престъпления и
превозни средства
престъпни групи,
престъпления против
1 ръководител
изпълнение на
интелектуалната
1 ръководител
19 следователи
международни
собственост
10 следователи
следствени поръчки
Отдел 03

За разследване на
тероризъм и други
престъпления
против Републиката
и престъпления,
свързани
с класифицираната
информация
1 ръководител
10 следователи

Отдел 02
За разследване на
тежки криминални
престъпления
1 ръководител
10 следователи

1 ръководител
12 следователи

1 ръководител
12 следователи

Със заповед № 2553/01.09.2008 г. на директора на НСлС са създадени три нови
отдела:
–Отдел 07 „Инспекторат“ – вместо съществуващия дотогава сектор „Контрол“;
–Отдел 08 „Международно сътрудничество“ – поради увеличения брой

разследвания на престъпления, извършени от български граждани в чужбина;
–Отдел 09 – специализиран за разследване на престъпления, свързани с
усвояването на средствата от европейските фондове.
С изменението на ЗСВ (ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г.) НСлС става обособено
структурно звено в Прокуратурата на Република България, а директорът на НСлС получава
статут и на заместник на главния прокурор по разследването, като продължава да
осъществява методическо ръководство на следователите от окръжните следствени отдели в
окръжните прокуратури.
Със Заповед № з-29/28.01.2011 г. на директора на НСлС и заместник на главния
прокурор по разследването е утвърдена нова структура на НСлС. Вместо съществуващите
девет отдела, са обособени шест специализирани отдела. За да се избегне дублирането на
функции между отделите, специализацията им е регламентирана чрез изброяване на
текстовете от НК, които са от тяхната компетентност.

Специализиран
отдел

Отдел 01

Отдел 02

Отдел 03

Отдел 04

Компетентност по текстове от НК
Глава 7 Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи
(чл.254а-260 НК), с изключение на пране на пари(чл.253-253б НК), в това число:
– разпореждане с бюджетни средства;
– разпореждане със средства от европейски фондове;
– данъци и данъчни задължения;
– неразрешени сделки с валута и др.
Глава 6 Престъпления против стопанството, Раздел IV Престъпления против паричната
и кредитна система (чл.243-252 НК), в това число:
подправени парични знаци и платежни инструменти;
измами при кредитиране;
измами при кредитиране от европейски фондове и др.
Глава 10 Престъпления против реда и общественото спокойствие – чл.321 НК, в това
число:
организирани престъпни групи, свързани с престъпленията, посочени в
горецитираните глави от НК.
Глава 1 Престъпления против Републиката (чл.95-114 НК)
Глава 3 Престъпления против правата на гражданите (чл.162-174а НК)
Глава 4 Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-193 НК)
Глава 6 Престъпления против стопанството, Раздел I Общи стопански престъпления
(чл.224 НК), в това число и подкуп
Глава 8 Престъпления против дейността на държавните органи, обществени
организации и лица, изпълняващи публични функции (чл.269-307а НК), в това число:
против реда на управлението;
по служба;
против правосъдието;
подкуп и др.
Глава 12 Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против
информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната
класифицирана информация, а именно:
против държавната тайна и класифицираната информация (чл.357-360 НК);
длъжностни престъпления (чл.387-388 НК)
Глава 10 Престъпления против реда и общественото спокойствие- чл.321НК, а именно:
организирани престъпни групи, свързани с престъпленията, посочени в
горецитираните глави от НК.
Глава 5 Престъпления против собствеността, а именно:
– Раздел III Присвоявания (чл.201-208 НК);
– Раздел IV Измама (чл.209-213 НК);
– Раздел V Изнудване (чл.213а-214а НК);
– Раздел VI Вещно укривателство (чл.215 НК);
– Раздел VII Унищожаване и повреждане (чл.216-216а НК);
– Раздел VIII Злоупотреба с доверие (чл.217 НК)
Глава 6 Престъпления против стопанството, Раздел I Общи стопански престъпления
(чл.219-226 НК), с изключение на чл.224 НК, в това число:
безстопанственост;
неизгодни сделки;
търговски марки и др.
Глава 6 Престъпления против стопанството
– Раздел Iа Престъпления против кредиторите (чл.227б-227е НК)
– Раздел II Престъпления в отделните стопански отрасли (чл.228-240 НК)
Глава 10 Престъпления против реда и общественото спокойствие – чл.321 НК, а именно
организирани престъпни групи, свързани с престъпленията, посочени в горецитираните
глави от НК.
Глава 6 Престъпления против стопанството, Раздел III „Престъпления против
митническия режим (чл.242-242а НК)“
Глава 9 Документни престъпления (чл.308-319 НК)
Глава 9а Компютърни престъпления (чл.319а-319е НК)
Глава 11 Общоопасни престъпления, Раздел III Престъпления против народното здраве
и против околната среда (чл.354-354в НК), в това число наркотрафик и др.
Глава 10 Престъпления против реда и общественото спокойствие – чл.321 НК, а именно
организирани престъпни групи, свързани с престъпленията, посочени в горецитираните
глави от НК.

Отдел 05

Отдел 06

Глава 2 Престъпления против личността (чл.115-159 НК), без Раздел IX Трафик на хора
(чл.159а.159г НК), а именно:
Раздел I Убийство
Раздел II Телесна повреда
Раздел III Злепоставяне
Раздел IV Отвличане и противозаконно лишаване от свобода
Раздел V Принуда
Раздел VIII Разврат
Глава 5 Престъпления против собствеността (чл.194-200 НК), а именно:
Раздел I Кражба
Раздел II Грабеж
Глава 11 Общоопасни престъпления (чл.330-356к НК), с изключение на наркотрафик
(чл.354-354в НК), в това число:
палежи;
по транспорта и съобщенията;
против народното здраве и околната среда;
при използване на атомната енергия и др.
Глава 10 Престъпления против реда и общественото спокойствие – чл.321 НК, а именно
организирани престъпни групи, свързани с престъпленията, посочени в горецитираните
глави от НК.
Глава 2 Престъпления против личността. Раздел IX Трафик на хора (чл.159а-159г НК);
Глава 7 Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи
(чл.253-253б НК), а именно пране на пари;
Глава 10 Престъпления против реда и общественото спокойствие – чл.321 НК, а именно
организирани престъпни групи, свързани с престъпленията, посочени в горецитираните
глави от НК.

Функционалните задължения на всички отдели включват методическо ръководство и
контрол на досъдебните производства по делата от тяхна компетентност и изпълнение на
молби за правна помощ за деяния с квалификация, сродна с предметната им компетентност.
Отдел 06 има задължения и за осъществяване на връзки с чужди съдебни, полицейски и
други институции, както и организиране на мероприятия за повишаване на квалификацията
на следователите.
Със Заповед № з-93/15.02.2011 г. на директора на НСлС е създадено звено за
превенция и разследване на терористични актове.
Националната следствена служба продължава да функционира с така утвърдената
вътрешна структура и до настоящия момент.

Директор на НСлС

Заместник-директор на НСлС

Специализиран
отдел 01
За разследване на
финансова
престъпност
1 завеждащ отдел
12 следователи

Специализиран
отдел 02
Инспекторат и
разследване на
престъпност
по служба
1 завеждащ отдел
13 следователи

Заместник-директор на НСлС

Специализиран
отдел 03
За разследване на
стопанска
престъпност
1 завеждащ отдел
14 следователи

Специализиран
отдел 04
За разследване на
наркотрафик,
митническа и
документна
престъпност
1 завеждащ отдел
16 следователи

Заместник-директор на НСлС

Специализиран
отдел 05

Специализиран
отдел 06

За разследване на
престъпност с
висока
обществена
опасност

М еждународно
сътрудничество,
обучение и
разследване
на трафик на хора
и пране на пари

1 завеждащ отдел
15 следователи

1 завеждащ отдел
10 следователи

Структурата и функциите на Националната следствена служба и на следствените
отдели в окръжните прокуратури са представени в два условно разделени периода: първи (от
началото на 2007 г. до края на месец април 2009 г.) и втори (от началото на месец май 2009 г.
до настоящия момент).
ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
От 2007 г. досега се констатира сравнителен стабилитет в структурата на
Националната следствена служба. През периода 2008-2010 г. в НСлС са действали девет
специализирани отдела, а от 28.01.2011 г.47 съществуват 6 специализирани отдела. Тяхната
предметна компетентност е уредена съобразно състави на престъпления по отделни глави от
Особената част на НК.
Констатации и изводи:
1. Съществуващата структура на НСлС и създадената специализация създават
оптимални условия за ефективна работа - досъдебните производства се разпределят между
отделите по начин, че не възникват спорове за компетентност и дублиране на функции.
2. Функционалните задължения на шестте специализирани отдела в НСлС са
свързани с оказване на методическо ръководство и контрол спрямо окръжните следствени
отдели и с изпълнение на съдебни поръчки.
3. Макар утвърдената структура да съответства на функциите и да създава условия за
развиване на професионалния капацитет на следователите в НСлС и упражняване на
методическо ръководство спрямо следователите от следствените отдели, крайният целен
резултат – срочно и качествено разследване – не е постигнат в пълна степен. Тази
констатация се основава на следното:
47 Със Заповед № з - 29 от 28.01.2011 г. на директора на НСлС и заместник на главния прокурор по
разследването

през периода от началото на 2007 г. до края на 2012 г. се наблюдава устойчива
тенденция на намаляване на броя на приключените досъдебни производства
спрямо общо разследваните;
низходящо е съотношението между приключените досъдебни производства с
мнение за съд спрямо приключените досъдебни производства и спрямо общият
брой разследвани дела;
аналогична е констатацията по отношение на средния брой приключени от
един следовател досъдебни производства спрямо разследваните от него, както и
на делата, предадени с мнение за съд. 48
през анализирания период е налице и друга устойчива тенденция – половината
от разследваните дела за даден отчетен период (напр. календарна година) не са
приключени.

Период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо разследвани ДП
(Новообразувани ДП)

725
(134)

691
(160)

637
(178)

571
(127)

544
(118)

548
(105)

от тях: бр. ДП на осн. чл. 194, ал.1, т.1,
т.2 и т. 3 НПК

180

181

185

131

122

112

от тях: бр. ДП на осн. чл. 194, ал. 1, т.
4 НПК

-

-

-

14

25

24

Бр. ДП на производство/
бр. приключени ДП

59.03 %

55.72 %

50.39 %

43.78 %

41.36 %

40.15 %

Следствени поръчки – общо

228

231

205

288

297

280

Следствени поръчки приключени

167

196

165

208

229

217

Средна натовареност
(бр. ДП и СП на един следовател)

13.24

11.24

11.53

12.82

12.01

11.34

от тях средна натовареност – бр. ДП на
един следовател

10.07

8.43

8.73

8.52

7.77

7.51

Приключени ДП на 1 следовател

5,94

4,70

4,40

3,73

3,21

3,01

от тях ДП за съд на 1 следовател

1,96

1,16

1,21

0,90

0,51

0,42

4. Наложително е да се установят причините, поради които специализацията в
НСлС не дава очакваните добри резултати. Това може да бъде постигнато посредством
следните инструменти:
48 Тук следва ясно да се подчертае, че се държи сметка за един от основните принципи в НПК,
регламентиран в чл. 14 - за вземането на решение по вътрешно убеждение. За това и даденото
съотношение спрямо предадените с мнение за съд дела има за цел само да илюстрира ефекта от
натовареността и специализацията, но не и да омаловажава работата на следователите по
приключените с друго мнение дела.

–съпоставителен анализ на приключените за съд дела и внесените по тях

обвинителни актове, респективно влезли в сила присъди;
–създаване на активна „обратна връзка“ между наблюдаващата прокуратура и
НСлС по отношение на крайния резултат от проведеното разследване.
Необходимо е следователите да получават информация с какъв съдебен акт е
приключило разследваното от тях дело 49.
5. Не е достатъчна активността от страна на ВКП и НСлС за предоставяне на
методическа помощ по въпроси, свързани с разследването на престъпления от специалната
компетентност на отделите в НСлС. Прегледът на издаваните през анализирания период
вътрешни актове сочи, че в приоритетната си част те са с повече организационнотехнически, а не с методически характер.
6. Условие за идентифициране на нуждите и предоставянето на адекватна и
целенасочена методическа помощ е извършването на съвместни тематични проверки с
участието на НСлС и специализираните отдели във ВКП. Такава дейност и инициатива до
сега не се констатират.
7. Предвид ангажирането на следователите по дела със завишена правна и
фактическа сложност, продължава да стои въпросът за повишаване на квалификацията им с
акцент върху новите форми на престъпна дейност в стопанската сфера, държавното
управление, данъчната система, интелектуалната собственост и корупционни престъпления,
извършвани от лица от висшите етажи на властта. 50
8. Следва да се предприемат ефективни действия за включване на следователи в
специализираните прокурорски мрежи. 51
ЗА СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
1. През първия период функционират 28 следствени служби (27 окръжни следствени
служби и Столичната следствена служба), със седалища в градовете, съвпадащи с центъра на
28-те административни области. Всички следствени служби са самостоятелни юридически
лица и се ръководят от директори.
Структурата на следствените служби до м. май 2009 г. е била в пряка зависимост
от числения им състав52. В следствените служби с малък брой следователи не са били
обособени отделения или групи, специализирани в разследването на определен вид дела.
Специализацията е проведена в малък брой относително многочислени следствени служби.
Типичното профилиране на следователите е било по следните категории дела: криминални,
стопански и транспортни престъпления, както и за престъпления, извършени от
непълнолетни лица.
49 Целта е не просто постигане на информираност, а съвместен (на разследващите органи и на
прокуратурата) анализ на случаите, при които е било констатирано съществено нарушение на
процесуалните правила и на закона във фазата на досъдебното производство.

50 Извършеният в изпълнение на заповед на главния прокурор № ЛС-701/06.03.2013г. анализ на
делата с предмет корупционни престъпления и злоупотреба с власт, извършени от длъжностни лица,
показва някои пропуски в разследването на дела от тази категория.

51 Подробно обсъдено в раздела за структурата и функциите на ВКП.

52 Подробно динамиката на щата на следователите е разгледана в раздела за кадровото
обезпечаване на прокуратурата с магистрати.

В структурата на повечето от окръжните следствени служби през този период са
били обособени и териториални поделения или изнесени работни места, чиято численост е
динамична, с тенденция към намаляване. 53
2. Началото на втория период се поставя с изменението на ЗСВ (ДВ, бр. 33 от
30.04.2009 г.), когато окръжните следствени служби са трансформирани в следствени отдели
към окръжните прокуратури (като следственият отдел в Софийската градска прокуратура е
със статут на окръжен следствен отдел). С измененията на ЗСВ от 04.01.2011 г. е създаден
следствен отдел в състава на Специализираната прокуратура.
Следствените отдели са подчинени на административните ръководители на
съответната окръжна прокуратура. Правомощията на завеждащите следствени отдели са
уредени в чл.153, ал. 4 ЗСВ54.
В следствените отдели с по-малък брой следователи продължават да отсъстват
обособени специализирани структурни звена. Профилирани сектори съществуват само в
големите окръжни прокуратури, напр. следствения отдел в СГП. Инициативата за
създаването и организацията на подобни специализирани звена е на окръжните прокурори
(административни ръководители).
Натовареност
Анализът на статистическите данни за периода от началото на 2007 г. до
м. април 2013 г. сочи на достатъчна кадрова обезпеченост и на невисока натовареност на
следователите. Тенденцията за намаляване на броя на делата, разследвани от следователи, е
добре видима на следната графика:

В голяма степен тази тенденция е обусловена от законодателните промени, станали
факт в началото на анализирания период.
С изменението на НПК (ДВ, бр. 32/2010 г.) е дадена процесуална възможност на
административния ръководител на съответната окръжна прокуратура да възлага на
следователите за разследване дела с фактическа и правна сложност. Трудно може да се
отстоява, че с въвеждането на тази възможност натовареността на следователите е била
повишена рязко, както личи от графиката по-долу. Немалка част от работата на следователите
в НСлС за периода от 2007 г. до 2012 г. е била съсредоточена в изпълняване на следствени
поръчки, а не в разследване на досъдебни производства, възложени по реда на чл. 194, ал. 1,
т. 1-4 НПК.

Неголямата натовареност създава условия за внимателно и обстойно проучване на
възложеното за разследване дело, планиране на процесуално-следствените действия,
изследване на съдебната практика и - като краен резултат – провеждане на качествено и в
срок разследване.

53 Съществуването им е в зависимост от заетата щатна численост за магистрати и служители и от
възможностите за финансово обезпечаване на дейността им.

54 Липсата на по-детайлна уредба или указания по приложението на т. 1, създава неяснота какви са
правомощията за завеждащия ОСлО при осъществяването на ръководството на следователите в
отдела. Практиката по този въпрос е различна за всяка окръжна прокуратура.

Аналогична и устойчива е тенденцията на намаляване на натовареността на
окръжните следствени отдели при ОП. Например през 2007 г. са разследвани 32 726
досъдебни производства, а през 2012 г. – 5 876.

Прави впечатление, че с намаляване на натовареността пропорционално намалява и
съотношението между приключените досъдебни производства спрямо разследваните.
В окръжните следствени отдели се наблюдава неравномерна натовареност.

Въпреки неголямата натовареност (виж графиката по-долу), достатъчната кадрова
обезпеченост и създадена оптимална структура на НСлС, все още може да се очаква поефективно и по-ефикасно изпълнение на функциите на тази структура.

Същата тенденция се установява и в окръжните следствени отдели:

Препоръки:
1. Необходимо е да се извърши анализ на работата на следователите в НСлС и
следствените отдели на окръжните прокуратури в следните приоритетни насоки:
срочност на разследванията;
ритмичност на провежданите процесуално-следствени действия;
умения да се определят правилно предметът и способите на доказване;
причини за относително ниския дял приключени в срок досъдебни
производства.
2. Необходима е повече инициатива от страна на окръжните прокурори за оптимално
използване на капацитета на следователите, като се увеличи броят на делата, възложени за
разследване на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Въз основа на емпирични данни може да се
обмисли създаването на ориентиращ „каталог“ на дела, които по принцип се характеризират
с фактическа и правна сложност.
3. Да се въведат критерии за оценяване на срочността и ефекта от работата на
следователите: например периодичен (на 2 или 3 месеца) отчет за всяка окръжна
прокуратура. Дейността на окръжните следствени отдели може да бъде предмет на ревизии и
контрол по реда на чл. 142 от ЗСВ.

СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
АПЕЛАТИВНИ ПРОКУРАТУРИ
В страната има 5 апелативни прокуратури с обща компетентност, една Апелативна
специализирана прокуратура и една Военно-апелативна прокуратура.
1. Апелативните прокуратури с обща компетентност имат различни по територия
апелативни райони (зони) и различен брой подчинени органи на съдебната власт.
Апелативният район на Апелативната прокуратура – София е най-големият в
страната и включва 7 окръжни прокуратури и Софийската градска прокуратура, която е със
статут на окръжна прокуратура. Апелативната зона обхваща и 32 районни прокуратури,
включително и Софийската районна прокуратура.
Районът на Апелативната прокуратура – Варна обхваща районите на 6 окръжни и 20
районни прокуратури.
Апелативната прокуратура – Пловдив включва 6 окръжни прокуратури и 27 районни
прокуратури.
Великотърновският апелативен район обхваща районите на 5 окръжни прокуратури и
20 районни прокуратури.
Бургаският апелативен район включва 3 окръжни и 14 районни прокуратури.
2. Апелативните прокуратури със специална компетентност са уникални и не
подлежат на съпоставка с апелативните прокуратури с обща компетентност.
Апелативната специализирана прокуратура обхваща територията на цялата страна и
е въззивна инстанция на първоинстанционната Специализирана прокуратура.
Военно-апелативната прокуратура включва 5 военноокръжни прокуратури и 7
военноследствени участъка. Нейната компетентност също се разпростира върху цялата
страна.
3. Апелативните, Военно-апелативната и Апелативната специализирана
прокуратура се ръководят от административен ръководител, който съгласно чл. 140 ЗСВ
организира и ръководи дейността на прокуратурата и е работодател на служителите в тях. В
своята дейност апелативният прокурор - административен ръководител се подпомага от
заместник.
4. Съпоставката между структурите на АП с обща компетентност може да бъде
направена по критериите: обособени структурни звена; основни надзори в тяхната дейност;
численост на прокурорите; съотношение между броя съдебни служители и магистратските
позиции. По тези критерии са налице типичните елементи, съдържащи се във всяка или в
повечето апелативни прокуратури, както и характерни отклонения за отделни прокуратури.
Структурни звена (отдели)
Като типични организационни единици в апелативните прокуратури са обособени:
Инспекторат (наличен във всички апелативни прокуратури);
Комисия по професионална етика (налична във всички апелативни
прокуратури, съгласно изискването на ЗСВ);
Административен отдел.
Отклоненията от това структуриране са следните:
1. Допълнително създадени структурни звена
В АП София функционира отделно звено „Противодействие на корупцията и
престъпленията, извършени от длъжностни лица“.
В АП Пловдив на апелативно ниво са обособени самостоятелни звена
(отдели) „Информация и анализ“ и „Международно правно сътрудничество“.

Във ВоАП е обособено Специализирано звено за противодействие на
организираната престъпност и корупцията.
2. Липсват структурни звена
В АП Бургас е обособено само инспекторско звено, което включва
административен ръководител, заместник апелативен прокурор и 2-ма
прокурори.
В АП Варна няма обособени отдели, единствено действа етична комисия.
3. Апелативната специализирана прокуратура е организирана по различен начин.
Обособени са само отдел „Криминален“ и отдел „Стопански“.
Основни надзори
Основните (типични) организационни единици в надзора са: следствен надзор,
наказателносъдебен надзор, изпълнение на наказанията, гражданскосъдебен надзор,
административен надзор.
Отклоненията от това разпределение са в насока допълнително формирани
надзори:
АП Пловдив - „Надзор върху досъдебното производство“ и „Надзор за
законност и защита обществените интереси и правата на гражданите“;
АП Варна - „Противодействие на корупцията и престъпленията, извършени от
длъжностни лица“, „Противодействие на престъпленията против човешките
права и общоопасните престъпления“, „Международно правно сътрудничество“,
„Противодействие на престъпленията против финансовите интереси на ЕС и на
РБ“, „Противодействие на тежката престъпност“, „Координация на
институционалното сътрудничество, обучение и публична комуникация“,
„Противодействие на престъпленията, извършени от непълнолетни, и на
посегателствата срещу непълнолетни и малолетни“. В много голяма степен
създадените надзори върху дейността на АП Варна следват тематично
специализираните прокурорски мрежи.
Участие в специализираните прокурорски мрежи
Броят на ангажираните за участие прокурори в специализираните мрежи по АП е,
както следва:
Апелативни прокуратури

Брой прокурори,
участващи в
специализирани мрежи

АП Бургас

7

АП Варна

9

АП Велико Търново

8

АП Пловдив

7

АП София
ВоАП

15
1

ВОЕННИ ПРОКУРАТУРИ
Военните прокуратури са неразделна част от съдебната система на Република
България, доказали своята ефективност и необходимост от съществуването си. Те не са
ведомствени структури и са изцяло независими от изпълнителната власт, включително и от
военните органи. Заедно с военните съдилища те съставляват едно утвърдено, организирано
и работещо звено. Все по-значителен обем от дейността на военните прокуратури ще заема и
наказателното преследване на престъпления, извършени от български военнослужещи по
време на задгранични военни мисии и операции. Освен това характерът на работа на
военните прокурори и следователи ги прави най-подготвените евентуални участници и в
гражданските мисии на НАТО. В тази връзка е необходимо изграждане на потенциал за
работа в зони на въоръжен конфликт и разширяване на контактите с военни правозащитни
органи от страните на НАТО. Това взаимодействие следва да намери израз, както в изучаване
и възприемането на чуждестранния опит, така и в решаването на конкретни проблеми по
конкретни наказателни производства за деяния, извършени в чужбина.
1. Поради законодателни промени и намаляването на числеността на въоръжените
сили през периода 2007 – 2012 г. се наблюдава ясно изразен спад в натовареността на
военните правораздавателни органи, в това число и военните прокуратури. Същевременно
при утвърдената им структура (графиката по-долу), райониране и щатна обезпеченост те
разполагат със значителен свободен ресурс да поемат по-широк кръг дела, определени по
традиционния критерий субект на престъплението 55, при наличието на съответната
законодателна воля. На първо място трябва се пресметне ефектът им върху натовареността на
органите на съдебна власт с обща компетентност. Освен това, намирането на подобно
разрешение би било стъпка към ефикасно използване на наличните ресурси на ПРБ и носи
допълнителни предимства. Те произтичат от дългогодишната специализация на военните
прокуратури по дела за престъпления, извършени от държавни служители в силови
ведомства и по-малката вероятност разследванията срещу държавни служители от МВР и
МП да се влияят от личните и професионални контакти, които се създават между
съответните местни фактори в тези ведомства и териториалните прокуратури с обща
компетентност.
Военноапелативна
прокуратура

Военноокръжна
прокуратура
гр. София

Военноокръжна
прокуратура
гр. Пловдив

ВСУ - Стара
Загора

ВСУ - Хасково

Военноокръжна
прокуратура
гр. Сливен

ВСУ - Ямбол

ВСУ - Бургас

Военноокръжна
прокуратура
гр. Варна

ВСУ - Шумен

Военноокръжна
прокуратура
гр. Плевен

ВСУ - Велико
Търново

ВСУ - Враца

2. В случай, че подобна перспектива за разширяване на кръга на делата, подсъдни на
военните съдилища, не бъде осъществена, отсъстват достатъчно аргументи за запазване на
сегашните брой, структура и райониране на военните съдилища и военните прокуратури.
Въпросът за редуцирането им е от компетентността на ВСС и при решаването му следва да
бъдат отчетени обективни дадености, довели до рязко намаляване на броя на водените
55 Обсъжданите категории лица, чиито престъпления биха могли чрез законодателна промяна да
станат (отново) подсъдни на военните съдилища са държавните служители от МВР, ДАНС и Главните
дирекции „Охрана” и „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието.

наказателни производства в поне два военно-съдебни окръга. Това се дължи на
съкращаването на значителен брой военни формирования, особено в районите на ВОП –
Плевен и ВОП – Варна и на намаляването на общия брой лица, попадащи в категориите по
чл. 396 НПК в населените места от северната и североизточната част на България.
Мислима алтернатива на сегашното положение, ако не бъде разширена
компетентността на военните правораздавателни органи, е евентуалното закриване на
военните съдилища и военноокръжните прокуратури в Плевен и Варна. В такъв случай
техните военносъдебни окръзи подлежат на придаване към София и Сливен. На мястото на
закритите военноокръжни прокуратури в Плевен и Варна могат да бъдат обособени военноследствени участъци към ВОП – София и ВОП - Сливен със съответната по-ниска щатна
обезпеченост. Подобна организационна мярка трябва да се съчетае с преоценка на
необходимостта от съществуването на някои от досегашните военно-следствени участъци,
като тези във Враца, Хасково, Шумен и Ямбол. Магистратите и (по възможност) служителите
от съкратените съдилища, прокуратури и военно-следствени участъци следва да бъдат
преназначени в органи на съдебна власт с обща компетентност.

Военноапелативна
прокуратура

Военноокръжна
прокуратура
гр. София

ВСУ - Плевен

ВСУ - Велико
Търново

Военноокръжна
прокуратура
гр. Пловдив

ВСУ - Стара
Загора

Военноокръжна
прокуратура
гр. Сливен

ВСУ - Варна

ВСУ - Бургас

ОКРЪЖНИ ПРОКУРАТУРИ
На територията на страната действат 27 окръжни прокуратури, 5 военноокръжни
прокуратури, Софийската градска прокуратура, която е със статут на окръжна прокуратура, и
Специализираната прокуратура, която е с национална компетентност за престъпленията,
подсъдни на Специализирания съд. Всички окръжни прокуратури се оглавяват от
административен ръководител, който съгласно чл. 140 ЗСВ организира и ръководи дейността
на прокуратурата, както и назначава и освобождава служителите в тях. Типично
административният ръководител – окръжен прокурор, бива подпомаган в своята дейност от
2-ма заместници.
1. Структуриране на окръжните прокуратури
1.1. Съгласно чл. 136, ал. 2 и чл. 148 ЗСВ, в окръжните прокуратури се създават
„Административен“ и „Следствен“ отдел, т.е. тези елементи от структурата на всяка от
окръжните прокуратури са законодателно предопределени и са налични във всяка от тях.
Същото важи и за Комисията за професионална етика, изискуема съгласно чл. 39б ЗСВ. От
това стабилно правило единственото изключение е Специализираната прокуратура, която
поради особената си компетентност няма административен отдел.
1.2. Извън гореспоменатите и общовалидни елементи в структурата на ОП с обща
компетентност, условно могат да се обособят следните групи.

а) Прокуратури, чиито трайни структури включват само двата изисквани от ЗСВ
отдела – „Следствен“ и „Административен“, и Комисията по професионална етика 56.
б) Прокуратури, в които като допълнение към двата основни отдела са създадени
специализирани звена, по тематичен или функционален критерий. Най-характерна в това
отношение е СГП, която е структурирана на отдели, сектори и специализирани звена (екипи).
Други примери за подобна по-дълбока специализация дават ОП В. Търново, ОП Ловеч, ОП
Плевен, ОП Пазарджик.
в) Прокуратури, в които са създадени и към края на 2012 г. са действали
структурни единици за междуведомствена координация с НАП, РИО, МВР и ДАНС и др.
ведомства57.
г) Военноокръжни прокуратури – във всички военноокръжни прокуратури е
обособено Специализирано звено за противодействие на организираната престъпност и
корупцията.
Във Военноокръжна прокуратура – Плевен са обособени звена са международно
правно сътрудничество; противодействие на организираната престъпност и корупцията и
незаконно придобитото имущество – 1 прокурор.
2. Основни надзори в дейността на окръжните прокуратури
2.1. Видове надзори
а) Типичната специализация на ОП е по надзори, които предопределят и
тематичните групи за разпределение на преписките, без да е необходимо изричното създаване
на трайни структурни звена. Характерни за повечето прокуратури са: следствен надзор,
наказателносъдебен надзор, гражданскосъдебен надзор (примери за илюстриране на
правилото: ОП В. Търново, ОП Габрово, ОП Ловеч, ОП Видин, ОП Кюстендил).
б) Извън споменатите линии на специализация, в зависимост от мащаба на
прокуратурата и конкретните й задачи биват формирани и други надзори, като: надзор по
изпълнение на наказанията; надзор по международно правно сътрудничество; специален
надзор по делата за престъпления, образувани за някои категории тежки престъпления, или
такива от значим обществен интерес; надзор върху делата за злоупотреби със средства на ЕС;
надзор по престъпления против човешките права и общоопасните престъпления; надзор по
противодействие на престъпленията, извършени от непълнолетни, и посегателства срещу
непълнолетни и малолетни. Би могло да се изведе обобщение, че надзорите са функционални
– с оглед естеството на дейността, или тематични – с оглед определени престъпленията от
гледна точка на структурното им място в НК или субекта 58.
в) Част от окръжните прокуратури не са споделили данни за специализация по
надзори, макар специализацията да е прокарана, включително и посредством участието в
56 Такива са: ОП Враца, ОП Кюстендил, ОП Благоевград, ОП Бургас, ОП Сливен, ОП Ямбол, ОП
Пловдив, ОП Ст. Загора, ОП Хасково, ОП Варна, ОП Добрич, ОП Шумен, ОП Силистра, ОП Разград,
ОП Търговище, ОП Перник, ОП В. Търново, ОП Плевен, ОП Ловеч, ОП Габрово, ОП Русе и ОП Видин.

57 Такива са ОП София, ОП В. Търново, ОП Габрово, ОП Ловеч, ОП Русе, ОП София, СГП, ОП
Кърджали и ОП Смолян ОП Бургас и ОП Пловдив.

58 Илюстрации за подобно обособяване на дейността по надзори дават: ОП Пловдив, ОП Плевен,
ОП Русе, ОП Враца, ОП Монтана, ОП Перник, ОП Благоевград, ОП София, ОП Пловдив, ОП Варна,
ОП Шумен, ОП Добрич, ОП Силистра, ОП Разград и ОП Търговище.

специализирани мрежи на прокурорите от ОП Бургас, ОП Сливен, ОП Ямбол (територията
на АП Бургас) и ОП Ст. Загора, ОП Хасково, ОП Пазарджик, ОП Кърджали, ОП Смолян
(територията на АП Пловдив).
2.2. Брой ангажирани прокурори
Типичното разпределение показва малък брой прокурори, специализирани в отделни
надзори (от един до трима), особено в по-малките окръжни прокуратури. Изключения се
наблюдават в ОП Плевен, ОП Враца, ОП Кюстендил и ОП Варна, където броят на
ангажираните прокурори по отделни надзори е по-голям.
3. Участие в специализираните прокурорски мрежи
Всичките 27 окръжни прокуратури, 5 военноокръжни прокуратури и СГП са
обхванати от специализираните прокурорски мрежи. Средно във всяка между един и трима
прокурори участват в дейността на мрежите. Някои окръжни прокуратури се очертават като
по-дълбоко проникнати от този тип специализация (напр. ОП Плевен, ОП Кюстендил, ОП
София). По-голяма част от състава им е представена в специализираните мрежи – между 6 и
15 прокурори. Обяснимо по-голямо е представителството и на СГП.
В специализираните прокурорски мрежи не
Специализираната прокуратура, което се отчита като пропуск.

участват

прокурори

от

РАЙОННИ ПРОКУРАТУРИ
1. Структура на районните прокуратури
Районните прокуратури в страната нямат стандартна структура. Устройството им е
силно зависимо от мащабите на органа на съдебната власт и социално-географските
характеристики на населеното място – тяхно седалище. Общовалидно и за районните
прокуратури е участието на прокурорите в специализираните прокурорски мрежи. Само за
три районни прокуратури няма данни да са обхванати от този тип специализация – РП
Гълъбово, РП Козлодуй, РП Етрополе.
По останалите критерии за съпоставка на структурите отклоненията са силно
изразени.
1.1. Формиране на трайни структурно обособени звена се наблюдава само в найголемите и многочислени районни прокуратури. Типични примери:
а) В Софийската районна прокуратура са създадени отдели по видове
престъпления, родово подсъдни на районните прокуратури, както и по естеството на
упражняваната прокурорска функция: отдел „Престъпления срещу личността“, отдел
„Икономически престъпления“, отдел „Общоопасни и други престъпления“, отдел „Надзор
за законност“ и отдел „Гражданско-съдебен надзор“.
Като допълнение е въведен териториалният принцип на случайно разпределение
на делата по отдели, като в рамките на всеки един от горните отдели са обособени четири
самостоятелни сектора, разделени на принципа на района на действие на съответното РУПСДВР. Създадени са и допълнително два сектора – „Престъпления, извършени от служители
на МВР и ДАНС“, като в този сектор допълнително се възлагат и преписки и ДП за
престъпления, извършени от държавни служители при ГД ОСВ и ГД ИН, и „Компютърни
престъпления и престъпления срещу правата върху интелектуалната собственост“. Създаден
е екип от наблюдаващи прокурори за надзор по разследването на ДП с висока обществена
значимост, както и престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.
б) В Районната прокуратура – Пловдив наред с основните надзори, са
обособени и 5 специализирани звена, работещи приоритетно по преписки и дела, свързани с:
противодействие на организираната престъпност и корупцията; нарушения при усвояване на
средства от европейските фондове; престъпления срещу интелектуалната собственост и

компютърни престъпления; международна правна помощ, ЕЗА и присъдни преписки;
престъпления, извършени от служители на МВР.
Освен разпределението по надзори и специализирани звена, е направено и
разпределение на прокурорите, отговарящи и подпомагащи дейността на полицейските
служители по сектори и РУП.
в) В Районна прокуратура – Стара Загора са формирани десет специализирани
звена, за работа по преписки и дела за: престъпления, осъществени с участието на служител
на ДАНС, МВР, ГД ”Охрана” и ГД ”Изпълнение на наказанията” при МП; престъпления по
чл. 172а - чл. 174 НК и за компютърни престъпления; трафик на хора; престъпления по чл.
235 и чл. 236 НК; престъпления по чл. 354а НК; с пострадали малолетни и непълнолетни
лица; с извършители непълнолетни лица; нарушения, свързани с усвояване на средства от
европейски фондове и поръчки от чужбина; образувани по ЗОДОВ; изпълнение на присъди.
1.2. Специализация по надзори
Този тип „по-хлабава“ специализация е в по-голяма степен относима за работата на
районните прокуратури, съобразно представените данни. В дейността на районните
прокуратури от съдебни окръзи Варна и Добрич подходът следва високо ниво на
унификация:
обособени
са
наказателносъдебен,
гражданскосъдебен,
административносъдебен и надзор по изпълнение на наказанията.
Някои (дори и по-малки) прокуратури провеждат този тип специализация и в поголяма дълбочина, като обособяват надзор по предварителните проверки и досъдебни
производства, за злоупотреби със средства на ЕС и на РБ; надзор за противодействие на
престъпленията против човешките права и общоопасните престъпления и надзор върху
наказателните производства, образувани за някои категории тежки престъпления (напр. РП –
Девня).
2. Участие на прокурорите от районни прокуратури в специализирани мрежи
Специализацията в районните прокуратури е проявена на структурно ниво само в помногочислените от тях. По функционален признак обаче, тя може да бъде удачно
илюстрирана посредством измерване на участието на прокурори от РП в специализираните
прокурорски мрежи. В хода на анализа се установи, че в мрежите са представени почти
всички районни прокуратури, а някои от тях – със солиден брой прокурори.

СЪВМЕСТ
От 2007 г. до 10 май 2013 г. са били създадени 19 съвместни екипа за разследване
(СЕР или JIT). От тях 17 са съвместните екипи с държави-членки на ЕС и 2 са с държави
извън ЕС. Създаването на тези екипи се осъществява на основание чл. 476, ал. 3 НПК.

Седемнадесет от 19-те СЕР са създадени със съдействието на Eurojust, където са
регистрирани и като казуси. На практика всички СЕР, работили след 2010 г., са получили и
финансиране от Eurojust 59.
В екипите са участвали прокурори от ВКП, СГП (4), ОП – Пловдив (2), ОП – Бургас,
ОП – Варна, ОП – Шумен, ОП – Разград, ОП – Сливен, ОП – Кюстендил, РП – Оряхово, РП
– Сливен, РП – Кърджали, РП – Плевен и Специализираната прокуратура (2).

59 Програмата за финансиране на СЕР съществува от 2010 г.

Компетентността на тези СЕР е в рамките на разследване на фалшифициране на
евробанкноти и тяхното разпространение, трафик на хора, изпиране на пари, трафик на
наркотици и организирани престъпни групи.
От всички СЕР, към 10.05.2013 г. 14 са приключили дейността си в определения за
това срок, а 5 са продължили да действат и след това. Само едно наказателно производство,
по което е бил създаден съвместен екип, е било прекратено от прокурор на основание чл.21
ал.1 т.1 НПК, което сочи висока степен на успеваемост на разследването на фазата на
досъдебното производство.
След 2010 г. се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на участията на
прокуратурата в СЕР. В годините 2008, 2009 и 2010 са били регистрирани по 2 СЕР. През
2011 г. са вече 6, а през 2012 г. – 5. От началото на 2013 г. са създадени 2 СЕР. Анализът
показва, че този инструмент за международно правно сътрудничество е гъвкав и ефективен,
защото разчита на пряка комуникация между разследващите органи на отделните държави, а
това позволява по-лесното и бързо събиране на необходимите за разследването доказателства.
Особено значение има възможността за финансиране на екипите от Eurojust, което позволява
предимствата на този инструмент да се ползват не за сметка на непосилно бюджетно
натоварване на ПРБ и органите с разследващи функции.
Въпреки тези фактори и проявената тенденцията към увеличаване на броя на СЕР
през годините, следва да се посочи, че те имат все още крайно ограничено приложение при
извършването на разследвания на транснационални престъпления.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОКУРОРСКИ МРЕЖИ
През анализирания период в системата на ПРБ са създадени и продължават да
съществуват следните специализирани прокурорски мрежи.
1. Специализираната мрежа от прокурори по въпросите на международното
правно сътрудничество, създадена със Заповед № ЛС-6880 от 26.10.2007 г. на главния
прокурор. Първоначално в мрежата са включени прокурори от 5-те апелативни прокуратури с
обща компетентност, Военноапелативната прокуратура, СГП, окръжните и военноокръжните
прокуратури.
За участие са определени прокурори, които ползват свободно чужд език (френски,
немски или английски) и същите отговарят за дейността по международното правно
сътрудничество (МПС). С последващи заповеди № 4104/11.12.2008 г. и № ЛС3904/20.12.2010 г. на главния прокурор съставът на мрежата е определен поименно, като са
включени общо 100 прокурори от апелативни, окръжни и районни нива на прокуратурата.
Със заповеди № ЛС-1671/13.05.2009 г. и № 3683 от 03.12.2010 г. на главния прокурор
контролът върху дейността на мрежата е възложен на ресорен заместник на главния
прокурор, а за ръководител на мрежата е определен завеждащият отдел „Международно
правно сътрудничество“ във ВКП.
В изпълнение на първата от цитираните заповеди, № ЛС-6880 от 26.10.2007 г., са
изготвени указания за работа на мрежата, утвърдени от главния прокурор под
№ И-274/23.10.2008 г.
Специализираната мрежа от прокурори по въпросите на международното правно
сътрудничество е най-рано създадена и е развивана и поддържана почти през целия
изследван период. Ползата от съществуването й не се поставя под въпрос, особено в
контекста на членството на Република България в ЕС и необходимостта от пряка
комуникация между съдебните власти на държавите-членки в областта на МПС (при

отправяне и изпълнение на молби за правна помощ, работа с ЕЗА и ШИС, комуникация с
ЕСМ).
Това е единствената мрежа до 2012 г. с разработени конкретни указания за нейната
работа. На обсъждане подлежи редуцирането на броя на участниците, особено от
прокуратурите с повече представители и периферните районни прокуратури. По-малкият
брой на участниците и концентрирането им предимно на окръжно ниво би допринесло за поголяма оперативност на мрежата.
2. Специализираната мрежа от прокурори за противодействие на престъпленията,
извършени от непълнолетни, и на посегателствата срещу малолетни и непълнолетни,
създадена със Заповед № ЛС-1261 от 23.04.2012 г. на главния прокурор.
При създаването на мрежата поименно са определени участници от апелативно,
окръжно и районно ниво, участващи в тази мрежа. С последващи заповеди № 1675 от
21.05.2012 г. и № ЛС-882 от 21.03.2013 г. на главния прокурор списъкът е изменен и
допълнен, като окончателният брой на включените в тази мрежа прокурори е 209.
За ръководител на мрежата е определен завеждащият отдел ХІ във ВКП
„Противодействие на престъпленията, извършени от непълнолетни, и посегателства срещу
непълнолетни и малолетни”.
Създаването на мрежата е обосновано с препоръките, дадени в доклада на
Европейската комисия от месец юли 2011 г. за напредъка на България по Механизма за
сътрудничество и оценка.
3. Специализираната мрежа от прокурори за противодействие на престъпленията
против данъчните престъпления, против митническия и акцизния режим и паричната и
кредитна система на Република България, създадена със Заповед № ЛС-1280/23.04.2012 г. на
главния прокурор.
За участници в мрежата поименно са определени 115 прокурори от апелативните,
окръжните и районните нива на прокуратурата.
За ръководител на мрежата е определен завеждащият отдел VІІІ във ВКП
„Противодействие на престъпленията против финансовите интереси на Европейския съюз и
на Република България”.
Създаването на мрежата е обосновано с препоръките, дадени в доклада на
Европейската комисия от месец юли 2011 г. за напредъка на България по Механизма за
сътрудничество и оценка.
4. Специализираната мрежа от прокурори за противодействие на престъпленията
против финансовите интереси на ЕС, създадена със Заповед № ЛС-1281 от 23.04.2012 г. на
главния прокурор. За участници са определени поименно 161 прокурори от апелативните,
окръжните и районните нива на прокуратурата.
За ръководител на мрежата е определен завеждащият отдел VІІІ във ВКП
„Противодействие на престъпленията против финансовите интереси на Европейския съюз и
на Република България”.
Своеобразна предистория на мрежата е дейността на Специализираното звено за
„Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС” в СГП. Още със
създаването на това звено и на отдел VІІІ във ВКП през 2008-2009 г. е постигната
специализация на около 50 прокурори на всички нива в прокуратурата, като с посочената
Заповед № ЛС-1281 мрежата на практика е разширена.
На мрежата се разчита за провеждане на единна наказателна политика в областта на
защита на финансовите интереси на ЕС и за противодействие на нов тип престъпност,
свързана с познаване не само на българското, но и на европейското законодателство. Важна
нейна конкретна функция е осъществяването на взаимодействието и комуникацията с ОЛАФ

и докладването на установените нередности и престъпления против финансовата система на
ЕС. За постигане на по-голяма оперативност и ефективност, подлежи на обмисляне
редуцирането на числото на включените прокурори – в зависимост от броя на преписките и
делата, свързани с тази материя.
5. Специализираната мрежа от прокурори за противодействие на престъпленията
против интелектуалната собственост и компютърните престъпления, създадена със
Заповед № ЛС-1424 от 07.05.2012 г. на главния прокурор.
Подобно на останалите специализирани мрежи, сформирани през 2012 г., със
заповедта са посочени поименно участниците – 204 прокурори от ВКП, от апелативните,
окръжните и районните нива на прокуратурата.
За ръководител на мрежата е определен завеждащия отдел ІІ във ВКП
„Противодействие на престъпленията против човешките права и общоопасните
престъпления”, а създаването й е мотивирано с препоръките в доклада на ЕК от м. юли 2011 г.
6. Специализираната мрежа от прокурори за противодействие на корупционните
престъпления, създадена със Заповед № ЛС-1444 от 08.05.2012 г. на главния прокурор.
Поименно са определени участниците - 111 прокурори от апелативните, окръжните и
районните нива на прокуратурата. Ръководител на мрежата е завеждащият отдел І във ВКП
„Противодействие на корупцията и престъпленията, извършени от длъжностни лица”, а
създаването й е обосновано с препоръките на ЕК. Списъчният състав на прокурорите е
променен със заповеди № 1803 от 06.06.2012 г. и № ЛС-1490 от 21.05.2013 г. на главния
прокурор.
7. На подобен „мрежов“ принцип е организирана и специализацията на ПРБ във
връзка с взаимодействието по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДНПИ). Със Заповед № 1214 от
19.04.2013 г. на главния прокурор поименно са определени 175 прокурори от всички нива на
прокуратурата. На тях е възложено да бъдат контактни точки, съгласно чл. 4 от Инструкция
№ 513 от 11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между
КОНПИ, ДАНС, МВР, органите към министъра на финансите и ПРБ.
От прокурорите за контакт се очаква да подпомагат осъществяването на общото
ръководство и контрол на взаимодействието, неговата обща координация и организация,
както и оперативното взаимодействие по конкретни проверки за установяване на незаконно
придобито имущество.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕКИПИ
1. Специализирано звено „Противодействие на престъпленията против
финансовата система на ЕС” в СГП
Със Заповед № 1400 от 09.09.2008 г. (в сила от 10.09.2008 г.) на градския прокурор на
София в Софийската градска прокуратура (СГП) е създадено специализирано звено от
прокурори за „Противодействие на престъпленията против финансовата система на
Европейския съюз”. Със Заповед № І-з-1197 от 02.10.2008 г. на министъра на вътрешните
работи за работа в звеното са включени и разследващи полицаи.
През годините съставът на звеното е варирал, като през 2008 г. и 2009 г. в него са
работили средно 8 прокурори, през 2010 г. и 2011 г. – по 7, а през 2012 г. – 5, като през цялото
време звеното е ръководено от 1 заместник градски прокурор. СЗ е обособена част от СГП,
като в него на случаен принцип се разпределят между прокурорите всички постъпващи
преписки и дела, отнасящи се до престъпления, чрез които се засягат финансовите интереси
на ЕС, а в случаите на съфинансиране на програми и проекти – и финансовите интереси на

България. СЗ осъществява постоянна връзка с ОЛАФ по случаите, които са регистрирани в
тази европейска служба, и се осъществява обмен на информация, необходима за
разследванията в България.
Съществуването на това звено е значим елемент от системата от мерки за защита на
финансовите интереси на ЕС, изградена след 2008 г. Появата му е предизвикана от критики и
констатирани слабости на защитата срещу злоупотреби със средства от ЕС към 2008 г.
Предимствата от няколкогодишната работа на звеното се изразяват в:
унифициране на практиката и стандартите за работа по преписки и дела,
свързани с еврофондове в най-натоварената с подобни дела прокуратура – СГП;
установяване на регулярен контакт с
представители на оперативните
програми и комуникация с ОЛАФ;
утвърждаването на екипи от наблюдаващи прокурори и разследващи органи,
работещи на едно място;
превръщането на звеното в разпознаваема структура.
2. Специализирано звено „Противодействие на корупцията и финансово-данъчните
измами” в СГП.
Със споразумение от 22.02.2012 г. между ПРБ, МВР и ДАНС се регламентира
създаването на съвместни екипи за подпомагане на разследвания по дела за финансови и
корупционни престъпления. Споразумението е безсрочно и на негова база са създадени
екипите в Специализираното звено в СГП за „Противодействие на корупцията и финансоводанъчните измами”. Екипите продължават работа и към настоящия момент. Опитът може да
се оцени положително – по причини, близки до изложените в предходната точка, и доброто
съчетание между тази специализация и изключителната компетентност на СГП по
определени категории.

ДЕЙСТВАЩИ ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ
Издаването на вътрешни и на съвместни актове с други органи е реализация на
конституционните и законовите правомощия на главния прокурор да ръководи
прокуратурата, вкл. да осъществява методическо ръководство върху дейността на всички
прокурори, чрез инструкции и указания.
Нормативната уредба относно издаването на вътрешни и съвместни актове следва
различен подход. Общата уредба на функцията на главния прокурор по ръководството на ПРБ
се съдържа в Конституцията - чл. 126, ал. 2, и Закона за съдебната власт (ЗСВ) – чл. 138,
т. 1, 2 и 4, чл. 150. Същевременно са налице редица случаи на изрична законова делегация за
издаването на подзаконов акт - чл. 141, ал. 4 и ал. 5 от Закона за съдебната власт; чл. 25, ал. 3
от Закона за военната полиция (ЗВП); чл. 30, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ); § 17 от ПЗР от Закона за културното
наследство (ЗКН).
Съществен е въпросът за съобразяването на всички издавани актове в Прокуратурата
(освен с предвиденото в Конституцията и ЗСВ) с изискванията на Закона за нормативните
актове и Указа за прилагането му, респективно с практиката на Конституционния съд и
Върховния административен съд. Като правоприлагащ орган, Прокуратурата не е сред
субектите, които имат нормотворческа компетентност 60. По същата причина главният
прокурор не е сред органите, чиито актове се обнародват, съгласно Закона за „Държавен
вестник“. В тази връзка е задължително всеки конкретен случай на упражняване на
правомощия по издаването на организационни и методически актове да бъде анализиран по
същество – с оглед на правилата/препоръките, които дава, дали засяга трети лица и пр., за да
се спазят всички изисквания за законосъобразност и се избегнат злепоставящи ситуации,
подобни на тази с Инструкцията за провеждане на предварителни проверки, текстове от
която бяха прогласени за нищожни 61.
В Прокуратурата не съществува регламент, който да урежда цялостно реда за
идентифициране на необходимостта от издаване на вътрешни или съвместни актове и за реда
и начина на изработване, съгласуване, утвърждаване, оповестяване, съхраняване и
архивиране.
Съществува частична уредба на субектите и някои от етапите на този процес:
С пункт II от Заповед № ЛС-323/10.02.2012 г. главният прокурор е възложил някои
функционални задължения по тези въпроси на отделите във ВКП:
на отдели I, II, VIII, IX, XI – съставяне на проекти за общи методически
указания и инструкции относно воденето на разследването, изготвянето на
прокурорски актове по досъдебни производства и упражняване на общите
прокурорски правомощия по въпросите от компетентността на тези отдели.
Изготвените проекти се изпращат на отдел VII за окончателна редакция и
съгласуване;
на отдел III – анализ на съдебната и прокурорска практика и съставяне на
проекти за методически указания, вкл. и относно участието на прокурорите в
60 Освен в случаите на изрична законова делегация – напр. чл. 141 ЗСВ, ЗВП, ЗКН, ЗОПДНПИ.

61 Решение № 10567/18.07.2012 г. по адм. дело № 14419/2011 г. на ВАС.

граждански и търговски дела. Изготвените проекти се изпращат на отдел VII за
окончателна редакция и съгласуване. Обобщаване на съдебната и прокурорска
практика и изготвяне на проекти за указания;
на отдел IV – обобщаване и анализ на съдебната и прокурорска практика и
предлагане на проекти и методически указания, съобразно компетентността му,
които се изпращат на отдел VII за съгласуване;
на отдел V – подготовка на проекти на указания и разпореждания по кадрови
въпроси, свързани с правилното приложение на ЗСВ;
на отдел VI – обобщаване, анализиране и изготвяне на проекти на указания
относно дисциплинарната практика на административните ръководители на
прокуратурите;
на отдел X – проучване на актуалната нормативна уредба и предлагане на
подходяща подзаконова регламентация и организация на взаимодействие с
другите ведомства;
на отдел VII – изработване на проекти на методически указания, инструкции,
правилници, наръчници и други актове, съдържащи методически правила или
препоръки във връзка с дейността на Прокуратурата и съгласуване на
предоставени проекти на такива от другите отдели.
С така действащата регламентация осъществяването на функцията на главния
прокурор по методическото ръководство предполага много добра координация между
отделите, съобразно определената им компетентност по подготовката на проекти на актове.
В пункт II, т. 4 на Заповед № ЛС-3289/19.10.2009 г. на главния прокурор, относно
функциите и правилата за действие на Колегиума на ПРБ, е определен редът, по който се
предлагат, съгласуват и одобряват проекти на вътрешни актове, отнасящи се до дейността на
Прокуратурата в национален мащаб. Завеждащите отдели и прокурорите от ВКП и ВАП,
които подготвят проектите, имат задължението да ги съгласуват с останалите завеждащи
отдели, след което да ги внесат за разглеждане в Колегиума. На заседанието на Колегиума се
излагат становищата на членовете му по постъпилия проект, който след приемането му се
връща на вносителя за изпълнение на решението на Колегиума. Окончателният проект се
докладва на ГП за окончателно одобрение. Изключение от този ред се допуска само по
разпореждане на ГП. Установеният със заповедта ред не е възпроизведен в последващите
организационно-структурни актове, а и на практика не е прилаган последователно.
Аналогично правило за съгласуване се съдържа в чл. 31, ал. 1 от Инструкцията за
деловодната дейност и документооборота в ПРБ.
Оповестяването на актовете в ПРБ е уредено със Заповед № ЛС-2718/27.06.2007 г.
на заместник на главния прокурор при ВКП – на отделите във ВКП е разпоредено да
изпращат електронни копия на всички документи, посочени в т. 4.1 и 4.2 на Заповед № ЛС1527/18.04.2007 г. на главния прокурор, на електронния адрес на отдел VII, за публикуването
им на Ведомствения информационен сайт на ПРБ. За усъвършенстване на реда за
запознаване на прокурорите и служителите с електронните документи от организационен,
методически и информационен характер, със Заповед № ЛС-2618/30.08.2010 г. на главния
прокурор (т. 5.1) е разпоредено организационните актове и указания за дейността на ПРБ,
съобразно чл. 138 и чл. 139 ЗСВ, да се публикуват на Ведомствения информационен сайт
(ВИС) от сектор „Информация и анализ“ в отдел VІІ във ВКП. Публикуваните актове се
считат за обявени на адресатите и са задължителни за изпълнение от датата на публикацията
им на ВИС на ПРБ – прокурорите и служителите се считат за запознати от тази дата, а в
случай на отсъствие в периода на публикуване – от датата на първия присъствен ден. На

сектор „Информация и анализ“ в отдел VІІ във ВКП е възложено и да изгражда и поддържа
електронен архив на публикуваните на ВИС документи.
Не са въведени изрични правила и организация, чрез които да се осигури
предсказуемо и пълно систематизиране на актовете във ВИС по определени показатели
(предмет на регулация, автор, адресати, основание, дата на издаване и пр.), вкл. и с
възможност за автоматизирано търсене. При обявяване на актовете, те се класират в
съществуващи рубрики и подрубрики, което все пак дава възможност за селективно търсене
по издател и вид на акта. Веднъж намерили място на сайта, актовете не се подлагат на
вторична преценка, с оглед премахването или поставянето им в рубрики за архив (поради
това, че са отменени, загубили значение, издадени на отпаднало основание и пр.).
При липсваща цялостна процедура, се установява следната утвърдена практика по
издаването на актове в ПРБ.
Във връзка с възникнал практически проблем по приложението на материалния и
процесуалния закон в териториална прокуратура, респ. в отдел на ВКП/ВАП, се поставя на
вниманието на съответния специализиран отдел във ВКП/ВАП или на ръководството на
Прокуратурата, с оглед упражняване на компетентността им по указване на методическа
помощ и ръководство. Те, от своя страна, го изпращат/възлагат на отдел ИАМР във ВКП/ВАП
за проучване и предложение за неговото разрешаване. Отдел ИАМР събира становища от
съответните специализирани отдели, преценява значимостта на проблема и предлага
възможно решение – вид и съдържание на методически акт. Проектът на методически акт се
изработва съвместно с компетентните специализирани отдели, а при възможност – и с
териториалните прокуратури. След окончателно доработване и съгласуване, актът се издава
от главния прокурор или от ресорния заместник на главния прокурор 62.
Аналогична е утвърдената практика по издаването на организационни, кадрови,
финансово-стопански, трудовоправни и деловодни въпроси, както и по приложението на
ЗЗКИ. В тези случаи, съобразно компетентността, анализ на проблема, предложение за
разрешаването му и проектът на акт се подготвя от съответното звено – отдел
„Административен“ във ВКП, Дирекция „Административно обслужване“, Дирекция
„Финансово-стопански дейности“, отдел „Защита на класифицираната информация“ и т.н.
Анализът на действащите актове установява типични случаи, в които се е
пристъпвало към издаването на вътрешни актове:
По приложението на материалния и процесуалния закон 63 вътрешните актове се
издават в следните хипотези:
във връзка с приемането на нова нормативна уредба, изменение на
съществуващата или нейното прилагане;
във връзка с прилагането на непълна, неясна уредба или липса на изрична
такава;
по въпроси, които са с особена важност;
по въпроси, свързани с изпълнението на наказанията;
част от издадените указания се отнасят до досъдебното производство за
определен вид престъпления или по отношение на някои категории лица и
62 Поради съкратени срокове за изработване на такива актове обаче, не са редки случаите, когато
съгласуването с адресатите не се осъществява.

63 Приложение № 6 Вътрешни актове по приложението на НК и Приложение № 7 Вътрешни актове
по приложението на НПК

съдържат указания, както по материалноправни въпроси, така и по
процесуалноправни 64.
Друга част от издадените методически препоръки по приложението на
процесуалното законодателство се съдържат в съвместни актове, чието основно
предназначение е организацията на междуведомственото взаимодействие. Конкретното
основание за издаването им е изрично законово задължение или общ анализ на нуждите от
допълнителна регулация от екип на ПРБ и на друго ведомство.
През последните години са чести случаите, в които издаването на указания е
осъществявано в изпълнение на препоръки в рамките на мониторинговия процес 65.
Оценката на екипа се основава и на данните от анонимно анкетно проучване,
проведено онлайн, както и на предложенията и коментари, получени от прокуратури и
отделни магистрати, след поканата да дадат обратна връзка за целите на анализа 66.
През изследвания период се наблюдава известно подобряване на дейността по
издаване на вътрешни и съвместни актове чрез частично регламентиране на самия процес,
макар и в крайна сметка оказало се недостатъчно.
С издаването на актове, като реакция на новосъздадена нормативна уредба и на
възникнали практически трудности, изпълнение на препоръки на европейските партньори и
т.н., са положени старания да се осигури методическо ръководство и подпомагане на
прокуратурите по най-важните въпроси, свързани с приложението на материалния и
процесуалния закон. Двукратно е провеждан преглед на съществуващите актове и тяхната
актуалност, като в резултат са отменени част от тях67, а през 2012 г. чрез издаването на четири
ръководства68 е извършена известна систематизация и своеобразна „кодификация“, при което
са обявени за загубили самостоятелно значение включените в тях актове 69.
Същевременно, при анализа се констатират множество проблеми, във връзка с
издаването на вътрешни и съвместни актове, значителна част от които вероятно се дължат на
отсъствието на изрични процедури за оценка на необходимостта и за реда за тяхното
подготвяне, съгласуване, утвърждаване, оповестяване, съхраняване и архивиране:
липса на еднообразен принципен подход при оценка на същността и
важността на въпроса и реалната необходимост от издаване на съответен акт –
64 Напр. данъчни престъпления, престъпления, свързани с изборите, престъпления по чл. 162, чл.
163 НК, престъпления по горите, по приложението на чл. 218в НК

65 Напр. Методически указания № 2218/30.03.2012 г. за всеобхватна финансова проверка, Указание
изх. № 154/28.03.2012 г. за подобряване организацията на работа в Прокуратурата на РБ, с цел
намаляване на върнатите от съда дела за доразследване и на оправдателните присъди и т.н.

66 Приложение № 8 Резултати от анкетата

67 През 2010 г. са отменени 16 акта.

68 По приложението на НК, на НПК, на АПК и за дейността на административните ръководители

69 Повече от 60 акта.

силно влияние на конюнктурата, несъобразяване с действащи актове, които
напълно или частично уреждат същия въпрос;
изработване на акт при недостатъчно широко обсъждане и несъобразяване със
становищата на компетентни звена и на адресатите, вкл. изолиране на
първоинстанционните прокуратури от този процес;
противоречие с действащата нормативна уредба или съдебна практика;
вътрешна противоречивост на акта;
актове с различен характер по един и същ въпрос; несъгласуваност и
противоречия между различни актове по едни и същи въпроси; неактуалност,
несистематизираност на актовете;
непълна, неактуална и несвоевременна систематизация на оповестените
действащи актове, вкл. едновременно наличие във Ведомствения
информационен сайт на действащи и отменени или противоречиво уреждащи
една и съща материя актове и т.н.;
липса на яснота в организацията по съхранението и архивирането на актовете.
При анализа бе констатирано, че вътрешните актове, издадени от главния
прокурор или неговите заместници, се съхраняват на хартиен носител в отдел
„Човешки ресурси“ в АГП по поредността на издаването им, подредени в папки
по години. Указанията и разпорежданията на завеждащите отдели и
ръководителите на сектори във ВКП и ВАП се съхраняват в деловодствата на
отделите. Същевременно, не всички съществуващи на хартиен носител актове са
обявени на ВИС.
Наложително е планомерно и организирано, чрез нарочни работни групи, съобразно
предмета на актовете, те да бъдат задълбочено проучени и на ръководството на ПРБ да се
предложи актуализация, респективно отмяна на незаконосъобразните и практически
неефективните актове, съобразно приложенията.
Последователно трябва да се налага практиката, методически указания по
приложението на НК и НПК да се издават при точно определени хипотези – когато са
възникнали практически затруднения, законът е неясен, непълнен или се въвеждат нови
законови положения70 и няма действаща практика на ВКС със задължителен характер.
Обратно, при констатирана противоречива практика на съдилища в страната и на ВКС,
единственият законосъобразен механизъм за реакция е сезирането на ВКС от главния
прокурор с искане за издаване на тълкувателно решение.
Методическите указания следва да бъдат издавани единствено и само от главния
прокурор на РБ, тъй като само той има конституционни и законови правомощия в тази
връзка (чл. 126 КРБ и чл. 138, т.4 ЗСВ). Трябва стриктно да се съобразяват изискванията на
ЗНА, ЗСВ и компетенциите, които имат органите на съдебната власт в това отношение,
съгласно Конституцията.
Наложително е да се изработят правила, които да осигурят еднообразен и ясен ред за
предлагане, обсъждане, изработване, съгласуване, издаване, оповестяване, съхраняване и
архивиране на вътрешните актове в системата на ПРБ, като се обезпечава законосъобразност,
бързина, оперативност, актуалност, систематизация и безпротиворечивост.
Съобразно създадената специализация във ВКП, би следвало да се стимулира
активността на специализираните отдели за идентифициране на проблеми и изготвяне на
проекти за методически указания, вкл. за разработване на методики за разследване на
70 Напр.: нови състави на НК, нови форми на извършване на вече криминализирани деяния –
корупционни и данъчни престъпления, изпиране на пари; нова процесуална уредба и др.

престъпления. Приоритетната роля на ВКП, като касационна прокуратура, е именно
осъществяването на методическа помощ и надзор на териториалните прокуратури. От
особено значение e подпомагането по тежки и сложни дела, по които все още не се постигат
достатъчно удовлетворителни резултати – част от тях наблюдавани и коментирани от
Европейската комисия в поредица нейни доклади.
При систематизацията вътрешните актове на ПРБ следва да бъдат ясно и точно
диференцирани като методически указания, съвместни и вътрешни инструкции и становища
по материалноправни и процесуалноправни въпроси. Изготвяните становища и разработки от
отделни прокурори, сектори и отдели не би следвало да имат задължителна сила за
прокурорите, а да се използват като ориентир, препоръка или анализ на доминиращата теза в
прокурорската работа.
Следва да се обърне сериозно внимание и на възможностите за иницииране на
тълкувателна дейност на ВКС чрез главния прокурор по реда на чл. 124-125 ЗСВ.
Необходимо е прокурорите в страната и отделите във ВКП, при констатиране на
противоречива практика на съдилищата и на ВКС, своевременно да сезират главния
прокурор71.
4.2. Анализът на установените над 130 акта по организационни, кадрови, деловодни,
финансово-стопански и трудовоправни въпроси72 сочи, че през периода 2007 г. – 2012 г.
ръководството на Прокуратурата е регламентирало с вътрешни актове всички значими
въпроси в организационен аспект, с което е осигурило нормалното функциониране на
институцията. Действащите вътрешни актове в по-голямата си част са актуални и съобразени
със законодателството. Разпоредбите на част от действащите заповеди могат да бъдат
включени в други вътрешни актове – правилници, вътрешни правила 73. Липсва единна база
данни на вътрешните актове и не всички от тях са публикувани на Ведомствения
информационен сайт74.
ЗАПОВЕДИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ ПО ЧЛ. 139, АЛ. 1 И ЧЛ. 150, АЛ. 1 ЗСВ
Изследването върху делегирането на правомощия от главния прокурор на негови
заместници на основание чл. 139, ал. 1 ЗСВ за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2012 г., е направено
71 Справка за издадените тълкувателни решения от ВКС през периода 2007-2012 г. сочи, че
наказателната колегия е издала 15 тълкувателни решения, като само 5 от тях са били образувани по
искане на главния прокурор, а гражданската и търговската колегии са разгледали 50 тълкувателни
дела и са издали 50 тълкувателни решения, без изобщо да са били сезирани от главния прокурор.

72 Приложение № 9 Вътрешни актове по кадрови въпроси, Приложение № 10 Вътрешни актове по
организ. на работа, Приложение № 11 Вътрешни актове по приложението на ЗЗКИ и ППЗЗКИ,
Приложение № 12 Вътрешни актове по ФСД и ЗОП, Приложение № 13 Вътрешни актове за делов.
дейност, Приложение № 14 Вътрешни актове по ЗБУТ, ПАБ.

73 Напр.: актовете, свързани с допълнителните възнаграждения могат да се инкорпорират във
Вътрешни правила за организацията на работната заплата.

74 Публикувани са основно актовете на г-н Борис Велчев – главен прокурор на Република България
през периода 2006 г. – 20012 г. и на г-н Валери Първанов – заместник на главния прокурор при ВКП
през периода 2006 г. – 2012 г.

след първоначална селекция на 199 заповеди (с изключване на дублиращите се). Заповедите
са подложени на допълнителен анализ и въз основа на него 35 заповеди са изключени,
поради липса на достатъчно аргументи, че съдържат изрично възлагане на правомощия на
главния прокурор на негови заместници.
Така за изследвания период анализът показва, че 164 са заповедите, с които главният
прокурор е възложил на свои заместници упражняването на правомощия на основание
чл. 139, ал. 1 ЗСВ. Към момента на прегледа и съпоставката им (01.05.2013 г.) не всички от
тях са действали. Изрично отменени са 12 заповеди, с които главният прокурор е осъществил
правомощията си по чл. 139, ал. 1 ЗСВ. С известна условност поради тематичното си
разнообразие, останалите 152 могат да бъдат групирани по следните критерии 75:
свързани с организацията и дейността на ПРБ;
59;
свързани с разпореждане с бюджетни средства
13;
свързани с ръководство и координация по проекти
15;
свързани с откриване, организиране и провеждане на
38;
обществени поръчки по ЗОП
свързани със задължения, произтичащи от други
27.
закони
Групираните и изрично неотменените заповеди в посоченото приложение, чрез които
главният прокурор е възложил свои правомощия на заместниците си, са подложени на
оценка, от гледна точка тяхната актуалност и бъдеща приложимост. Оценката е извършена
само на база формални критерии. Такива критерии са:
а) персонални промени в ръководството на ПРБ и състава на заместниците на
главния прокурор, когато делегирането на правомощия е поименно;
б) приключване на дейността, за която се отнася заповедта;
в) продължаваща дейност по заповедта;
г) други фактори със значение за бъдещото прилагане на заповедта.
Следвайки този подход, анализът показва, че всички 152 издадени заповеди за
делегиране на правомощия от страна на главния прокурор на негови заместници, се
разпределят, както следва:
10 заповеди не се нуждаят от актуализация и следва да продължат да действат;
64 заповеди подлежат на актуализация, за да се осигури адекватното бъдещо
изпълнение на ангажиментите по тях;
78 заповеди са изпълнили предназначението си или подлежат на отмяна на
друго основание.
Със заповед № ЛС-1889/22.05.2009 г., на основание чл. 138, т. 1, вр. чл. 150, ал. 1 ЗСВ
главният прокурор е възложил на директора на НСлС функции по цялостното ръководство на
НСлС – по организационни, кадрови, финансово-бюджетни и други въпроси.
ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ И ДЕЛАТА
Разпределението на преписките в Прокуратурата на Република България се извършва
на принципа на случайния подбор (чл. 9 ЗСВ), съобразно действащите вътрешни актове 76.

75 Приложение № 5 Възлагателни актове

76 Приложение № 15 Вътрешни актове по разпределението на преписките

Разпределението се извършва чрез програмния продукт Law Choice, предоставен от
ВСС, само при първоначалното постъпване на преписките и делата. Преразпределение е
допустимо, когато се налага замяна на наблюдаващия прокурор, респ. водещия разследването
следовател. Определянето на втори наблюдаващ прокурор или разследващ магистрат също
трябва да се извършва чрез програмата за случайно разпределение. Във ВКП, ВАП, НСлС и в
прокуратурите, в които има обособени отдели, случайното разпределение се извършва в
рамките на обособените отдели. Преписките, които не са пряко свързани с прокурорската
дейност по същество – административно-организационни, информационно-аналитични,
финансово-стопански, не се разпределят на случаен принцип.
Административните ръководители на съответните прокуратури определят със
заповед параметрите за работа с програмата 77.
Копия от всички заповеди на административните ръководители, свързани със
случайното разпределение78 и пълния месечен архив на програмата, се изпращат във ВКП по
електронната поща.
Получените във ВКП заповеди и архиви на програмата се съхраняват от отдел VІІ
„Информация, анализи и методическо ръководство“. Архивите на програмата, използвана от
отделите във ВКП, се съхраняват от Дирекция ИТ в Администрацията на главния прокурор.
Във Върховната касационна прокуратура преписките от компетентност на
специализираните отдели І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІІ, ІХ и ХІ се разпределят между прокурорите в
отделите чрез програмата Law Choice, а преписките от компетентност на отдели V, VІІ и Х се
разпределят с резолюция на завеждащия отдел, тъй като същите попадат в посочените погоре изключения от принципа на случайния подбор.
Преписките, които не попадат в компетентността на специализираните отдели, първо
се разпределят от отдел V „Административен“, на принципа на случайния подбор, между
всички отдели във ВКП, след което се разпределят между прокурорите в съответния отдел.
Във Върховната административна прокуратура разпределението на преписките и
делата в отделите „Административно-съдебен надзор“ и „Надзор за законност, защита на
обществения интерес и правата на гражданите“ се извършва на принципа на случайния
подбор. Преписките на отдел „Информация, анализ и методическо ръководство“ попадат в
изключенията от принципа.
За пълнота на анализа, следва да се отбележи, че по изпълнявания от Прокуратурата
проект по ОПАК „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на
ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” се разработва модул за
случайно разпределение в Унифицираната информационна система.
Извод: В Прокуратурата на Република България е създадена адекватна организация
за приложението на случайния принцип при разпределението на преписките и делата.
Констатираните недостатъци, свързани с програмния продукт и водещи до неравномерното
разпределение на преписките след по-продължително отсъствие на магистрат, се очаква да
77 В които се включват: групите преписки и дела, които ще се разпределят с програмата, прокурорите
и следователите, между които ще се разпределят делата от различните групи, процентът на
натовареност на всеки магистрат и т.н.

78 Този подход е бил оправдан към момента на внедряването на софтуера за случайно
разпределение Law Choice, тъй като целта е била да се упражни контрол за недопускане на
съществени грешки при определянето на параметрите за работа с програмата. Към настоящия
момент прокуратурите вече са натрупали значителна практика по прилагането на принципа на
случайния подбор, поради което това задължение в голяма степен вече е ненужно.

бъдат преодолени с въвеждането в експлоатация на модула за случайно разпределение в
УИС. Усложнените и обременяващи бюджета на Прокуратурата процедури по разпечатване
на протоколи за извършеното разпределение и изпращането на заповедите на
административните ръководители на горестоящи прокуратури, биха могли да се опростят
чрез подходящи промени в организацията на работа.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Правилникът за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на
Република България (ПОДАПРБ, Правилника) е издаден от ВСС и е обнародван ДВ бр. 66 от
18 август 2009 г., с единствено изменение обн. ДВ бр. 12 от 8 февруари 2011 г. Видно от
издателя на този подзаконов нормативен акт и разпоредбата на чл. 342, ал. 1 ЗСВ,
съдържанието му не се определя от главния прокурор, макар да касае дейността на
управляваната от него система. Следователно внасянето на изменения и допълнения в
Правилника не представлява вътрешен за ПРБ въпрос, но има ключово значение за
човешките ресурси в ПРБ и функционирането на институцията.
Анализът на уредбата обаче показва, че е необходимо да се обсъди и инициира
внасянето на промени в ПОДАПРБ, чието приемане е в правомощията на ВСС. Изведеното
общо становище, че е потребно да се внесат промени в Правилника, може да бъде
подкрепено с няколко основни аргумента в следните области на регулация:
Дефицити при правната уредба на определени категории съдебни служители:
Глава пета на ПОДАПРБ е озаглавена „Структура, функции и организацията на
работа на администрацията на ВКП“. Въпреки това, в нарушение на систематиката на
нормативния акт, същата глава съдържа текстове, които уреждат заемането на позиции в
съдебната администрация и в други органи на съдебната власт – ВАП, НСлС, апелативните и
окръжните прокуратури – вж. чл. 30, ал.1, ал.5 и ал. 6 ПОДАПРБ.
Раздел VII от Глава пета на ПОДАПРБ урежда позицията на съдебния съветник в
администрацията на ВКП. Такава длъжност не е предвидена изрично в ЗСВ, където е развита
фигурата на съдебния, респективно прокурорския помощник. Към настоящия момент
длъжности „съдебен съветник“ реално не са заети във ВКП, позициите са трансформирани в
прокурорски помощници.
Действащият класификатор на длъжностите в съдебната администрация също не
предвижда позицията „съдебен съветник“. Такава позиция е била предвидена в предишния
класификатор на длъжностите в съдебната администрация , и то не само във ВКП, но също и
в Администрацията на главния прокурор и във ВАП. Това показва, че Правилникът, който
продължава да предвижда длъжност „съдебен съветник“ във ВКП, не е синхронизиран както
със ЗСВ, така и с двата класификатора на длъжностите на съдебната администрация,
действали след неговото приемане през 2009 г.
Последното може да се покаже и чрез обратно сравнение – класификаторът включва
специфични експертни и технически длъжности, които са реално заети в ПРБ, но не са
уредени изрично в ПОДАПРБ – напр. експерт – връзки с обществеността .
В раздел VIII на Глава пета от ПОДАПРБ (чл.30) е доразвит статутът на
прокурорските помощници, чиято първична уредба се съдържа в Глава десета на ЗСВ.
Съгласно чл. 244 от ЗСВ „В съдилищата и в прокуратурите по преценка на Висшия съдебен
съвет въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт може
да има съдебни помощници и прокурорски помощници”.
ПОДАПРБ обаче ограничава възможностите за назначаване на прокурорски
помощници само във Върховната касационна прокуратура, във Върховната административна
прокуратура, в Националната следствена служба, в апелативните, във Военно-апелативната, в
окръжните и военно-окръжните прокуратури. Следователно действащата уредба, която има
претенции да конкретизира нормата на чл. 244 ЗСВ, не допуска причисляването и (дори)
командироването на прокурорски помощници към районните прокуратури. Това нормативно
разрешение на ПОДАПРБ не кореспондира със законовия критерий „степен на

натовареност“, въз основа на който следва да се определят органите на съдебната власт –
възможен работодател на прокурорските помощници.
Предвиждането на възможност да се назначават прокурорски помощници в различни
органи на съдебната власт в разпоредба от Глава втора „Структура, функции и организацията
на работа на администрацията на ВКП“ на ПОДАПРБ бе критикувано по-горе в т. 1.1. След
като този подход е веднъж възприет, изглежда ненужно и лишено от последователност
предвиждането на нарочни разпоредби за прокурорските помощници в останалите
прокуратури. Такива са: чл. 45 от ПОДАПРБ – само за прокурорските помощници във ВАП
(разпоредбата е част от раздел IV на Глава седма, озаглавен „Административен секретар“);
чл. 83, ал. 2 ПОДАПРБ – за прокурорските помощници в апелативните и окръжните
прокуратури.
Недостиг на регулацията
В раздел III от Глава втора „Структура, функции и организация на работа на
администрацията на главния прокурор“ на ПОДАПРБ е предвидено, че кабинетът на главния
прокурор изпълнява координационни и организационни функции. Развита е и специфична
позиция на завеждащ служба „Вътрешни и международни прояви“ – длъжност, подчинена
пряко на началника на кабинета на главния прокурор. Де факто дейността по организиране на
международните връзки и протокола с участието на главния прокурор и на ръководството на
прокуратурата се осъществява от кабинета на главния прокурор. Тази функция обаче не е
развита в Глава втора от ПОДАПРБ и не е отнесена към кабинета на главния прокурор
(където реално се осъществява). Тя е уредена само в по-широк контекст – като раздел VI на
Глава трета „Обща администрация – структура и функции“ – като обслужваща не само
международните прояви на главния прокурор, но и на всички прокурори и следователи.
Не е достатъчна регулацията по Правилника и във връзка с назначаването на съдебни
служители. Съгласно чл. 343 ЗСВ съдебен служител, чиято дейност е свързана с
осъществяването на правомощията на органите на съдебната власт, се назначава след
провеждане на конкурс. При наличие на такава законова разпоредба, нейното разумно
доразвитие в ПОДАПРБ би изисквало прокарването на ясно разграничаване на длъжностите
в съдебната администрация поне в две категории:
а) длъжности, чието изпълнение има пряко отношение към реализирането на
правомощията на прокуратурата и заемането им става след конкурс. Такива би трябвало да
бъдат всички ръководни длъжности, длъжностите, изискващи боравене със служебна
информация и осъществяване на връзки с обществеността.
б) длъжности, чието изпълнение се явява техническа дейност и няма отношение към
реализирането на правомощията на прокуратурата – напр. шофьор, куриер, чистач, работник
– поддръжка сгради. За заемането на такива длъжности ЗСВ не изисква провеждането на
конкурс.
ПОДАПРБ не предлага подобно разграничение, макар да урежда процедурата по
провеждане на конкурс в раздел I от Глава дванадесета. В този смисъл Правилникът не е
изпълнил изцяло ролята, която му е отредена с разпоредбата на чл. 342, ал. 2 ЗСВ. За
определяне на длъжностите, които са свързани с осъществяване на правомощията на ПРБ,
чл. 110, ал. 1 ПОДАПРБ препраща към класификатора на длъжностите в съдебната
администрация, издаден от ВСС на основание чл. 341 ЗСВ. Спорна е обосноваността на
подобно препращане, доколкото класификаторът не представлява нормативен акт и от него не
може да се очаква да бъде източник на регулация.
В действащия класификатор не се и съдържа разделение по горния критерий. В него
са обособени три категории длъжности в органите на съдебната власт, а именно:

а) ръководни;
б) експертни и технически;
в) специфични.
Освен първата категория, която обхваща само длъжности, свързани с осъществяване
на правомощията на органи на съдебната власт, останалите не са подразделени по начин,
позволяващ ясно да се отличи за кои длъжности е задължително провеждането на конкурс и
за кои не е.
Труден синхрон на ПОДАПРБ със законови разпоредби
Съгласно чл. 357 ЗСВ администрациите на Върховния касационен съд, на Върховния
административен съд и на главния прокурор се ръководят от главни секретари, докато
администрациите на съдилищата и на прокуратурите се ръководят от съдебни
администратори. Прецизното тълкуване на тази разпоредба би трябвало да доведе до извод,
че длъжностите на главен секретар и на съдебен администратор са алтернативни.
Главните секретари ръководят администрацията на органите на съдебна власт с
национална компетентност – ВКС, ВАС и главния прокурор, комуто са подчинени всички
прокуратури, в т.ч. ВКП и ВАП, както и НСлС, а съдебните администратори ръководят
администрациите на останалите органи на съдебна власт – съдилища и прокуратури с
териториална компетентност. Този извод се подкрепя и от начина, по който са дефинирани
условията за заемане на ръководните длъжности „главен секретар“ и „съдебен
администратор“, изискванията за несъвместимост, и техните еднакви компетенции.
Показателно е и определянето на възнаграждението за тези управленски длъжности –
главният секретар получава процент от възнаграждението на върховен съдия, а съдебния
администратор – процент от възнаграждението на съдия от съответния съд – т.е. на ниво,
различно от върховното .
Всичко изложено дотук идва да подкрепи извода, че е спорно съответствието със
закона на разпоредбите на чл. 24, чл. 42 и чл. 56 ПОДАПРБ, които уреждат позицията на
съдебния администратор във ВКП, ВАП и НСлС. Не е случайно, че понастоящем такива
длъжности в изброените органи на съдебната власт не са заети. Аргументът е, че ВКП, ВАП
и НСлС са подчинение на главния прокурор, чиято администрация се ръководи от главен
секретар.
ПОДАПРБ съдържа регулация и по въпроси, чиято първична уредба се дава от
процесуалния закон – НПК. Такива са например разпоредбите на раздел VI от Глава десета,
озаглавен „Съхранение на веществените доказателства“. Част от тях не са добре
синхронизирани с основното правило по чл. 110, ал. 3 НПК, съгласно което приложените по
делото веществени доказателства го следват при предаването от един орган на друг.
Изглежда, че с разпоредби от Правилника се въвеждат своеобразни изключения от общите
правила по чл. 110, ал. 3, чл. 111 НПК, или се допуска игнориране на специални разпоредби
на НПК. Такова звучене имат следните норми:
чл. 100 ПОДАПРБ, който предвижда завеждащият склада след съгласуване с
водещия разследването да изпраща иззети вещи, които „няма да бъдат
веществени доказателства, а ще послужат за обезпечаване на наказанието или на
гражданския иск“.
чл. 101, ал. 1 ПОДАПРБ, която норма чрез израза „ако е необходимо“ сякаш
оставя място за преценка дали при внасяне на делото в съда веществените
доказателства също се изпращат в съда.
чл. 102 ПОДАПРБ, чиято формулировка допуска в помещения на органите на
съдебната власт да останат на съхранение иззети като веществени доказателства:

пари, валута и благородни метали (чл. 102, ал. 2, т. 1); наркотични вещества
(чл.102, ал.2, т.2); документи (чл. 102, ал. 2, т. 3). Тези разпоредби не са добре
синхронизирани с императивните норми на НПК .
чл. 104 ПОДАПРБ, който задължава деловодството на съответната
прокуратура да изпраща приложените по делото веществени доказателства на
горестояща прокуратура, само ако са изрично поискани. Подобно предписание
не съответства на нормата на чл. 110, ал. 3 НПК и може да предизвика проблеми
при изпращане на дела с иззети веществени доказателства по компетентност на
друга прокуратура, независимо дали тя е горестояща, долустояща или равна по
степен.
В заключение:
При провеждането на функционалния анализ на структурата, процедурите и
организацията на Прокуратурата на Република България се констатира необходимост от
детайлен преглед на разпоредбите на ПОДАПРБ и сезиране на ВСС с предложение за
неговото изменение и допълнение. Последното би спомогнало за това, Правилникът да
изпълни ролята, която му отрежда ЗСВ и да създаде оптимален регламент за работата на
администрацията на ПРБ в синхрон със закона.
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Междуведомственото взаимодействие, координацията и сътрудничеството на ПРБ с
други органи и институции са осигурени от съвместно издадени актове.
В хода на функционалния анализ са установени общо 23 съвместни акта на ПРБ с
други ведомства и организации79, които са действащи към края на анализирания период
(31.12.2012 г.). Непосредствено преди възлагането на функционалния анализ е издадена още
една съвместна инструкция, която също ще бъде представена.
При издаването или сключването на 21 от всички 24 съвместни акта, ПРБ е участвала
на собствено основание и е била представлявана от главния прокурор. Има и 3 споразумения,
които са били сключени от друг орган на съдебната власт със собствена правосубектност –
Специализираната следствена служба или Националната следствена служба, впоследствие
придаден организационно към ПРБ. Едно от споразуменията е подписано едновременно от
ПРБ и НСлС, които в момента са в единна система.
Повечето от анализираните съвместни актове (19) са издадени, сключени или
актуализирани в обхванатия от анализа времеви период от 01.01.2007 г. до 31.12. 2012 г., а
останалите 5 са от по-ранни времена. Съотношението показва активизиране на ПРБ в
търсенето и регулирането на междуведомственото взаимодействие в изследвания период.
Най-често (в 12 случая) партньор на ПРБ при сключването или издаването на съвместни
актове е МВР.
От гледна точка на видовете актове и предмета на регулацията, анализът показва
следното.
ПРБ е страна по 13 споразумения80, действащи към 31.12.2012 г.
79 Приложение № 16 Съвместни актове с други ведомства

80 Включително и споразуменията, сключени от СпСлС и НСлС.

По 11 от тях ПРБ е партньор на държавни ведомства (министерства, агенции, БНБ,
Сметната палата) и основен предмет на регулация се явява информационен обмен и
подкрепа, определяне на комуникационни стандарти и контактни точки. С организации извън
публичния сектор са налице 2 споразумения, по които ПРБ си партнира с Асоциацията на
търговските банки и Сдружението „Клуб журналисти против корупцията“. От прегледа на
съдържанието на споразуменията и естеството на поетите ангажименти може да се направи
извод, че 4 от споразуменията продължават да бъдат актуални и следва да бъдат прилагани
занапред без необходимост от изменения и допълнения. За да бъдат смислено и ефективно
прилагани, 8 от споразуменията се нуждаят от актуализиране, като в това число са всички
споразумения, по които страна се явява НСлС (СпСлС). Едно от споразуменията, което се
явява по-скоро писмо за подкрепа на проект, е изчерпало предназначението си.
Към 31.12.2012 г. ПРБ е обвързана от 9 съвместни инструкции, издадени заедно от
главния прокурор81 и ръководители на ведомства от изпълнителната власт. Непосредствено
преди възлагане на настоящия анализ е подписана Инструкция за взаимодействие между ПРБ
и органите с правомощия по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество (ЗОПНПИ), с което към 01.06.2013 г. действащите съвместни
инструкции стават 10. Две от тях, включително и последната, са издадени в изпълнение на
изрични разпоредби на Закона за културното наследство (ЗКН) и ЗОПДНПИ и регулират
взаимодействието на ПРБ и органи с компетентност по специалните закони.
Анализът констатира, че 8 от 10-те съвместни инструкции са актуални и следва да
продължат да се прилагат без изменения и допълнения 82. Една от тях се нуждае от цялостна
ревизия при съобразяване с аргументите, с които ВАС е обявил за нищожни част от
текстовете й83. До заместването й с нов акт се прилагат временни правила, въведени с
указание на главния прокурор. Пълноценното прилагане на инструкцията, основана на
изрична разпоредба на ЗКН, изисква издаването на допълнителни актове и обмен на
информация с Министерството на културата.
ПРБ е обвързана и от едно съвместно методическо указание. Същото е издадено
през 2008 г., а през 2009 г. е изменено и допълнено от главния прокурор, министъра на
вътрешните работи и председателя на Държавната агенция по горите. В частта, относно
прилагането на закона, указанието продължава да е актуално. От организационна гледна
точка, е необходимо да бъде съобразено със структурните и организационни промени във
ВКП.

81 На основание чл. 138, т.4 ЗСВ.

82 За този извод се имат предвид резултатите от анкетирането и данните от обратната връзка от
прокуратурите по време на провеждането на анализа.

83 Инструкция № И-89/10.03.2011г. на главния прокурор и министъра на вътрешните работи относно
провеждането на предварителните проверки.

КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ –
ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ
Констатациите и изводите в този раздел са направени след детайлно проучване на
данните за актуалното кадрово състояние, поддържани ежемесечно за периода 2007 г.-2012 г.;
решенията на Висшия съдебен съвет за кадрови промени в Прокуратурата на РБ; Закона за
съдебната власт от 2007 г., с всички последвали изменения; разписаните правила на ВСС,
наредби, методики, с оглед правилно приложение на закона; отчетите за кадровата работа на
Прокуратурата; анализи и отчети на ВСС по кадровата дейност и дисциплинарната практика.
Висшият съдебен съвет е конституционно установен орган, който осъществява
управленски правомощия на съдебната власт. Компетентностите на Висшия съдебен съвет,
уредени в чл. 129, ал. 1 и 2 и чл. 131 от Конституцията, са по назначаване, повишаване,
понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на магистратите.
В съответствие със Закона за съдебната власт и приеманите от ВСС правила,
указания и методики, се осъществяват правомощията на главния прокурор и
административните ръководители по кадровото обезпечаване на Прокуратурата.
Кадровата дейност за анализирания период – 2007-2012 г. се извършва в условията
на динамични промени на Закона за съдебната власт /обн. ДВ, бр. 64/2007 г.; изм. бр. 69 и 109
от 2008 г.; бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.; бр. 59/2010 г.; бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;
решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93/2011 г.; изм.
бр. 20/2012 г./, свързани с процедурите по назначаване на магистрати и тяхното кариерно
израстване; назначаване на младши магистрати; подбора на кадрите, с оглед устойчиво
изграждане на система от компетентни, мотивирани и почтени магистрати; ново оценяване
на качествата на магистратите; постигане на прозрачност, отчетност, по-високо качество на
управление на съдебната система.
КАДРОВИ ПРОМЕНИ ПО ЩАТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РБ ЗА ПЕРИОДА 2007 Г.-2012 Г.
В началото на изследвания период към 01.01.2007 г. утвърдената щатна численост
на Прокуратурата е 1721 щ.бр., разпределени по вид длъжности: административни
ръководители – 153, заместници на административни ръководители – 168, прокурори – 1204,
младши прокурори – 134, военни следователи – 62.
След извършена проверка и въз основа на анализ на данните за наличен щат –
прокурори и служители във всяка от прокуратурите, обема на дейност и натовареност на
прокурорите, е изготвено към 01.03.2007 г. актуално щатно разписание и конкретни
предложения за преразпределение на щатни бройки в рамките на утвърдената щатна
численост. Подготвените документи са обсъдени на 05.03.2007 г. на работно съвещание с
административните ръководители на прокуратурите, след което е внесено предложение на
главния прокурор за преразпределение и трансформиране на свободни щатни бройки в
Прокуратурата, уважено с решение на ВСС по протокол № 11/04.04.2007 г.
С решение на ВСС по протокол № 12/11.04.2007 г. е обявен конкурс за
първоначално назначаване на прокурори в районни прокуратури – 29 щатни
бройки и с решение на ВСС по протокол № 29/21.09.2007 г. са назначени 29
прокурори в РП.
През 2007 г. с решения по протокол № 3/24.01.2007 г. и № 6/14.02.2007 г. са
назначени и прокурори по обявени конкурси от 2006 г. – 16 прокурори във ВКП и един
прокурор в АП – Пловдив.

Общо усвоени през 2007 г. са 132 щ.бр. – 46 щ.бр. за длъжност „прокурор“; 42 щ.бр.
за „младши прокурор“ по конкурс, обявен от 18.10.2006 г.; 44 щ.бр. – чрез преназначаване на
младши прокурори за прокурори по реда на чл. 148, ал. 3 ЗСВ (отм.).
Свободният щат на Прокуратурата към 31.12.2007 г. е 170 щ.бр.
През 2008 г. утвърденият щат на Прокуратурата е непроменен – 1721 щ.бр.
Обявени са следните конкурси:
С решение на ВСС по протокол № 3/16.01.2008 г. са обявени на основание чл.
189, ал. 1 ЗСВ (ред. ДВ, бр. 64/07.08.2007 г.) конкурси за повишаване в длъжност
и за преместване чрез атестиране на общо 82 щ.бр. за длъжност „прокурор“,
както следва: ВКП – 6, ВАП – 7, апелативни прокуратури – 9, окръжни
прокуратури – 42, военноокръжни прокуратури – 6, районни прокуратури – 12.
С решение на ВСС по протокол № 22/04.06.2008 г. са обявени, на основание
чл. 176, ал. 1, т. 2 ЗСВ (ред. ДВ, бр. 64/07.08.2007 г.) конкурси за първоначално
назначаване – 19 щ.бр. за прокурори: ВКП – 1, ВАП – 2, апелативни прокуратури
– 2, окръжни прокуратури – 10, военноокръжни прокуратури – 1, районни
прокуратури – 3.
През 2008 г. в резултат на проведените конкурси са усвоени общо 91 щ.бр. (13 по
конкурса за първоначално назначаване и 78 по конкурса чрез атестиране).
В края на 2008 г. по протокол № 52/17.12.2008 г. е обявен конкурс за младши
прокурори – 27 щ.бр. в районни прокуратури.
С решения на ВСС по протоколи от 16.04.2008 г. и 23.07.2008 г. са закрити, с оглед
разпоредбата на чл. 239, ал. 2 ЗСВ 24 щ.бр. за длъжност „младши прокурор“ в окръжни
прокуратури и щатът на прокуратурата в края на 2008 г. е 1697 щ.бр., от които свободни
щатни бройки или незает щат – 178 щ.бр.
През 2009 г. са проведени следните конкурси:
с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. – за повишаване в длъжност
и преместване чрез атестиране на общо 48 щ.бр. прокурори съответно: ВКП – 1
щ.бр., ВАП – 1 щ.бр., АП – 3 щ.бр., ОП – 19 щ.бр., РП – 24 щ.бр.
с решение на ВСС по протокол № 21/20.05.2009 г. за първоначално
назначаване на прокурори – общо 14 щ.бр. (ВКП – 1 щ.бр., ВАП – 1 щ.бр., АП –
София – 1 щ.бр., ОП – 4 щ.бр., РП – 7 щ.бр.).
В резултат на проведените конкурси са усвоени общо 40 щ.бр. (9 по конкурса за
първоначално назначаване и 31 за повишаване в длъжност).
Приключените през 2009 г. конкурси потвърждават изразената прогноза за един
продължителен период до усвояване на свободния щат. Фактически, встъпването в длъжност
на назначените прокурори се извършва след приключване на процедурите по обжалване пред
Върховния административен съд, но самият конкурс за първоначално назначаване е
продължил пет месеца, а конкурсът чрез атестиране е продължил девет месеца.
По предложение на главния прокурор през 2009 г. с решение на ВСС по протокол
№ 23/03.06.2009 г. е отменено решение на ВСС, с което е намалена щатната численост с 24
щ.бр. за длъжност „младши прокурор“ и тези бройки, заедно с налични 42 щ.бр. за младши
прокурори в окръжни прокуратури, освободени с преназначаване на младши прокурори за
прокурори в районни прокуратури, са трансформирани в длъжност „прокурор“ и
разпределени в конкретно посочени окръжни прокуратури, с оглед кадровото им укрепване.
На основание изменение на Закона за съдебната власт, през 2009 г. е увеличен
фактически щатът на Прокуратурата на РБ с общо 618 щатни бройки. На основание § 112,
ал.3 от ПЗРЗИДЗСВ с решение на ВСС по протокол № 19/13.05.2009 г., считано от датата на
влизане в сила на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 33/30.04.2009 г.), са преназначени следователите от
Столичната следствена служба в следствения отдел в Софийската градска прокуратура и

следователите от окръжните следствени служби в окръжните следствени отдели в
съответните окръжни прокуратури. Съгласно § 111 от ПЗРЗИДЗСВ, Прокуратурата на
Република България е правоприемник на активите, пасивите, архива, както и на другите
права и задължения на Националната следствена служба и на окръжните следствени служби
към деня на влизане в сила на закона – 30.04.2009г. (ДВ, бр.33/2009 г.).
Към 31.12.2009 г. щатът на Прокуратурата е 2340, от които административни
ръководители – 154; заместници на административни ръководители – 174; прокурори – 1275;
младши прокурори – 68; следователи – 525; завеждащи окръжни следствени отдели – 28;
младши следователи – 61; военни следователи – 55.
През 2010 г. с особен акцент е кадровата работа по обявените конкурси за
назначаване на административни ръководители на прокуратури и заместници на
административни ръководители, за които 5-годишният срок на мандат изтича през 2010 г. или
длъжностите са вакантни – общо 103, от които 2 военноокръжни прокурори, 101 районни
прокурори и 55 заместници на административни ръководители (зам. апелативни – 3, зам.
окръжни – 45, зам. районни – 7).
Освен конкурс за младши прокурори – 48 щ.бр., през 2010 г. Висшият съдебен съвет
не е обявил нито един конкурс за заемане на магистратска длъжност в органите на съдебната
власт и към 31.12.2010 г. свободният щат на Прокуратурата е 309 щ.бр.
През 2011 г. кадровата дейност в значителна степен се определя от приетия Закон за
съдебната власт, в сила от 04.01.2011г. Проведени са следните конкурси:
С решение на ВСС по протокол № 18/19.05.2011 г. за повишаване в длъжност
и преместване – 7 щ.бр. за длъжност „прокурор“ в Апелативната специализирана
прокуратура; 11 щ.бр. за длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура
и 9 щ.бр. за длъжност „следовател“ в следствения отдел в Специализираната
прокуратура.
С решение на ВСС по протокол № 21/16.06.2011 г. за повишаване в длъжност
и за преместване – общо 142 щ.бр., съответно: ВКП – 5 щ.бр., ВАП – 6 щ.бр.,
НСлС – 15 щ.бр. следовател, АП – 9 щ.бр., ОП – 70 щ.бр., РП – 37 щ.бр.
С решение на ВСС по протокол № 30/29.09.2011 г. за първоначално назначаване
– общо 77 щ.бр., съответно: ВКП – 1 щ.бр., ВАП – 1 щ.бр., АП – 2 щ.бр, ОП – 20
щ.бр. и РП – 33 щ.бр.
През 2011 г. е извършена проверка на актуалното кадрово състояние на
военноокръжните прокуратури. Въз основа на установеното за значително намаляване на
натовареността на военните магистрати, при ограничаване на компетентността им, както и
редуцирането на числения състав на Българската армия и освобождаването на войскови
райони, е прието, че са налице основания за намаляване на щатната численост, разкриване на
съответните длъжности в окръжни прокуратури и преназначаване на тях без конкурс, на
прокурори и военни следователи, при условията, съгласно чл. 194 ЗСВ (разпоредбата е
въведена с изменението на ЗСВ ДВ, бр. 1/2011 г.). По предложение на главния прокурор, с
решение от 07.12.2011 г. по протокол № 41 на ВСС щатната численост във военноокръжните
прокуратури е намалена с общо 18 длъжности, от които 10 за прокурор и 8 за военен
следовател, считано от 01.01.2012 г. Съответните длъжности са разпределени в окръжните
прокуратури –Кюстендил, София, Благоевград, Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Сливен,
Плевен, Враца и Видин, и прокурорите и следователите, заемащи тези длъжности, са
преназначени без конкурс на съответни длъжности. От същата дата е намалена щатната
численост на Прокуратурата и с 1 незаета щ.бр. за длъжност „военен следовател“.
Към 01.01.2012 г. щатната численост на прокуратурата е 2339 щ.бр.
Проведени са следните конкурси:

С решение на ВСС по протокол № 1/12.01.2012 г. е обявен конкурс за младши
прокурори – 27 щ.бр., който е приключил с приемане на списък на одобрени 29
кандидати за младши прокурори, съгласно решение на ВСС – протокол №
51/29.11.2012 г.
С решение на ВСС по протокол № 3/19.01.2012 г. е обявен конкурс за
повишаване в длъжност и за преместване за 39 щ.бр. за длъжност „следовател“ в
окръжните следствени отдели на окръжните прокуратури, по който са усвоени 21
щ.бр.
През 2012 г. са приключени процедурите по обявени конкурси през 2011 г. и са
усвоени общо 191 щ.бр. (157 щ.бр. прокурор и 34 щ.бр. следовател), разпределени по нива,
както следва: ВКП – 6 щ.бр., ВАП – 6 щ.бр., АП – 7 щ.бр., ОП – 87 щ.бр., РП – 51 щ.бр.
Усвоените 34 щ.бр. следовател са съответно в НСлС – 11 щ.бр.; окръжни следствени отдели в
окръжни прокуратури – 23 щ.бр.
С решения на ВСС по протоколи № 22/31.05.2012 г. и № 27/05.07.2012 г. общо 27
младши прокурори са назначени по реда на чл. 243 ЗСВ за прокурори в районни прокуратури
след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 ЗСВ.
С решение на ВСС по протокол № 27/05.07.2012 г. е увеличен щатът на
Прокуратурата с 2 щ.бр. за длъжност „младши прокурор“, съответно по една щатна бройка за
РП – Враца и РП – Севлиево, тъй като за едно и също място са класирани двама кандидати
при наличие на еднакъв резултат/бал/ и еднакъв общ успех от държавните изпити.
През годината са положени усилия за кадрово укрепване на Специализираната
прокуратура и отново при условията и основанията по чл. 194 ЗСВ е намалена щатната
численост на общо 4 магистратски длъжности в окръжни прокуратури (1 щ.бр. прокурор –
ОП – Варна, 2 щ.бр. следовател – ОП – Сливен и СГП, 1 щ.бр. военен следовател – ВОП –
Пловдив), а магистратите са преназначени на съответните длъжности в Специализираната
прокуратура.
Към 31.12.2012 г. щатната численост на Прокуратурата е 2341 щ.бр., от които
административни ръководители – 156; заместници на административни ръководители – 156;
прокурори – 1341; младши прокурори – 77; завеждащи следствени отдели в окръжни
прокуратури – 29; следователи – 538; военни следователи – 44.
Свободният щат е 365 щатни бройки, от които за административни ръководители – 5;
заместници на административни ръководители – 15; прокурори – 216; младши прокурори –
30; следователи – 97; военни следователи – 2 щ.бр.
Илюстрация на констатациите за обявени конкурси в периода 2007г.-2012г. е
представена в следната графика.

Числените стойности и съотношенията между утвърдените щатове, свободните
щатове и попълнените щатове след провеждане на трите вида конкурси през целия
анализиран период са представени в следните графика и таблична справка.

Общата щатна численост, промените в нея, разпределението ѝ спрямо различните
категории магистрати и процентното съотношение на незаетите позиции са отразени в
следващите две таблици. Данните за следователите в НСлС и следствените отдели към
окръжните прокуратури са изведени отделно.
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В графичен вид е илюстрирана динамиката на незаетите щатове общо в системата на
Прокуратурата на РБ и отделно само за следователите.

КОМАНДИРОВАНЕ НА ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2007 Г.-2012 Г.
В периода 2009 г. - 2011 г. Висшият съдебен съвет не е обявявал конкурси за
повишаване в длъжност и за преместване и в резултат на това са останали незаети голям
брой щатове. При наличната служебна необходимост и за преодоляване на кадрови дефицит в
определени прокуратури е извършено командироване по реда на чл. 147 ЗСВ – процедура,
извън системата за повишаване в длъжност и преместване.
Към доклада е приложена информация за командированите магистрати през периода
2007 г. – 2012 г. с конкретни данни – заповед, продължителност на командироването,
действителна необходимост, процент на командированите от общия брой магистрати за всеки
орган84.
При проучване на данните се констатира, че през периода 2007 г. – 2012 г. броят на
командированите магистрати и съотношението им с незаетите щатове за всяка от обхванатите
години са следните:

Въз основа на извършен анализ по представени данни от административните
ръководители, е установено, че значителен е броят на командированите магистрати за повече
от една година, както и на тези за различен срок в една календарна година.
В графичен вид са представени данните за командировани магистрати в края на
всяка от годините за периода 2007 г. – 2012 г. в съотношение с незаетите щатове.

84 Приложение № 17 Командировани магистрати 2007-2012

Разпределение на командированите магистрати по години и нива за изследвания
период:
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Година

ВКП

ВАП

АП

ОП

РП

Общо
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ОСО-ОП

Общо

31.12.2007г.

2

3

7

23

3

38

-

-

38

31.12.2008г.

3

2

2

27

5

39

-

-

39

31.12.2009г.

5

4

4

60

17

90

4

6

10

100

31.12.2010г.

7

4

10

70

18

109

4

8

12

121

31.12.2011г.

7

5

9

81

27

129

4

12

16

145

31.12.2012г.

4

4

7

50

27

92

3

7

10

102

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО АТЕСТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ В
РАНГ

За анализирания период 2007 г. – 2012 г. са проведени общо 1664 атестирания на
прокурори и следователи, на всички правни основания по съответните редакции на чл. 196
ЗСВ.
Съгласно §128а започналите, но неприключени към датата на влизане в сила на
ЗИДЗСВ (ДВ, бр.32/04.01.2011 г.), атестационни процедури се довършват по досегашния ред.
Съгласно § 129, ал. 2 лицата, които до влизане в сила на ЗИДЗСВ (ДВ, бр.1/04.01.2011 г.)
не са били атестирани периодично или по друг повод, се атестират извънредно, преди да е
изтекъл четиригодишният срок при явяване на конкурс за повишаване в длъжност или за
преместване, при избор на административен ръководител или на негов заместник в органите
на съдебната власт.

За периода 2007-2010 г.

за

Правно
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Проведени
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чл. 196 т. 1 ЗСВ

194

чл. 196 т. 2 ЗСВ

297

чл. 196 т. 3 ЗСВ

429

чл. 196 т. 4 ЗСВ

37

чл. 196 т. 5 ЗСВ

195

ОБЩО:

1152

прокурори - 989
следователи - 163
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чл.196, т.4, във вр. с §128а ЗСВ
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1
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1

1

1
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3
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3
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13
13
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49
57
55
6
3
281

114
72
74
68
6
8
342

4
55

НСлС

46
2

48

ОСООП
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32
37
25
10
5
1
110

32
83
27
10
5
1
158

6
3
3
12

152
155
104
78
14
9
512

ПОВИШАВАНЕ В РАНГ НА МАГИСТРАТИ
Рангът на магистрати е израз на професионална оценка за работата им и се извършва
след атестиране при действащите законови изисквания и по ред, определен с правила на
Висшия съдебен съвет.
За периода 2007 г. – 2012 г. повишените в ранг магистрати са:
2007 г. – 89 прокурори и 54 следователи;
2008 г. – 79 прокурори и 3 следователи;
2009 г. – 183 прокурори и 10 следователи;
2010 г. – 214 прокурори, 3 следователи и 2 военни следователи;
2011 г. – 161 прокурори, 13 следователи и 4 военни следователи;
2012 г. – 171 прокурори и 43 следователи.
Данните по нива прокуратури са отразени в таблицата по-долу:
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3

-

7
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-

54
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4
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-
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-

3

82
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-

-

9
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112
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-
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-

10

193

2010г.

-

-

2

36

176

214

-

3

2

2011г.

-

-

3

32

126

161

-

13

4

17

178

2012г.

-

-

1

47

123

171

-

43

-

43

214

5

219

ДИСЦИПЛИНАРНА ПРАКТИКА
Процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност на магистратите е правно
уредена в Глава шестнадесета на ЗСВ. Тази уредба относно дисциплинарните нарушения,
предвидените наказания, компетентните органи за иницииране на дисциплинарно
производство и налагане на наказание и процедурите по налагане на наказанието и

обжалване на актовете е претърпяла промени през анализирания период 85 и предопределя
практиката по реализиране на наказателна отговорност и в състава на ПРБ.
За целия анализиран период образуваните дисциплинарни производства срещу
магистрати във Висшия съдебен съвет са общо 203. От тях 74 производства са започнати
срещу прокурори и следователи, разпределени по години, както следва:
срещу
магистра
ти
прокурори

Години
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2

11

23

10

3

4

следователи

3

6

5

2

2

1

военни следователи

1

1

-

-

-

-

ОБЩО:

6

18

28

12

5

5

Общо за анализирания период на 132 магистрати от системата на ПРБ (95 прокурори
и 35 следователи) са били наложени дисциплинарни наказания, като тук са включени и
хипотезите, в които наказанието е наложено със заповед на административния ръководител.
По вид наложените наказания се разпределят, както следва:
„забележка“ – 46;
„порицание“ – 45;
„намаляване на основното трудово възнаграждение“ – 13;
„понижаване в ранг“ – 5
„освобождаване от длъжност като административен ръководител“ – 2;
„уволнение“ – 2;
„дисциплинарно освобождаване от длъжност“ – 19.
С решения на ВСС или на ВАС са били отменени общо 26 наказания, наложени на
магистрати в системата на ПРБ. По видове отменените наказания се разпределят така:
„забележка“ – 12;
„порицание“ – 10;
„намаляване на основното трудово възнаграждение“ – 2;
„дисциплинарно освобождаване от длъжност“ – 2.
Пет от наложените с акт на административен ръководител наказания „порицание“ са
били изменени от Висшия съдебен съвет.
При анализа на отменените дисциплинарни наказания са установяват типични
пропуски и грешки на административните ръководители – вносители на предложенията за
реализиране на дисциплинарна отговорност. Най-често проявяваните са: липса на акт за
образуване на дисциплинарно производство; налагане на наказание при липса на състав на
дисциплинарно нарушение; неправилна индивидуализация на наказанието. За изследвания
период в ПРБ не е била водена статистика относно извършените дисциплинарни нарушения
от прокурори и следователи, която да може да представи във всеки момент информация по
основните критерии, позволяващи систематично проследяване на дисциплинарната практика.
Такива критерии са: брой, вид, дата на извършените нарушения и на наложените
дисциплинарни наказания от наказващия орган, наличие на последващи произнасяния от
ВСС или ВАС и ревизиране на акта на наказващия орган.
ПООЩРЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
85 Най-съществени изменения в материята са внесени със ЗИДЗСВ, обн. ДВ, бр. 33/2009г.

Поощрените магистрати по реда на чл. 304 ЗСВ са общо 131, от които прокурори –
97 и следователи – 34. Данните са отразени в табличен вид.
Вое
нни
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1
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1
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1
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1
1
4
9
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5
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-

6
18
26
31
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18
131

АКТУАЛНО КАДРОВО СЪСТОЯНИЕ
Към 01.06.2013 г. утвърденият щат на Прокуратурата на РБ за магистрати е 2317,
разпределени по вид длъжности: административни ръководители – 156, заместници на
административни ръководители – 156, прокурори – 1356, младши прокурори – 77,
следователи – 531 военни следователи – 41.
Незаетите щатове са общо 355, от които за административни ръководители – 9,
заместници на административни ръководители – 12, прокурори – 243, младши прокурори –
30, следователи – 61.
В табличен вид са представени данните за налични щатове и незаети щатове,
разпределени по нива и вид длъжност във всички звена – върховните прокуратури и
Националната следствена служба, апелативните, окръжните и районните прокуратури.
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Командировани магистрати – прокурори и следователи към 01.06.2013 г.
Общият брой командировани магистрати е 90, от които прокурори – 85, следователи
– 5, разпределени по нива, както следва: ВКП – 5; ВАП – 4; НСлС – 3; АП – 8; ОП – 45;
окръжни следствени отдели в окръжни прокуратури – 2; РП – 23.
От общия брой командировани магистрати, в прокуратурите със седалище София са
командировани общо 60, съответно: ВКП – 5 прокурори; ВАП – 4 прокурори; НСлС – 3
следователи; АП – София – 4 прокурори; АСП – 3 прокурори; СГП – 23 прокурори и 1
следовател; СП – 7 прокурори; ОП – София – 3 прокурори; РП – София – 7 прокурори.

Изложените констатации налагат следните изводи.
Обхватът и обемът на кадровата дейност е свързан с правомощията на главния
прокурор и административните ръководители на прокуратурите и се извършва в
съответствие със Закона за съдебната власт и при упражняване на правомощията
от страна на Висшия съдебен съвет.
Кадровото обезпечаване на прокуратурите в значителна степен е постигнато.
Щатът на прокуратурата, като цяло, е достатъчен за пълноценно
осъществяване на законовите й правомощия.
Създаден е механизъм за контрол на актуалното кадрово състояние на
Прокуратурата на РБ чрез ежемесечна проверка на наличен и незает щат.
За необходимостта от увеличаване, респ. намаляване на щатната численост,
прилаганият подход за изследвания период е извършването на прецизен анализ
на състоянието, въз основа на определени критерии – обем на извършвана

дейност, реална натовареност, специфика на дейност, обусловена от
демографски, икономически и криминогенни показатели. В резултат на такъв
анализ, са направени предложенията за преразпределение на незаети щатове,
частично трансформиране на длъжности, отнемане от ненатоварени звена и
съответно увеличаване на щатната численост на най-натоварените.
Възможността за преместване на магистрати без конкурс при условията на
чл.194 ЗСВ се използва адекватно.
Проблем за прокуратурите е не липсата на щатни бройки, а фактът, че те не се
попълват за един продължителен период, тъй като не се обявяват своевременно
конкурси.
В значителен брой от случаите командироването продължава повече от една
година и фактически се превръща в своеобразен способ за преместване и
повишаване, в „алтернатива“ на конкурса като процедура за това.
Създаден е механизъм за прецизно проследяване на прилагането на института
на командироването с въвеждане в регистър на относимите данни – заповед и
продължителност на командироването, прокуратура, към която се числи
магистратът и прокуратура, в която е командирован.
Активизирана е дейността на административните ръководители за провеждане
на периодично атестиране на магистратите, за придобиване статут на
несменяемост, както и за повишаване в ранг.
Дейността на административните ръководители при упражняване на
правомощията им за търсене на дисциплинарна отговорност от магистрати е
недостатъчно активна и систематизирана.
Не се упражнява в достатъчна степен правомощието на административните
ръководители по чл.304, ал.1 ЗСВ за признание на прокурори и следователи за
действителни професионални заслуги.

Изложените констатации и изводи позволяват формулиране на силни и слаби страни
в кадровата работа.
Силни страни
Контрол на актуалното кадрово състояние.

Постигната кадрова обезпеченост на ПРБ.

Кадрово укрепване на прокуратурите чрез анализ
на състоянието им при определени критерии.
Създаден механизъм за контрол на
командированите магистрати.

Слаби страни
Даденото правомощие на административните
ръководители за предложения за назначаване на
магистрати –
чл. 30, ал.2, във вр. с ал.1 ЗСВ не е осигурено законово с
процедура за упражняването му.
Непреодолян ефект от продължителния период 2009 г. –
2011 г., в който ВСС не е обезпечил в достатъчна степен
попълването на органите на съдебна власт чрез
конкурси.
Командироване на голям брой магистрати за
продължителен период.
Слабости в организацията на работа по прилагане на
мерки при констатиране на нарушения и неизпълнение
на служебни задължения.

Препоръки
За цялостно оптимизиране на управлението на човешките ресурси на
прокуратурите, е необходимо да продължат действията в насока преразпределяне
на щатове при адекватна нужда, трансформиране на щатни бройки и приложение
на чл. 194 ЗСВ, но само в рамките на щата.
Приложим подход за установяване на необходимостта от увеличаване на
щатна численост, респективно намаляване, да остане извършването на прецизен
анализ на състоянието, въз основа на определени критерии – обем на извършвана
дейност, реална натовареност, специфика на дейност, обусловена от
демографски, икономически и криминогенни показатели. Анализът трябва да
предхожда обявяването на конкурси и при възприетия от ВСС подход за
предварително определени месеци на обявяване и провеждане на конкурси, ще
позволи планиране на кадровите нужди.
В бъдещата кадрова политика като задължителен елемент следва да се наложи
разбирането, че командироването е допустимо само в изключителни случаи. В
тази връзка е необходимо да се осъществява стриктен контрол, с цел
преодоляване на неудачите в досегашната практика.
Да се обсъди възможността за разработване на проект на правила за
насърчаване на кадровото развитие, които да се съчетаят с работата по
атестирането. Да се създадат условия, процедурата по атестиране да се прилага
така, че:
да гарантира обективна оценка на работата и качествата на магистратите;
да отчита определени показатели, измерващи конкретната ефективност и
принос на всеки прокурор и следовател;
да включва обоснована оценка на потенциала и насоките за кадрово
развитие на атестирания магистрат.
За подобряване на кадровия подбор при извършваните конкурси чрез
събеседване и осигуряване на равнопоставеност на кандидатите, е необходимо
уеднаквяване на критериите, показателите и материята, по която ще се провежда
събеседване в определените конкурсни процедури.
С оглед усъвършенстване на критериите и механизмите за установяване на
дисциплинарни нарушения и на процедурите за налагане на дисциплинарни

наказания, да се извърши анализ на дисциплинарната практика на Висшия
съдебен съвет и Върховния административен съд.
С цел повишаване на мотивацията и даване на адекватна оценка на
положителния принос, да се развие основана на ясни критерии политика на
поощряване на отличилите се магистрати в системата на ПРБ чрез пълноценно
използване на възможностите по Глава петнадесета от ЗСВ.

КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ –
АДМИНИСТРАЦИЯ В ПРОКУРАТУРИТЕ И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ
Целите и функциите на администрацията на органите на съдебната власт са
регламентирани в Глава осемнадесета на Закона за съдебната власт. В Правилника за
организацията и дейността на администрацията в Прокуратурата на РБ конкретно са
посочени целите, задачите и функционалните компетентности на конкретните длъжности в
администрацията на Прокуратурата. Основната задача на всички длъжности в
администрацията на ПРБ е професионално подпомагане дейността на прокурорите, при
изпълнение на законовите им функции.
Актуалната щатна численост на администрацията за Прокуратурата на РБ към
01.06.2013 г. е общо 2946 служители, от които обща администрация – 966 и специализирана
администрация – 1980.
Общата администрация подпомага главния прокурор, неговите заместници,
административните ръководители на прокуратурите, главния секретар, съдебния
администратор, административния секретар и специализираната администрация.
Специализираната администрация подпомага прокурорите, следователите и военните
следователи, при осъществяване на техните правомощия, и осигурява технически дейността
им.
Администрацията за отделните структурни звена е, както следва:
Администрация на главния прокурор – обща щатна численост 126, от които обща
администрация – 96, специализирана – 30 служители.
В структурно отношение администрацията на главния прокурор е представена в
следващата схема.

Администрацията на главния прокурор координира дейността на административните звена
на ВКП, ВАП, НСлС, прокуратурите и учебните и почивните бази на Прокуратурата в
страната.
Администрацията на главния прокурор се ръководи от главен секретар и се състои от
кабинет на главния прокурор, прокурорски помощник и съветник по парламентарните
въпроси и съдебни служители от специализирана и обща администрация.
Функциите на общата администрация са в следните направления:
финансово-стопанска дейност;
административна дейност;
информационно обслужване, технологии и комуникации;
човешки ресурси;
правно обслужване и процесуално представителство;
международни връзки и протокол;
връзки с обществеността;
вътрешен одит;
защита на класифицираната информация;

управление при извънредни ситуации и отбранително-мобилизационна
подготовка.
Общата администрация е организирана в дирекции, отдели, сектори и самостоятелни
длъжности.
Специализираната администрация е организирана в две служби: „Регистратура и
деловодство“, „Архив“.
Администрацията на Върховната касационна прокуратура към 01.06.2013 г.
наброява общо 121.5 служители, от които обща администрация – 15 и специализирана –
106.5, при щат за прокурори – 98.
В структурно отношение администрацията на ВКП е организирана по следния начин
(към 01.06.2013 г.):

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Заместник на главния
прокурор при ВКП

Заместник на главния
прокурор при ВКП

2 съ д ебни служ ит ели

3 съ д ебни служ ит ели

3 съ д ебни служ ит ели

Прокурорски помощник: 1
Главен експерт: 1

Началник-служба: 1
Прокурорски помощник: 1
Административен секретар: 1

Началник-служба: 1
Прокурорски помощник: 1
Съдебен деловодител: 1

5 съ д ебни служ ит ели
І от д ел
10 прокурори

Администрат ивен секретар: 1
Прокурорски помощник: 2
Главен специалист: 1
Младши специалист : 1

8 съ д ебни служ ит ели
ІІ от д ел
15 прокурори

12 съ д ебни служ ит ели
ІІІ от д ел
21 прокурори

Администрат ивен секретар: 1
Прокурорски помощник: 2
Завеждащ служба: 2
Главен специалист: 1
Съдебен деловодител: 5
Куриер: 1

10 съ д ебни служ ит ели
ІV от д ел
11 прокурори

13 съ д ебни служ ит ели
V от д ел
3 прокурори

Администрат ивен секретар: 1
Прокурорски помощник: 5
Главен експерт: 1
Старши експерт: 2
Главен специалист: 2
Съдебен деловодител: 2

VІ от д ел
7 прокурори

19 съ д ебни служ ит ели
VІІ от д ел
6 прокурори

Администрат ивен секретар: 1
Прокурорски помощник: 4
Главен експерт: 9
Младши експерт: 1
Главен специалист: 3
Старши специалист: 1

Административен секретар: 1
Прокурорски помощник: 2
Завеждащ служба: 1
Старши специалист: 1
Съдебен деловодител: 3

VІІІ от д ел

Административен секретар: 1
Прокурорски помощник: 3
Завеждащ служба: 1
Главен специалист: 1
Съдебен деловодител: 4

6 съ д ебни служ ит ели
Административен секретар: 1
Прокурорски помощник: 2
Завеждащ служба: 2
Младши експерт: 1

6 съ д ебни служ ит ели

8 прокурори

Завеждащ служба: 1
Прокурорски помощник: 3
Главен специалист: 1
Старши специалист: 1

7 съ д ебни служ ит ели
Х от д ел

3 съ д ебни служ ит ели

6 прокурори

Администрат ивен секретар: 1
Прокурорски помощници: 3
Завеждащ служба: 1
Главен специалист: 1
Съдебен деловодител: 1

3 прокурори

Административен секретар: 1
Прокурорски помощник: 1
Съдебен деловодител: 1

ХІ от д ел

2 съ д ебни служ ит ели

ВКП

4 съ д ебни служ ит ели

3 прокурори

Администрат ивен секретар: 1
Прокурорски помощник: 1

Администрация

Началник-служба: 1
Прокурорски помощник: 2
Завеждащ-служба: 1

ІХ от д ел

ВКП
Регистратура

8 съ д ебни служ ит ели

ВКП

Завеждащ-служба: 1
Съдебен деловодител: 7

Служба
"Техническа"

9,5 съ д ебни служ ит ели
Съдебен секретар: 2
Ст арши специалист: 2
Куриер: 1
Младши специалист: 4,5

ВКП
Служба
"Архив"

1 съ д ебен служ ит ел
Завеждащ-служба: 1

Администрацията на ВКП, организирана в служби, подпомага дейността на
заместниците на главния прокурор, на завеждащите отдели, на прокурорите във ВКП и
осигурява осъществяването на прокурорската дейност. Включва службите: „Регистратура“,

„Техническо обезпечаване“, „Архив“, „Деловодство към секторите“. От гледна точка на
заетите позиции, администрацията на ВКП се състои от началници на административни
служби, административни секретари, експерти, прокурорски помощници и други длъжности
в общата и специализирана администрация на службите „Регистратура“, „Техническо
обезпечаване“ и „Архив“ към ВКП, както и в службите „Деловодство“ на отделите във ВКП.
Администрацията на Върховната административна прокуратура към 01.06.2013
г. наброява общо 23 служители, от които обща администрация – 8 и специализирана
администрация – 15, при щат за прокурори – 40. Разпределението й е представено на
следната органограма.
Заместник на главния
прокурор при ВАП

2 съ д ебни служ ит ели
Началник-служба: 1
Прокурорски помощник: 1

І от д ел

5 съ д ебни служ ит ели

29 прокурори

Прокурорски помощници: 3
Завеждащ служба: 1
Съдебен секретар: 1

ІІІ от д ел
1 прокурор

4 съ д ебни служ ит ели
Прокурорски помощник: 1
Началник-отдел: 1
Главен специалист: 1
Съдебен деловодител: 1

ВАП

1 съ д ебен служ ит ел

Служба
"Регистратура"

Главен специалист: 1

ІІ от д ел

4 съ д ебни служ ит ели

7 прокурори

Прокурорски помощници: 2
Главни специалисти: 2

6 съ д ебни служ ит ели
ВАП
Администрация

ВАП
Служба "Архив"

Системен администратор: 1
Главни специалисти: 2
Младши специалист (куриер): 1
Младши специалисти
(техн. изпълнители): 2

1 съ д ебен служ ит ел
Главен специалист: 1

Администрацията на ВАП се състои от началник на административна служба,
административен секретар, прокурорски помощници, други длъжности в общата и
специализирана администрация, както и от служби „Регистратура“, „Техническо
обезпечаване“ и „Архив“ към ВАП и служби „Деловодство“ към отделите на ВАП.
Администрацията на Националната следствена служба включва общо 126
служители, от които обща администрация – 44, специализирана – 82, при щат за следователи
– 92 86.
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Директор на НСлС и заместник на
главния прокурор по разследването
Трима заместник-директори
на НСлС
8 съ д ебни служ ит ели
4 съ д ебни служ ит ели

Съ д ебен ад минист рат ор: 1

От д ел

Сигурност на
информацията

От д ел

4 съ д ебни служ ит ели

От д ел

ЕИСПП

14 съ д ебни служ ит ели

От д ел
9 съ д ебни служ ит ели

Човешки ресурси и
от бранителномобилизационна
подготовка

6 съ д ебни служ ит ели

От д ел

От д ел

Ст опански

Информационно
обслужване и
анализ

32 съ д ебни служ ит ели

Административен

16 съ д ебни служ ит ели

От д ел
Служ ба
Експертна
дейност

20 съ д ебни служ ит ели

Служители в
специализиранит е
отдели

8 съ д ебни служ ит ели

Счетоводство

4 съ д ебни служ ит ели

Администрацията на НСлС е организирана в дирекции, отдели, сектори, служби и
самостоятелни длъжности. Специализираната администрация в НСлС е организирана в
следните служби:
„Регистратура и
деловодство“, „Документно обслужване“,
„Криминалистическа“, „Оперативен дежурен център“.
Администрациите на апелативните, Военно-апелативната, окръжните,
военноокръжните и районните прокуратури включват съдебен администратор, началник
административна служба, административен секретар и други длъжности, организирани в
обща и специализирана администрация.

Щатната численост на администрацията по апелативни райони е разпределена, както
следва:
Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура – общо
53 щата, съответно обща – 31, специализирана – 22, при щат на магистрати общо 47.
По апелативните райони в страната разпределението на администрацията е:
В прокуратурите от апелативния район София – общо 886, от които обща –
232, специализирана – 654, при щат на магистрати 807.
В прокуратурите от апелативния район Пловдив – общо 474.5, от които обща –
160 и специализирана – 314.5, при щат на магистрати 397;
В прокуратурите от апелативния район В. Търново – общо 327, от които обща
– 108.5 и специализирана – 218.5, при щат на магистрати 264;
В прокуратурите от апелативния район Варна – общо 390.5, от които обща –
143.5 и специализирана – 247, при щат на магистрати 277;
В прокуратурите от апелативния район Бургас – общо 244.5, от които обща –
79 и специализирана – 165.5, при щат на магистрати 215;
Във Военно-апелативната и военноокръжните прокуратури – общо 174, от
които обща – 49 и специализирана – 125, при щат на магистрати 79.
Изложените статистически данни позволяват извеждане на съотношение между
магистрати и служители, както и между обща и специализирана администрация 87. Подробни
данни в тази връзка са изложени в табличен вид в приложение към доклада.
В графичен вид по-долу е представено съотношението между магистрати и
служители по щат за ВКП, ВАП, НСлС и за всеки от апелативните райони.

Прокурорски помощници
Правната уредба на статута и правомощията на прокурорските помощници се
съдържа в ЗСВ и Правилника за организацията и дейността на администрацията на
Прокуратурата на РБ. Съгласно чл. 244 ЗСВ: „В съдилищата и в прокуратурите, по преценка
на ВСС, въз основа на степента на натовареността, съответният орган на съдебната власт
може да има съдебни помощници и прокурорски помощници“. Прокурорските помощници
подпомагат прокурорите при изпълнение на техните функции и изпълняват и други задачи,
възложени им от съответния административен ръководител или от неговите заместници.
Основанието за възникване на трудовото правоотношение при прокурорските помощници е
проведеният конкурс за заемане на длъжността, какъвто конкурс се предвижда и за
останалите служители, по реда на чл. 245 ЗСВ. Съгласно чл. 246, ал. 2 ЗСВ, прокурорските
помощници се назначават от главния прокурор или административния ръководител на
съответната прокуратура.
Съгласно утвърдения щат на Прокуратурата на РБ, са разпределени общо 111
длъжности „прокурорски помощници“, както следва: в Администрацията на главния
прокурор – 2, ВКП – 33, ВАП – 7, НСлС – 1, и по апелативни райони – София – 17, Пловдив –
13, В.Търново – 11, Варна – 9, Бургас – 7, ВоАП – 7, АСП и СП – 4. Законът за съдебната
87 Приложение № 19 Съотношение магистрати-служители към 01 06. 2013

власт не въвежда ограничение за нивото прокуратури, в които могат да бъдат назначавани
прокурорски помощници. Формулировката на чл. 30 от Правилника за организацията и
дейността на Прокуратурата определя назначаване на прокурорски помощници да се
извършва във ВКП, ВАП, НСлС, апелативните, Военно-апелативна, окръжните и
военноокръжните прокуратури.
Във Върховната касационна прокуратура по щат прокурорските помощници са общо
33, разпределени за работа: в администрацията на ВКП-5 и в отделите на ВКП, съответно: I
отдел-2, II отдел-2, III отдел-2, IV отдел-3, V отдел-5, VI отдел-2, VII отдел-4, VIII отдел-3, IX
отдел-3, X отдел-1, XI отдел-1.
При така направеното разпределение на прокурорските помощници, може да бъде
изведено следното съотношение на техните щатове към магистратските и към служителските
щатове общо и по апелативни райони 88.

Щатове за служители в учебните и почивните бази 89 на Прокуратурата на РБ:
Учебна база – гр. Батак – общо 43.5 служители;
Учебен център „Трендафила“ – 18 служители;
Почивен дом „Изгрев“ – гр.Бяла – 28 служители.
Действащи практики и системи за управление на човешките ресурси
Управлението на човешките ресурси и организация на дейностите в тази връзка,
извършвани от администрацията на прокуратурата на РБ, се осъществяват, съгласно
изискванията на Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекса за социално
осигуряване, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на
личните данни, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за
защита при бедствия, подзаконовите актове по прилагане на изброените закони, Правилника
за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България,
решенията на Висшия съдебен съвет, заповедите на главния прокурор, Класификатора на
длъжностите в администрацията, утвърден от ВСС.

88 Приложение № 20 Прокурорски помощници към 01.06.2013 съдържа подробни данни по тези
въпроси.

89 Приложение № 21 Поименно длъжностно (щатно) разписание на служителите в учебните бази
към 01.01.2013

АНАЛИЗ НА КАДРОВОТО СЪСТОЯНИЕ,
ФУНКЦИИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩАТА И
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 90
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Предназначение на общата администрация
Основната функция на общата администрация е да реализира същинските
(типичните) права и задължения на работодателите (осигурителите) в структурата на
Прокуратурата. Докладът анализира нейната численост, структура и функционалност в
контекста на възможностите, които осигуряват за законосъобразното, ефективно и с
минимални разходи осъществяване на тяхната дейност. От общата администрация се
изключват служителите в УБ „Батак“, ПД „Изгрев“ и УЦ „Трендафила“, независимо от факта,
че приложените писмени справки включват данни и за техните служители.
Численост
В резултат на процесите на децентрализация и изграждане на териториален принцип,
следващ структурата на съда, към момента в Прокуратурата има 159 отделни работодатели.
Всеки един от тях има обща администрация, обслужваща единствено и само неговата
дейност като работодател (осигурител). „Възпроизвеждането“ на 159 отделни общи
администрации в голяма степен предопределя:
- голям брой служители и негативното съотношение с броя на обслужваните
прокурори, следователи и специализирана администрация. Броят на служителите в общата
администрация е 938 (по щат 958), а броят на обслужваните прокурори, следователи и
служители в специализираната администрация е 4066 (по щат 4453), следователно 1
служител в общата администрация обслужва приблизително 4-ма. Реалната заетост на
длъжностите (щат) в общата администрация е по-висока, в сравнение с тази на прокурорите,
следователите и служителите в специализираната администрация, което допълнително
допринася за влошаване на негативното съотношение, формално заложено още в щатното
разписание;
- неравномерност в разпределението на броя на длъжностите в общата
администрация в по-големите и по-малките работодатели (прокуратури). В Прокуратурата
липсва единен стандарт както при разпределение на броя длъжности (служители) от общата
администрация, спрямо броя обслужвани от тях длъжности (прокурори, следователи и
специализирана администрация), така и в тяхното разпределение по отделни работодатели.
Големите работодатели разполагат с голям брой служители (например администрация към
главния прокурор - 94 служители, администрацията към НСлС – 36 и т.н.). Малките
работодатели имат малък брой служители, а част от тях имат по 1 служител, което поставя
под сериозно съмнение качеството и ефективността на осъществяваната от тях
административна дейност (например по 1 служител обща администрация имат РП –Радомир;
РП –Берковица; РП –Девин; РП –Мадан; РП –Златоград и т.н.).
В Прокуратурата няма разработени и не се прилагат единни стандарти, които да
обуславят създаването и да обвързват съществуването на отделната длъжност в общата
администрация с норма на нейната ефективна натовареност. В същото време липсва практика
90 Анализът в тази му част е изготвен от външния експерт Нина Гевренова – преподавател, доктор по
право.

за събиране на данни, с цел проверка и анализ на реалната натовареност на съществуващите
длъжности. Например в дирекция „Финансово-стопански дейности“, отдел „Транспорт“ има
множество длъжности „шофьор“. В същото време не се събира периодична информация,
която да позволява да се направи извод за тяхната реална натовареност – например брой
пътувания на ден; часове престой на ден; часове престой на месец; брой изминати километри
на ден; брой командировки и изминати километри на месец и т.н. Поради това:
- няма обективна основа, върху която да се защити съществуването на длъжностите
като брой и разпределение в отделните структури и работодатели, или по друг начин
формулирано, да се защити „необходимостта“ от наличие на длъжностите в настоящия им
вид и брой за осъществяване дейността на Прокуратурата;
- няма обективна основа, върху която да се защити тезата за нормално, ритмично и
постоянно натоварване на различните по вид и брой длъжности, както в отделните структури,
така и при отделните работодатели, или по друг начин формулирано, че дейността на
длъжностите в настоящия обем и съдържание е реално „необходима“ за Прокуратурата.
Структура
В съответствие с действащото трудово законодателство, съществуващите 159
работодатели имат изработени щатни разписания, които в повечето случаи те са поименни. В
Прокуратурата не се прилага единен стандарт по отношение на начина на изграждане на
структурата, вид и брой на йерархичните нива, брой на пряко и/или функционално
подчинените служители. Като последица, различните работодатели по собствена преценка
изграждат своите структури. Разбира се, структурите на по-малките работодатели са поопростени, а тези на работодателите с по-голям персонал – по-усложнени. Най-сложна е
структурата на общите администрации на главния прокурор, на Върховната касационна
прокуратура (ВКП) и на Върховната Административна прокуратура (ВАП). Те разкрива
следните особености:
- голям брой на йерархичните нива, спрямо общия брой на управляваните от тях
длъжности. Например общата администрация към главния прокурор има следните
йерархични нива - главен секретар, директор на дирекция, началник отдел, началник сектор,
завеждащ служба. Резултатът е, че 26 длъжности управляват трудовата дейност на 64
длъжности, тоест 1 длъжност управлява по-повече от 3 други длъжности;
- наличие на множество структури, в които една длъжност има една йерархично
подчинена длъжност (например сектор „Обществени поръчки“ и сектор „Процесуално
представителство“ в отдел „Правен“, сектор „Финансиране“ в отдел „Бюджет и
финансиране“, сектор „Управление на сградния фонд“ в отдел „Централни доставки и
управление на сградния фонд“. Трябва да се посочи, че има сектор и с 1 служител, това е
сектор „Методология на отчетността“ в отдел „Счетоводна дейност и методология“).
Посочените особености позволяват да се направи извод за наличието на сложна като
брой на йерархичните нива структура, в рамките на която голям брой длъжности управляват
малък брой други длъжности, в повечето случаи не повече от 1 или 2 длъжности. В този
смисъл структурата не може да се определи като ефективна и подпомагаща дейността на
общата администрация.
Прокуратурата има писмени функционални характеристики на различните
структури, но няма единен стандарт по отношение на тяхното приложение.
Предизвикателствата при прилагането на функционалната обособеност са напълно различни
пред малките и големите работодатели в структурата на Прокуратурата. Малките
работодатели нямат проблеми с правилното и ефективно определяне на функционалността на

структурите и длъжностите, а с „успешното“ комбиниране в една или две длъжности на
всички видове дейности, които по закон трябва да реализират. Става въпрос за
администриране на конкурси, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на
трудовите отношения и т.н.; атестиране; администриране на трудови възнаграждения,
осигурителни, здравноосигурителни вноски; администриране на болнични листове, решения
на ТЕЛК, НЕЛК, отпуски; изработването на правилници, политики, решения и т.н. За разлика
от тях, големите работодатели имат множество на брой структури, които следва да имат ясно
разграничена функционална обособеност. Функционалната обособеност на структурите в
общата администрация на главния прокурор, ВКП и ВАП разкрива следните особености:
- изключително стеснено определяне на функцията на структурите, осъществяващи
една и съща по предмет дейност. Една и съща по предмет и характер трудова дейност, която
може и следва да се реализира от една и съща структура и едни и същи длъжности, се
разпределя в различни структури и се осъществява от различни длъжност. Например
правното обслужване не се осъществява от една структура с взаимно заменяеми длъжности, а
от две различни структури в отдел „Правен“, от два сектора – сектор „Обществени поръчки“
и сектор „Процесуално представителство“; дейността по бюджетиране и определяне на
финансите се осъществява от две различни структури в отдел „Бюджет и финансиране“ – от
сектор „Бюджет“ и от сектор „Финансиране“, в отдел „Счетоводна дейност и методология“
има два сектора – сектор „Методология на отчетността“ и сектор „Счетоводство“ и т.н.
Резултатът е:
1. Невъзможност да се използва пълният потенциал на структурите и служителите,
защото те се оказват с изкуствено установена „различна функционалност“ и с „различни
длъжности“, което не позволява да им се възлагат едни и същи дейности и отговорности и
2. увеличава се общият брой на структурите, респективно броят на ръководните
служители;
- основни дейности не се осъществяват от една структура, а се разделят между две
или повече структури, като един и същ процес „изкуствено“ се разделя и се осъществява от
две и повече структури. Например процесът по администриране на трудовите
възнаграждения, отчитане на работните дни, редът за ползване на различните видове
отпуски, болничните листове, удръжките, осигурителните вноски не се осъществява от една
структура, а от две различни структури. Дирекция „Административно обслужване“, отдел
„Човешки ресурси“ осъществява дейността по определяне и/или изменение на размерите
/нивата/ на различните видове трудови възнаграждения, управление и ползване на платени
и/или неплатени отпуски, отработените работни дни, а дирекция „Финанси“ реализира
дейността по начисляване на трудовите възнаграждения в системата, начисляване на
дължимите се върху тях удръжки, администриране на болнични листове, изчисляване на
осигурителните вноски, реализира имуществената отговорност на служителите при
надвишаване на лимитите при ползване на предоставените телефони. В резултат липсва
структура, която да е водеща и да поема отговорността за реализиране на дейността; в
посочения пример, по отношение на бюджетното обезпечаване на трудовите възнаграждения,
разходите за тяхното изплащане поотделно и в съотношение с разходите за другите видове
плащания – обезщетения, командировъчни, възнаграждения за допълнителен труд,
реализиране на имуществената отговорност и т.н;
- дублиране на основни дейности, поддържане и съхранение на едни и същи по вид
документи в различните работодатели. Като резултат от разделението на процесите по
управление на прокурорите и следователите между ВСС и техните административни
ръководители, администрирането на кариерното развитие на прокурорите и на следователите

се осъществяват два пъти – веднъж от общата администрация на техния работодател и втори
път от общата администрация на главния прокурор;
- събирането и обработването на значителна част от необходимата информация не
става в реално време. Събирането и обработването на информацията от финансов характер
става в реално време поради факта, че всички структури работят в свързана технологична
система. Информацията за структурата, щатовете, отпуските, администрирането на
служителите и т.н. не се събира в реално време, защото различните администрации
обработват данните в различни системи, които нямат връзка помежду си. В резултат:
1. администрирането на една и съща информация става в различни точки, които
прилагат различни стандарти;
2. нейното събиране и обработване отнема много време и голям административен
ресурс;
3. не гарантира наличието на пълна, цялостна и актуална информация, което крие
рискове за коректността на анализите и изводите, за чиято направа се използва.
Посочените особености позволяват да се направи изводът за наличието на
„раздробени“ и „стеснени“ по своята функция и дейност структури, което увеличава техния
брой и броя на ръководните длъжности. Функционалността пряко влияе върху реализиране
на дейностите и процесите, като ги усложнява и дублира, „размива“ отговорността за тяхното
осъществяване и усложнява контрола.
Длъжности
В съответствие с действащото трудово законодателство, служителите в общата
администрация имат изработени и връчени длъжностни характеристики. В Прокуратурата
няма установен единен стандарт по отношение на начина на изготвяне на длъжностните
характеристики и най-вече по отношение на уредбата на съдържащите се в тях субективни
трудови задължения. Работодателите ги изработват и/или изменят по своя преценка и с оглед
своя административен капацитет. Сравнително малка част от длъжностните характеристики
възлагат субективни трудови задължения, които в своята съвкупност да позволяват на
работодателя ефективно и с минимален брой служители и разходи да реализира дейността си.
Съществена част от длъжностните характеристики:
- не „натоварват“ оптимално съответните длъжности (служители) с трудови
задължения така, че да използват пълния потенциал на техния труд. Средният брой на
уредените в длъжностните характеристики субективни трудови задължения е близко до
оптималния (9-10), по-конкретно средният брой е между 7 и 10 задължения. Анализът на
тяхното съдържание обаче показва, че голяма част от задълженията се осъществяват веднъж
в годината (ежегодни обобщения, отчет или доклад); веднъж в месеца (ежемесечни отчети);
имат инцидентен, а не постоянен характер 91 и т.н. Крайният резултат е, че по длъжностните
характеристики служителите в общата администрация имат не повече от 1-2 субективни
трудови задължения, чието изпълнение е с постоянен и всекидневен характер;
- не уреждат точни, конкретни и специфични само за съответната длъжност
(служител) субективни трудови задължения. Основните задължения по длъжностните
характеристики обичайно са формулирани като „да участва в...“ или „да подпомага...“;
- преповтарят вече уредените в КТ, например „...да полага грижи за ....“, което чл. 8
КТ урежда като задължение за добросъвестно (с грижата на добрия стопанин) изпълнение на
91 Участие в набиране на оферти в избор на доставчици, например на коли, участие в изработване
на годишен график на платените годишни отпуски.

трудовите задължения за всеки, който е служител, включително и за служителите в общата
администрация;
- наличието и изпълнението на субективните трудови задължения, тези които не са
на годишна или месечна база, се поставя в зависимост от възлагането от страна на
съответния ръководител, а не в зависимост от реализирането на обичайна и в този смисъл
необходима за Прокуратурата дейност;
- не създават предпоставки за реален текущ и/или последващ контрол върху
изпълнението на трудовите задължения, и/или реализиране на юридическа отговорност
(дисциплинарна и/или имуществена) при тяхното неизпълнение. Начинът, по който
длъжностните характеристики уреждат и възлагат субективните трудови задължения, силно
затруднява възможността впоследствие да се установяват случаите на тяхното виновно
неизпълнение;
- посочените по-горе характеристики са типични за длъжностните характеристики
както на ръководните, така и на изпълнителските длъжности.
Това позволява да се направи извод, че длъжностните характеристики не уреждат
субективни задължения, които реално, постоянно и ефективно да натоварват длъжността, да
определят нейната специфика и да я разграничават от останалите.
Подбор, учредяване и изменение на индивидуалните трудови правоотношения
Всяка една длъжност в администрацията се заема чрез конкурс, който е специфично
по своя характер правно основание за възникване на трудовите правоотношения. Той е
полезен за работодателя, когато се прилага:
1. за длъжности, изискващи специфична и/или висока професионална квалификация,
специфични умения и/или личностни качества, и
2. се реализира по начин, който позволява тяхното наличие или липса да се
установяват92.
Прокуратурата използва конкурса за всички длъжности, включително и за тези,
чието изпълнение изисква полагане на физически труд и ниска квалификация, като в същото
време го реализира чрез „събеседване“ с кандидатите. Установената практика:
- не позволява да се направи реална и ефективна проверка на квалификацията и
уменията, не създава гаранции за учредяване на правоотношения с най-добрите и
подходящите за дейността на Прокуратурата служители;
- поставя преграда пред възможността за реална проверка на уменията и
способностите на служителите в процеса на изпълнение на трудовите задължения, тъй като е
юридически несъвместим с „клауза за изпитване“ в полза на работодателя;
- изисква и ангажира голям административен ресурс 93. Този административен ресурс
много често включва прокурори и следователи, дори и когато провежданите конкурси са за
заемане на длъжности в общата администрация;
- изисква финансов ресурс, който независимо че към момента е малък поради
ниското текучество (малко над 4000 лв. за 2011 г. и 2012 г.), не се използва целесъобразно.
92 Например: решаване на теоретични и/или практически казуси, задачи, тестове; работа в група под
напрежение и т.н.

93Например: комисии по допускане в конкурса, комисии по провеждане на конкурса, съставяне и
публикуване на обяви и т.н.

В Прокуратурата се използват унифицирани бланки за допълнителните споразумения
по чл. 107, чл. 119 КТ и т. н. Съдържанието на бланката е стандартно и има атрибутите, които
действащото трудово законодателство изисква като минимално необходимо съдържание. В
същото време не урежда допълнителни, в смисъл специфични и необходими за дейността на
Прокуратурата субективни трудови задължения или права, които да реализират и/или да
защитават специфични и важни за нея интереси. Така например липсват забрани (абсолютни
или относителни) за полагане на труд при друг/и работодател/и; процедури за получаване на
разрешение за полагане на труд при определени условия; изисквания за определени типове
поведение от страна на служителите 94и т.н.
Образование, професионална квалификация и кариерно развитие
Информацията и анализът на образованието, професионалната квалификация и
кариерното развитие се правят за цялата администрация, а не поотделно за общата и
специализираната. Разпределението на образованието по степени е: 971 служители с висше
образование, 2037 служители със средно образование и 26 служители с основно образование.
Броят на служителите с основно образование не се определя като рисков или негативен,
поради факта, че това са предимно служители с изпълнителски функции 95. Броят на
служителите със средно образование сам по себе си и в съотношение с тези с висше
образование е изключително голям, особено като се има предвид, че съществена част от тях
нямат възможност за повишаване на образованието си. Това обстоятелство крие рискове, с
оглед промяна на функционалността на структурите, обединяване и/или преструктуриране на
длъжностите.
Липсва цялостен и единен подход в обучението и повишаването на професионалната
квалификация на служителите; всяка функция по своята преценка и с оглед възможностите
си прави входящи, последващи и текущи обучения на своите служители. Обученията се
правят инцидентно и по необходимост, например изменение в действащото законодателство,
изменение в счетоводните стандарти и т.н.
Липсва установена практика за текущо събиране и анализиране на информация за
типовете най-често срещани грешки при изпълнение на задълженията, честотата и
причините за тяхното проявление, естеството им, вида на задълженията, които засягат.
Например липсва информация за грешки при администриране на трудовите възнаграждения
в ИТ системата, техния вид96; естество на причините 97; честотата на тяхното допускане (по
структури) и т.н. Респективно липсват мерки, които да се осъществяват, с цел намаляване
и/или преодоляване на съответните грешки и повишаване на качеството и бързината в
обслужването.
94 Например пред медиите, пред представителите на други държавни или общински органи

95 Хигиенисти, пазачи и т. н.

96 Грешки поради забавено предоставяне на болнични листове, поради некорекно подаване на
отпуски и/или присъствени работни дни.

97Некомпетентност, липса на опит на служителите, проблеми в ИТ системата.

Установеното положение има подчертано негативно значение по отношение на
специализираната администрация, поради факта, че необходимите за нейната дейност
квалификация, знания и умения не се формират и развиват извън Прокуратурата. Типичен
пример в това отношение е длъжността „прокурорски помощник“, чиято основна трудова
функция е да подпомага дейността на прокурорите, и необходимите за нейното ефективно
изпълнение знания и умения не могат да се придобият извън самата Прокуратура. В същото
време квалификацията, знанията и уменията за изпълнение на длъжността „юрисконсулт“,
обслужваща обществените поръчки, е възможно да се придобиват и извън дейността на
Прокуратурата.
Прокуратурата има подробни и добре структурирани писмени правила за
критериите, процедурата и органите, които реализират процеса по атестиране. В същото
време неговите резултати пряко не влияят върху:
1. размера на гарантираната част на трудовите възнаграждения и/или изплащане на
допълнителни трудови възнаграждения /материално стимулиране/;
2. кариерното развитие /израстване или понижаване/ на служителите или
3. развитие на техния потенциал или преодоляване на слабостите в трудовото им
представяне.
Атестирането представлява специфична „самооценка“ и „самохарактеризиране“,
които администрацията дава сама на себе си. Дадените в процеса на атестиране оценки
следва да се анализират и използват за развитие на потенциала на администрацията. В
Прокуратурата липсва практика на събиране и анализиране на оценките и тяхното използване
по целесъобразен начин, което характеризира процеса на атестиране като формален, но
ангажиращ голям административен ресурс.
Възраст, трудоустроени служители и работещи пенсионери
Информацията и анализът на възрастта, трудоустроените и пенсионирани служители
се правят за цялата администрация, а не поотделно за общата и специализираната
администрация. Средната възраст на служителите в администрацията е приблизително 45
години. В по-малките работодатели средната възраст е около 49 години, а в някои от тях и повисока, което съдържа сериозен риск за приемствеността в знанията и уменията. Например
средната възраст на служителите в РП – Малко Търново е 56 години, в РП – Чепеларе – 54
години, в АСП – 35 години, в РП – Ямбол – 52 години, НСлС – 49 години и т.н. Средният
трудов стаж, който служителите имат само в Прокуратурата, е висок, средно 12-13 години, а в
някои работодатели 19-20 години.
Общият брой на трудоустроените служители е 72, което в съотношение с общия брой
на служителите в администрацията, не показва наличие на негативни тенденции.
Обстоятелството, че съществената част от трудоустроените служители се „концентрират“ в
малък брой работодатели крие сериозни рискове за дейността на тяхната администрация.
Например в СГП има 12 трудоустроени, АГП, ВКП и ВАП – 12 трудоустроени, ОП – Враца и
ОП – Стара Загора имат по 5 трудоустроени, ОП –Перник – 6 трудоустроени.
Общият брой на работещите пенсионери в администрацията е 104, което в
съотношение с общия брой на служителите, не крие потенциални рискове. Негативната
тенденция е, че при определени работодатели отново има „струпване“ на работещи
пенсионери, например АГП, ВКП, ВАП – 25, НСлС – 16, ОП – Перник – 6, ОП – Враца и
Бургас – 4 и т.н.
ДЕЙНОСТ НА ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съдържание на дейността на общата администрация
В настоящия доклад основната функция на общата администрация се определя,
както следва: 1. с минимален финансов и административен ресурс, 2. законосъобразно и 3.
ефективно да реализира правата, задълженията и интересите на работодателите
(осигурителите) в структурата на Прокуратурата.
Администриране на трудовите правоотношения
Общата администрация създава, поддържа и/или изменя законодателно определени
по брой и вид правилници, инструкции, решения и заповеди и т.н.; създава и осигурява
функционирането на законодателно определени по брой, вид и състав комисии, органи,
длъжностни лица и т.н.; осъществява законодателно определени дейности, свързани с
реализиране на безопасни и здравословни условия на труд и т.н. Тя следва да реализира
дейностите по начин, който:
1. осигурява стриктното спазване на действащото трудово законодателство и
предотвратява риска от реализиране на административнонаказателна отговорност от страна
на контролните органи;
2. създава правноорганизационна форма, която в максимална степен да отчита и
отразява спецификата на Прокуратурата и да позволява ефективното управление на нейните
служители;
3. създава правна основа за ефективен контрол върху дейността на служителите и за
реализиране на тяхната юридическа отговорност (дисциплинарна и/или имуществена).
Съществуващите 159 работодатели имат най-важната (най-често проверявана от
контролните органи) част от необходимите по смисъла на трудовото законодателство
правилници.
Посочените документи са стандартизирани, типизирани и притежават необходимото
по смисъла на действащото трудово законодателство съдържание. И ако за повечето това е
достатъчният минимум, с оглед реализиране на интересите на Прокуратурата, то при някои
това води до „липса“ на ефективна правна уредба. ПВТР, който е основният и с най-голямо
правно значение вътрешен нормативен акт на работодателя, не съдържа реална правна
уредба, а „възпроизвежда“ КТ дори и по отношение на основни институти, като вид и
разпределение на работното време, дежурства, време на разположение и т.н.
Липсва единен стандарт и правна уредба на специфични и в този смисъл необходими
за дейността на Прокуратурата субективни трудови задължения за служителите. Така
например липсват изисквания за определени типове поведение от страна на служителите,
като правила за външен вид; правила, забраняващи употребата на алкохол; правила за начина
и/или забрана за комуникация (писмена или устна) с медиите; правила за предоставяне на
необходима за работодателя информация от страна на служителите; правила за комуникация
с представителите на други държавни/или общински органи, гражданите и т.н. Липсва
единен стандарт и правна уредба на реда и начина, по който се осъществява контролът върху
спазването на субективните трудови задължения от страна на служителите. Липсва единен
стандарт и правна уредба относно изготвяне на анализи за най-често срещаните и типични
нарушения, както и мерки за тяхното преустановяване. Посочените елементи от
администрирането на трудовите правоотношения се реализират по преценка на съответните
ръководители. Информацията за налаганите дисциплинарни наказания, като брой и вид, и в
съотношение с оценките при атестиране, ясно показва наличието на различните подходи.

Управление на работното време и отпуските
Управлението на работното време изисква:
1. въвеждане на работно време с разпределение, части и отчитане, които да
предотвратяват полагането и заплащането на извънреден труд. Интересен факт, е че в
Прокуратурата извънредният труд „се прикрива“ под формата на „допълнителен труд“,
какъвто българското трудово законодателство не урежда и не познава;
2. въвеждане на ефективна форма на контрол относно спазването и уплътняването на
работното време и
3. реализиране на мерки, които да предотвратяват и/или да намаляват случаите на
неизползване на работното време. Анализът показва следното:
- въвеждане на подневно изчисляване на работното време, с нормално /обичайно/
разпределение на работните дни;
- липса на гъвкавост и адекватност при въвеждането на други режими на работно
време при работодатели, които имат обективни, постоянни трудности в осигуряване на
служители през почивните дни. Полагането на допълнителен труд /извънреден труд/ в
почивните дни (събота и неделя) се избягва с въвеждане на гъвкаво, различно от обичайното
определяне на работните дни в рамките на работната седмица.;
- броят на загубените работни дни спрямо броя на служителите в Прокуратурата не
поставя специфични проблеми – 41 561 работни дни за 2011 г. и 41 430 работни дни за 2013 г.
В „загубените“ работни дни се включват само работни дни, в които не се полага труд поради
временна неработоспособност до три работни дни, и се изключват загубените работни дни
поради бременност, раждане и неработоспособност с продължителност повече от три
работни дни. Негативна тенденция се разкрива при отделни работодатели, които кумулират
голям брой загубени работни дни: РП – Варна – 1176 за 2012 г. и 1159 за 2013 г., СГП – 6607 и
5899, РП – София – 6124 и 6699 и т.н.;
- липсва практика на събиране на информация и анализ на причините, служителите,
периодите от време (сезонност) и повторяемостта на загубените за работодателя работни дни,
както и мерки за тяхното намаляване;
- липсва система за контрол върху спазването на работното време.
Управлението на ползването на платените годишни отпуски изисква:
1. съставяне и прилагане на график, осигуряващ тяхното ритмично и реално
ползване;
2. въвеждане на реален контрол относно ползването и
3. реализиране на мерки, които да предотвратяват натрупването на множество
работни дни неизползван платен годишен отпуск. Анализът показва следното:
- липсва единен и целенасочен подход по отношение на управлението на ползването
на платените годишни отпуски, което води до различен брой на натрупаните и неизползвани
отпуски в различните работодатели;
- голям размер на обезщетенията, които работодателите в Прокуратурата следва да
изплатят при евентуално прекратяване на правоотношенията – 6 370 000 лв. Размерът на
обезщетенията е по-малко от 1% от бюджета на Фонд „Работна заплата“, но въпреки това
крие рискове за финансовата обезпеченост. Посоченият размер расте в прогресия, в
зависимост от увеличението в бъдеще на размера на трудовите възнаграждения, на чиято
основа се изчислява, и с натрупването на нови, неизползвани дни платен годишен отпуск.
Следва да се посочи, че най-голям размер на обезщетенията, натрупани и неизползвани
платени годишни отпуски има в АГП, ВКП и ВАП – в общ размер на 1 168 900 лв.

Управление на трудовите възнаграждения, обезщетенията и другите видове
плащания
Управлението на трудовите възнаграждения изисква:
1. поддържане на нива на основните трудови възнаграждения, които са
конкурентноспособни и позволяват на Прокуратурата да привлича и задържа високо
квалифицирани служители и
2. създаване и прилагане на различни видове допълнителни възнаграждения
(материално стимулиране), които отчитат разликата в количеството, качеството,
ефективността на полагания труд.
Поради липса на информация за нивата на основните трудови възнаграждения в
сходни на Прокуратурата институции, не може да се направи коректен извод за тяхната
конкурентоспособност. Анализът показва следните характеристики на съществуващата
система и управление на трудовите възнаграждения:
- централизирано и императивно регулиране, както на нивата, така и на видовете
трудови възнаграждения;
- голяма относителна тежест на основното и допълнителното трудово
възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в структурата на трудовите
възнаграждения. Поради липса на финансов ресурс, през последните две години трудовите
възнаграждения се състоят от „гарантирано“ и независещо от конкретното поведение на
служителите възнаграждение;
- липса на реална възможност на работодателите да отчитат и възнаграждават
качеството, ефективността и полезността на полагания труд.
Посоченото позволява да се направи извод, че в Прокуратурата липсва реална
възможност възнагражденията да се използват като финансов инструмент, който стимулира
определени типове поведения и влияе върху позитивната мотивация на служителите.
Общият размер на изплатените за извънреден (допълнителен) труд възнаграждения
(286 200 лв. за 2011 г. и 124 330 лв. за 2012 г.) не разкрива негативни тенденции.
Кумулирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за извънреден труд в
размери, по-големи от тези на изплатените трудови възнаграждения, показва наличие на
трайни проблеми, свързани с недостатъчен брой служители и/или с тяхното неефективно
управление. Така например в ОП – Благоевград съотношението е 1.2, в РП – Ихтиман –1.5, в
РП –Лом – 1. 33, в РП – Ардино – 1.17, в РП –Мадан – 1.13и т.н.
Управление на имуществото на Прокуратурата
Управлението на имуществото изисква:
1. създаване и прилагане на писмени правила, уреждащи ползването и опазването на
имуществото, което служителите използват или с което имат досег в процеса на изпълнение
на трудовите си задължения и
2. създаване и прилагане на писмени правила, уреждащи реализирането на
имуществената отговорност на служителите при виновно увреждане на имуществото.
В Прокуратурата има система от правила, които регламентират получаването,
ползването и опазването на предоставеното от работодателите имущество. Има и се прилага
ясно структурирана политика по отношение на ползването на телефони, лимити на
разговорите, контрол върху спазване на тези лимити и реализиране на имуществената
отговорност при тяхното нарушаване. Начинът на реализиране на имуществената
отговорност98 ангажира голям административен ресурс и може да се преодолее чрез система
98 Плащане в брой, на каса, с попълване на касов ордер и в работно време

на удръжки от трудовите възнаграждения. Липсват политики за реализиране на имуществена
отговорност при увреждане на компютрите (практиката е те да се бракуват) и при увреждане
на колите (практиката е да се получава само сумата по застраховката). Липсва практика по
текущо събиране и анализиране на информация относно сумите, които Прокуратурата
разходва по замяната и ремонта на компютърната или друг вид техника, колите или друг вид
имущество.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Предназначение на специализираната администрация
Основната функция на специализираната администрация е да подпомага
осъществяването на същинската за Прокуратурата дейност, в частност дейността на
прокурорите и следователите. Докладът анализира нейната численост и структура в
контекста на възможностите, които те осигуряват за законосъобразното, ефективно и с
минимални разходи осъществяване на тяхната дейност. Една голяма част от белезите на
специализираната администрация се разглеждат по-горе и в настоящата част не се посочват.
Численост
Броят на служители в специализирана администрация е 2097 (по щат 2126), а броят
на обслужваните прокурори и следователи е 1969 (по щат 2327). Фактическото положение
показва, че 1 длъжност в специализираната администрация обслужва по-малко от 1
прокурорска или следователска длъжност.
В Прокуратурата няма единни стандарти, които да обуславят създаването на всички
видове длъжности в специализираната администрация. Общ стандарт има по отношение на
длъжността „прокурорски помощник“, чието създаване се мотивира със средната
натовареност на 1 прокурор, съотнесена към брой реално работещи през съответния период
от време прокурори. Натовареността се определя не на база на реално съществуващите по
длъжност прокурори, а на база на тези, които реално работят в съответния период от време. В
същото време липсва практика за събиране на данни, с чиято помощ да се проверява и
анализира реалната натовареност на вече създадените и реално заети длъжности, дори и за
длъжността „прокурорски помощник“.
Структура
Структурата на специализираната администрация разкрива следните характеристики:
- голям брой на йерархичните нива (ръководни длъжности) спрямо общия брой на
включените в тях длъжности. Специализираната администрация има следните йерархични
нива – съдебен администратор, административен секретар, завеждащ служба;
- разминаване между йерархичната и функционалната зависимост на длъжностите.
При изпълнение на трудовите си функции, длъжностите в специализираната администрация
попадат в два вида подчиненост. Първият вид е по йерархичен принцип, спрямо погорестоящата длъжност и при изпълнение на присъщи на всеки служител задължения
(спазване на работно време, почивки, отпуски и т.н.). Вторият вид е по функционален
принцип, спрямо прокурора/ите, чиято дейност обслужва, свързана с изпълнение на
същинските и специфичните за длъжността задължения. Това поставя под риск
ефективността както на самата специализирана администрация, така и на обслужваната от
нея прокуратура.

НАТОВАРЕНОСТ 99
Действащите правила за получаване на информация за работата на прокурорските
и следствените органи, за обобщаването й и за отчитането на резултатите от нея се съдържат
основно в Указание изх. № 301/27.12.2007 г. за организация на информационната дейност в
Прокуратурата на Република България (изм. и доп. с Указание № И-283/2008 г.). С него се
регламентират целите и принципите на информационната дейност, определят се органите,
които са ангажирани да я осъществяват, използването на УИС, редът за събиране,
обобщаване, систематизиране и предоставяне за ползване на статистически данни, както и на
отчетна и аналитична информация за дейността на ПРБ.
Статистическите показатели за отчитане на дейността на ПРБ по видове надзори и
направления са разработени от отделите „Информация, анализ и методическо ръководство”
във ВКП и ВАП. До преминаване на работата изцяло само на УИС, дейността се отчита чрез
електронни таблици на MS Excel., които се попълват, съобразно разработено упътване
(приложение).
ДЕЙСТВАЩИ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМИ
Дейността на ПРБ се отразява по направления, съобразно обхвата на
статистическите показатели 100, заложени в електронните таблици на MS Excel101. За
правилното попълване на електронните таблици е изготвено упътване. 102
Структурата на престъпността по производства на досъдебната фаза и
наказателносъдебния надзор, както и на наказателните производства, образувани за
престъпления, извършени от непълнолетни, се отчита по глави, раздели и текстове от НК.
Отчетността по специалния надзор се осъществява по начин, който не е
синхронизиран с актуалните съдържание и обхват на понятието „специален надзор“,
установени с Указанието за оказване на засилена методическа помощ и надзор по определени
наказателни производства в ПРБ, утвърдено със Заповед № 455/22.02.2011 г. на главния
прокурор103.
Обобщена статистическа информация и доклади се изготвят от отделите на ВКП и
ВАП и апелативните прокуратури и се предоставят на отделите ИАМР във ВКП и ВАП в
99 В настоящия раздел е разгледана натовареността на териториалните прокуратури.
Натовареността на ВКП, ВАП и НСлС е разгледана в раздела „Вътрешна структура“.

100 Приложение № 22 Списък на статистическите показатели.

101 Приложение № 23 Списък на електронните статистически таблици 2012.

102 Приложение № 24 Упътване за попълване на електронните статистически таблици.

103 При отчитането продължават да са обхванати делата, отговарящи на критериите за специален
надзор по отменените заповеди № 2184/2007 г. и № 3202/2008 г.

изрично указана периодичност и срокове – ежемесечно, на тримесечие, на шестмесечие,
деветмесечие и годишно104.
Изрично е предвиден редът за изискване на статистическа информация с обхват,
периодичност и срок, различни от указаните – при служебна необходимост след
задължителна проверка за наличие на такава в отделите ИАМР във ВКП и ВАП и по
разработени и изпълнени от тях унифицирани макети. Практически, в тази част Указанието
не се изпълнява – налице са редица случаи, когато прокурорите от ВКП и ВАП не използват
пълноценно възможностите на УИС, не проучват наличната вече информация, не заявяват
пред отделите ИАМР нужната им информация по обхват, показатели и срок, за да се подготви
унифициран макет за набиране и обобщаване на данните. Това увеличава ненужно видовете
справки, които се изискват и води до дублиране на информация, отправяне на противоречиви
изисквания, невъзможност за обобщаване, систематизиране и анализиране на получената
информация. Така се създава впечатление за хаотичност и неорганизираност.
Годишният график представя всички определени видове информации, статистически форми
и периодичността, в които се изготвят и представят.
В Указанието е предвиден и редът за измерване на ефективността на прокурорската
дейност, която се определя на базата на събраната и обработена статистическа информация за
І шестмесечие и за година. За тази цел, се предвижда отделите ИАМР във ВКП и ВАП,
съгласувано с всички завеждащи отдели и ресорните заместници на главния прокурор, да
разработват показатели и методика, които се утвърждават от главния прокурор. За
обобщените окончателни данни за ефективността на прокурорската дейност, прокурорите от
цялата страна следва да се информират чрез публикуването им на
Ведомствения
информационен сайт. Практически, чрез показателите на таблици 5., извличащи съответни
данни по показатели по видове дейности, се отчита обемът прокурорска дейност и
средната натовареност на един прокурор по прокуратури.
Отчитането на реалната натовареност в Прокуратурата продължава да бъде
предизвикателство. Практическият опит в продължение на повече от 5 г. сочи, че
увеличаването на количествените показатели, за да се обхване дейността на магистратите в
нейното пълно разнообразие, не може да доведе до удовлетворителни резултати. Ноторен
факт е, че зад равни количествени показатели стоят съществено различни труд и време,
свързани с различна правна и фактическа сложност на делата, организация на работа в
съответната прокуратури и т.н.
През последните няколко години (от 2010 г.), по предложение на териториалните
прокуратури, показателите, отразяващи обема дейност и служещи за база за определяне на
индивидуалната натовареност, възлизат на около 60 на брой. Включени са в три групи:
прокурорски актове, внесени в съда; участия в съдебни заседания и други прокурорски
актове и дейности по всички видове надзори.
Показателите са най-разнородни, несъизмерими помежду си, а немалка част от тях и
практически непроверими. Всичко това дава една по-скоро деформирана картина на
натовареността, несъответна на положените действителен труд и усилия. Изложеното подолу аргументира необходимостта от обсъждане, разработване и въвеждане на съществени
корекции на показателите, по които се отчита ефективност и натовареност.
Данни за обема работа в прокурорските и следствените органи за периода 2007 г. –
2012 г.
104 По-подробна информация за действащите задължения за предоставяне на информация се
съдържа в раздела „Електронни системи и регистри“.

Краткият преглед на динамиката на основните показатели, отразяващи обема на
прокурорската дейност и натовареността, потвърждава вече изложеното.

Новообр.
преписки

Постановен
отказ

Постановено
образуване

Новообр.
ДП

Внесени
ДП в съд

Внесени
ПА

2012

224 796

57 966

54 075

128 722

40 713

41 155

2011

246 862

90 413

59 622

139 049

45 997

46 511

2010

290 258

144 528

68 735

146 588

45 325

45 598

2009

305 485

134 069

71 017

139 894

44 854

45 147

2008

270 843

126 094

68 706

131 757

43 223

43 418

2007

287 982

126 226

75 844

149 532

44 409

45 255

Година

За последните две години на периода 2007 – 2012 г. се наблюдава съществен спад на
новообразуваните преписки – около 20 %, на постановените откази да се образува досъдебно
производство (ДП) – повече от 2 пъти и на образуваните от прокурор ДП – от почти 76 000 са
намалели до 54 000. Снижен е и обемът на новообразуваните ДП. Независимо от това, от
прокуратурите (при относително еднакъв брой работили прокурори) се отчита увеличаване
на натовареността (а и на усещането за натовареност), което се дължи изключително на
включената трета група отчетни показатели (други прокурорски актове и дейности по всички
видове надзори). Сравняването на показателите за целия период, които отразяват обема на
прокурорските актове и участия в съдебни заседания (показатели, които са действали до 2009
г., наблюдавани и към настоящия момент, но като част от всички – в таблицата са
подчертани), установява тенденция на трайно намаление (от 912 258 на 719 783). От друга
страна, отчитаният общ обем е нараснал на 1 387 950, т.е. при снижаване на основната
дейност общият обем значително се е увеличил и 48 % от него се дължи на „други
прокурорски актове и дейности по всички видове надзори“.
Динамика на обема прокурорска дейност, свързана с преписки и досъдебни
производства

Динамика на средната натовареност през периода 2007 – 2012 г.:
Брой
прокурори по
щат

Брой реално
работили
прокурори

2012

1582

1218,806

2011

1565

1230,2

2010

1580

1203,92

2009
2008
2007

1520,5
1562
1514

Обем прокурорска
дейност

Средна натовареност
на един прокурор в
прокуратурата

1 387 950
(719 783)
1 489 740
(749 240)
1 447 256
(921 808)

1138,8
1211,0
765,7

1215,96

845 007

694,93

1245,13

905 103

726,91

1248,09

912 258

730,92

Очевидна е необходимостта от задълбочено проучване и изработване на показатели,
които да отчитат възможно най-обективно натовареността на магистратите и служителите, на
основата на реално вложения труд (време) за качествено и срочно извършена работа.
Анализирането на стойностите за натовареността по-долу показва сериозен
дисбаланс между прокуратурите от едно и също ниво, чиито действителни причини
заслужават специално и задълбочено изследване. 105
Обща средна натовареността по действащите показатели
Период
Пр-ра

2007

2008

2009

2010

2011

2012

951,8

935,4

902,3

1 447,0

1 441,8

1 389,4

-max

2 363,5

2 216,0

1 998,4

2 475,1

2 279,2

2 314

-min

264,0

240,5

284,7

355,3

378,7

522

-средно

302,5

293,1

285,6

784,0

858,8

761,4

-max

823,3

898,4

775,7

1282,3

2315,0

1 234,8

-min

150,3

141,3

111,8

407,9

383,4

440

-средно

151,4

139,2

148,7

488,5

451,7

449,6

-max

232,2

204,4

245,0

714,7

666,5

610,7

РП
-средно

ОП

АП

105 В рамките на функционалния анализ е направен опит за алтернативно измерване на
натовареността и обезпечеността на първоинстанционните прокуратури с човешки ресурси, на базата
на демографски, икономически и кримонологични особености на съдебните окръзи/райони. Вж.
изследването на експерта
Т. Безлов, представено в приложение № 1

-min

84,9

91,9

97,3

320,3

264,0

291,1

За районните прокуратури
Общата средна натовареност за РП през периода е варирала между 951,8 – 902,3 (за
2007-2009 г.) и 1447 – 1389,4 (за 2010-2012 г.), а съотношението между max и min стойности
показва разлики между 7 и 9 пъти в първия период и между 4 и 6 пъти във втория.

За окръжните прокуратури
Общата средна натовареност за ОП през периода е варирала между 302,5– 285,6 (за
2007-2009 г.) и 858,8– 1389,4 (за 2010-2012 г.), а съотношението между max и min стойности
показва разлики между 5 и 7 пъти в първия период, съответно – между 3 и 6 пъти във втория
период.

За апелативните прокуратури

Общата средна натовареност за АП през периода е варирала между 151,4– 139,2 (за
2007-2009 г.) и 488,5– 449,6 (за 2010-2012 г.), а съотношението между max и min стойности е
около 2,5:1.

От съпоставката на изложените стойности, би могло да се предположи, че
въвеждането на т.нар. „изчерпателен подход“ по-адекватно отчита дейността на въззивните
прокуратури, доколкото показателите в по-голяма степен са съответни на дейността им
(проверки, ревизии и пр.). Обратно – чрез този подход се деформира картината на
натовареността на първоинстанционните прокуратури – много вероятно третата група
показатели да служи за компенсиране на по-нисък обем същинска дейност. Същевременно,
следва да се отчете, че остават в сила констатациите за несъизмеримост на различните
показатели по качество и необходим труд (време), а за немалка част – за непроверимост
(недоказаност дали отчетеното е било извършено).
ПО ЕДИННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СЪГЛАСНО Т.3.6. ОТ ЗАПОВЕД № ЛС - 825/15.03.2013 Г.
За първоинстанционните прокуратури (обща за съответната прокуратура и средна
натовареност на един прокурор, поотделно за всяка от годините)

Внесени в съда прокурорски актове
Период
Прокуратура

2007

2008

2009

2010

2011

2012

49,7

47,4

51,1

53,7

53,7

49,2

бр. пр-ри
бр. актове

844,2
41 915

855,0
40 553

822,1
41 984

787,6
42 284

802,2
43 060

770,3
37 884

-max

166,7

132,0

125,5

181,3

187,1

216,7

-min

15,5

15,1

13,0

10,4

12,5

12,5

9,7

8,7

9,5

9,4

9,8

8,8

344,1
3 340
23,7
(19,7)

331,1
2 865
22,0
(20,8)

333,3
3 163
28,9
(16,9)

352,6
3 314
33,0
(14,2)

353,1
3 448
38,1
(14,9)

372,2
3 271
45,2
(21,6)

2,7

3,0

3,9

3,7

4,5

3,0

РП
-средно

ОП
-средно
бр. пр-ри
бр. актове
-max
-min

Районни прокуратури

Окръжни прокуратури

При значителна динамика на показателите, отчитащи образуваните преписки и ДП,
внесените прокурорски актове в съда се запазват на относително едно и също ниво.
Брой предадени на съд лица.
Първоинстанционните прокуратури (РП и ОП) общо са предали на съд лица през
периода, както следва:
Период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

55 677

52 149

52 883

55 210

57 063

49 484

44,6

41,9

43,5

45,9

46,4

40,6

51 211

48 280

48 750

50 716

52 530

45 116

средно на
прокурор от
РП

60.7

56.5

59.3

64.4

65.5

58.6

ОП

4 466

3 869

4 133

4 494

4 527

4 335

средно на
прокурор от
ОП

13.0

11.7

12.4

12.7

12.8

11.6

Общо
-средно на
прокурор
РП

Влезли в сила оправдателни присъди.
Период
Прокуратура

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-средно
-общ бр. опр.
присъди

0,80

0,73

0,91

0,97

0,93

0,96

677

626

747

762

745

738

-max

3,57

3,83

4,19

6,00

4,00

3,67

-min

0,06
0,00 - 19

0,05
0,00 - 24

0,09
0,00 - 23

0,13
0,00 - 21

0,17
0,00 - 16

0,21
0,00 - 18

0,76

0,47

0,38

0,26

0,40

0,36

263
2,50
(1,97)
0,05
0,00 - 5

156
1,80
(1,01)
0,07
0,00 - 3

125
1,83
(1,07)
0,09
0,00 - 8

92

140
1,38
(0,87)
0,10
0,00 - 4

134
1,67
(1,14)
0,09
0,00 - 6

РП

ОП
-средно
-общ бр.
опр.присъди
-max
-min

Районни прокуратури

1,29
0,09
0,00 - 9

Влезлите в сила оправдателни присъди в абсолютни стойности и като относителен
дял не представляват съществен проблем в прокурорската дейност. Наблюдава се известно
влошаване на този показател (средно на един прокурор) – от 0,79-0,80 е налице завишаване
до 0,96-0,97 и при положение, че внесените прокурорски актове са около 50 (средно на един
прокурор).
Окръжни прокуратури

При ОП е налице значително подобряване в това отношение. Наблюдава се
понижаване на този показател (средно на един прокурор) от 0,76 до 0,26-0,40, но при внесени
прокурорски актове около 9 (средно на един прокурор).
Въпросът с оправдателните присъди изисква специално внимание и проучване във
връзка с резултатите по тежки и сложни наказателни производства, вкл. по специалния
надзор. Очевидно, те заслужават значително по-сериозно внимание – неслучайно този въпрос
се засяга в докладите на ЕК в рамките на МСП, отчитащи напредъка на страната.

Върнати от съда дела за доразследване
Период
Прокуратура

2007

2008

2009

2010

2011

2012

РП
-средно
-общ бр.
върнати дела

4,84

3,57

3,00

2,66

2,74

2,20

4 084

3 049

2 465

2 098

2199

1691

-max

18,57

14,00

14,00

9,00

6,50

9,50

-min

0,17
0,00 - 12

0,33
0,00 - 6

0,25
0,00 - 9

0,20
0,00 - 7

0,33
0,00 - 6

0,24
0,00 - 7

1,81

1,37

1,30

1,11

1,20

1,16

622
5,80
(5,43)

454

393

425

3,88

3,27

2,88

431
2,50
(2,00)

0,11

0,14

434
3,58
(3,14)
0,26
0,00 - 1

0,17

0,14

0,09

ОП
-средно
-общ бр.
върнати дела
-max
-min

Динамиката на показателя „върнати дела за допълнително разследване“ показва
положителни промени в качеството на прокурорската дейност и не разкрива съществен
проблем. Както в абсолютни стойности, така и относително е налице значително снижаване.
Районни прокуратури

При районните прокуратури спадът е над два пъти и от 4,84 (средно на един
прокурор) в началото на периода, вече е 2,20.
Окръжни прокуратури

При окръжните прокуратури спадът не е толкова изразителен – от 1,81 (средно на
един прокурор) вече е под 1,20.
Съотношение решени по същество досъдебни производства/наблюдавани
досъдебни производства
Период
Пр-ра

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-средно

72,3%

71,4%

62,6%

55,8%

53,5%

54,7%

-max

96,4%

93,7%

90,7%

88,3%

82,4%

86,5%

-min

13,0%

21,0%

24,4%

22,6%

26,6%

23,7%

-средно

53,4%

49,5%

46,6%

42,2%

43,2%

43,8%

-max

79,1%

86,2%
(70,4%)

77,6%
(73,5%)

76,1%
(68,6%)

71,1%
(68,5%)

86,0%
(69,8%)

-min

27,9%

28,0%

25,3%

25,7%

25,1%

24,9%

РП

ОП

Анализът на този и следващия показател не може да бъде еднозначно интерпретиран
и изисква още по-голяма задълбоченост и по-широк поглед върху процесите, свързани с
противодействието на престъпността. Наблюдаваните производства включват и
възобновените през отчетния период ДП, вкл. и тези, които са прекратени непосредствено

след възобновяването. Така производствата, които постъпват за решаване по същество
(внасяне в съд, прекратяване), са в обективна зависимост от състоянието и способността на
МВР и други органи от изпълнителната власт (Военна полиция, Агенция „Митници“, ДАНС)
да разкрият престъпленията, като установят участниците в престъплението/престъпленията,
респективно да издирят установените (известните) участници. Общоизвестен факт е, че
средната разкриваемост (основно по данни на МВР, които се отнасят до съществения обем
случаи) е под 50 % и варира в много широки граници за различни видове престъпления.
Практически, между около 61 000 и 73 000 от образуваните ДП ежегодно не достигат до
прокурора за решаването им по същество, а се спират поради неразкриване на извършителя.
От друга страна, това се отразява на процеса на натрупване на производства през годините,
които след изтичане на съответно предвидените законови срокове се прекратяват поради
давност. Динамиката на съотношенията се дължи на целенасоченото активизиране на ПРБ
(особено в периода непосредствено след 2006 г.) за проверка и работа по спрените дела
срещу неизвестен извършител. Това е довело до възобновяването и прекратяването на
значителен обем такива ДП, натрупани през последните 15-20 г. През 2007 г. общият брой на
спрените дела срещу неизвестен извършител (с натрупване) е бил 842 237, а през 2012 г. е
641 912.
Районни прокуратури

Окръжни прокуратури

Съотношение внесени в съда дела/наблюдавани досъдебни производства
Период
Пр-ра

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-средно

8,6%

9,6%

12,4%

14,5%

17,6%

16,6%

-max

42,0%

44,5%

58,0%

48,0%

52,3%

51,5%

-min

0,2%

3,7%

4,6%

6,6%

9,8%

8,2%

-средно

16,9%

15,9%

18,0%

17,4%

18,4%

17,4%

-max

38,6%
(20,3%)

54,6%
(23,2%)

53,2%
(28,1%)

55,3%
(43,3%)

51,8%
(26,7%)

47,9%
(28,8%)

-min

7,7%

7,4%

8,9%

9,5%

10,3%

7,6%

РП

ОП

Обсъжданото съотношение отразява относителния дял на досъдебните производства,
които се внасят в съда с обвинителен акт, предложение за споразумение или за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Под
1/5 от наблюдаваните дела достига до санкциониране, като има значителни различия между
максималните и минималните стойности.

Районни прокуратури

При РП делът на внесените в съда ДП е нараснал около два пъти, като минималните
стойности варират между 0,2 % и 9,8 %, а максималните – между 8,6 % и 16,6 %. Ръстът на
показателя най-вероятно се дължи на посоченото и при предходния показател – активната
работа по спрените дела в периода 2007 – 2009 г. и прекратяването на значителен брой от тях
поради изтекла давност. В началото на изследвания период обемът на наблюдаваните ДП
(знаменателят) се увеличава и съответно съотношението е по-ниско.

Окръжни прокуратури

За разлика от РП, при ОП делът на внесените в съда ДП за целия изследван период е
относително стабилен – между 15,9 % и 18,4 %. Минималните стойности варират между 7,4
% и 10,3 %, а максималните – между 38,6 % и 55,3 %.
Брой участия в съдебни заседания (поотделно наказателни – НСН,
граждански – ГСН, и административни – АСН)

Общо участия в съдебни заседания
Период
Пр-ра

2007

2008

2009

2010

2011

2012

РП
-средно

115,1

123,4

124,0

133,0

133,6

128,8

-max

382,9

380,0

447,3

325,1

316,0

318,7

-min

25,3

23,7

21,5

22,5

23,7

25,5

-средно

139,30

124,34

104,09

142,43

166,89

165,6

-max

599,5

441,6

416,7

360,7

335,9

276,0

-min

(31,41)
26,0

(34,3)
25,2

(35,0)
18,3

(30,7)
16,7

(60,3)
11,5

(73,8
29,9)
14,7

-средно

58,9

50,1

52,8

68,1

49,0

42,9

-max

87,1

71,3

74,1

94,0

71,7

66,8

-min

23,7

23,6

27,2

21,9

17,1

15,1

ОП

АП

Районни прокуратури

При РП общо участията в съдебни заседания средно на един прокурор варират
между 115,1 и 133,6, като минималните и максималните стойности са много различни – около
15 и 20 пъти (между min 21,5 и 60,3 и max 316,0 и 447,3). Над 94 % от участията в съдебни
заседания са по наказателни дела, а останалите са по граждански.

Окръжни прокуратури

При ОП общо участията в съдебни заседания средно на един прокурор варират
между 104,1 и 166,9, като минималните и максималните стойности са много различни –
около 9 и 19 пъти (между min 29,9 и 60,3 и max 276,0 и 599,5). При някои от
военноокръжните прокуратури стойностите са значително по-ниски. Основният дял се пада
на заседанията по административни дела (51,5 - 106,8), след това са наказателните дела (51,1
- 60,7) и най-малко са гражданските (7,3 - 16,1). За целия период, след спад през 2009 г., се
наблюдава увеличение от 19 %. Динамиката на стойностите по показателя се дължи основно
на ръста на участията в съдебни заседания по административни дела.
Апелативни прокуратури

При АП общо участията в съдебни заседания средно на един прокурор варират
между 42,9 и 68,9. Минималните и максималните стойности са значително по-близки,
отколкото при РП и ОП – около 3-4 пъти (между min 15,1 и 27,2 и max 66,8 и 94,0). Над 87 %
от участията в съдебни заседания са по наказателни дела, а останалите са по граждански.

Участия по НСН
Период
Пр-ра

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-средно

108,7

117,8

118,5

125,0

126,6

122,3

-max

369,8

380,0

442,0

321,3

312,4

318,7

-min

20,3

23,7

16,5

18,5

18,3

15,7

-средно

60,7

57,5

51,1

59,7

56,6

54,3

-max

194,3

250,0

147,8

118,5

247,9

104,6

-min

15,6

18,0

(18,6)
18,3

15,9

(12,6)
11,5

(21,4)
14,7

-средно

54,5

44,9

47,0

62,1

42,8

37,2

-max

82,2

64,8

69,0

88,0

65,3

57,8

-min

17,8

15,0

17,2

(43,8)
21,9

(23,5)
17,1

(20,2)
15,1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-средно

5,9

5,4

5,3

7,9

6,9

6,1

-max

26,0

31,8

25,8

33,9

52,5

32,4

-min

0,4
0,0

0,3
0,0

0,3
0,0

0,3
0,0

0,3
0,0

0,4
0,0

-средно

12,7

9,3

7,3

14,8

16,1

14,3

-max

127,9

25,7

21,3

36,9

41,9

30,6

-min

4,3

4,1

3,0

4,5

5,0

3,6

-средно

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

-max

7,6

8,6

9,9

10,2

9,4

9,9

-min

3,3

4,4

4,4

4,2

2,7

2,0

РП

ОП

АП

Участия по ГСН
Период
Пр-ра
РП

ОП

АП

Участия по АСН

Период
Пр-ра
ОП

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-средно

73,3

64,1

51,5

75,0

104,0

106,8

-max

326,3

344,6

324,7

292,8

244,4

200,5

-min

8,9

7,6

6,7

8,9

34,0

28,2

Срочност на произнасяне
Срочност на приключване на преписките от образуването им, респ. от постъпване на нови
материали по образувана решена преписка
% до 1
% над 1
% до 3 дни
месец от
месец от
Общ брой
от общия
До 1
общия
Над 1
общия
решени
До 3 дни
брой
месец
брой
месец
брой
преписки
решени
решени
решени
преписки
преписки
преписки
РП
2012

191793

81863

42,7%

105688

55,1%

4242

2,2%

2011

211410

60883

28,8%

140001

66,2%

10526

5,0%

2010

224822

40524

18,0%

127564

56,7%

56734

25,2%

2009

223750

42823

19,1%

139013

62,1%

41914

18,7%

2008

217484

37592

17,3%

139709

64,2%

40183

18,5%

2007

215650

24599

11,4%

130050

60,3%

61001

28,3%

2012

69591

36172

52,0%

30016

43,1%

3403

4,9%

2011

68644

33575

48,9%

31556

46,0%

3513

5,1%

2010

58970

26258

44,5%

25657

43,5%

7055

12,0%

2009

68293

42149

61,7%

22485

32,9%

3659

5,4%

2008

65572

33183

50,6%

27895

42,5%

4494

6,9%

2007

68212

28469

41,7%

34097

50,0%

5646

8,3%

2012

24128

21481

89,0%

2597

10,8%

50

0,2%

2011

22567

20254

89,8%

2241

9,9%

72

0,3%

2010

26856

20631

76,8%

5733

21,3%

492

1,8%

2009

30003

24469

81,6%

5170

17,2%

364

1,2%

2008

25560

19704

77,1%

5664

22,2%

192

0,8%

2007

28053

20437

72,9%

7130

25,4%

486

1,7%

ОП

АП

Срочността на приключване на преписките от образуването им, респ. от постъпване
на нови материали по образувана решена преписка, е много добра и не представлява
проблем. През изследвания период делът на приключените преписки в срок над 1 месец е
намалял – за РП от 18 - 28 % до под 5 %; за ОП от 8 % на около 5 %; за АП е под 1 %.

Динамиката на обема решени преписки е различна за различните прокуратури. При
РП и АП се наблюдава намаление – съответно от 215 650 (2007 г.) на 191 793 (2012 г.) и от
28 053 на 24 128. При ОП решените преписки се запазват на относително едно и също ниво –
около 68 – 69 000.

Средна продължителност на досъдебните производства
Продължителност на досъдебната фаза, считано от образуване на ДП до решаването му от
прокурор с прекратяване или внасяне в съда
До 7 месеца % от
До 1 год.
% от
Над 1
% от
общата
общата
год.
общата
продължит
продължит
продължит
Общо
елност на
елност на
елност на
досъдебна
досъдебна
досъдебна
та фаза
та фаза
та фаза
РП
2012

114895

45635

39,7%

7518

6,5%

61742

53,7%

2011

121489

52519

43,2%

10052

8,3%

58918

48,5%

2010

153892

50852

33,0%

12078

7,8%

90962

59,1%

2009

203144

55918

27,5%

9806

4,8%

137420

67,6%

2008

294553

54950

21,8%

9165

3,1%

230438

78,2%

2007

337445

73231

21,7%

12654

3,7%

251560

74,5%

2012

7962

4521

56,8%

1187

14,9%

2254

28,3%

2011

7782

4735

60,8%

1189

15,3%

1858

23,9%

2010

7826

4818

61,6%

1162

14,8%

1846

23,6%

2009

7886

4782

60,6%

972

12,3%

2132

27,0%

2008

8707

5415

62,2%

994

11,4%

2298

26,4%

2007

10384

5496

52,9%

1264

12,2%

3624

34,9%

ОП

Продължителност на досъдебната фаза, считано от образуване на ДП до решаването
му от прокурор с прекратяване или внасяне в съда, се подобрява.
За РП относителният дял на делата, които са с продължителност на досъдебната фаза
до 7 месеца, е нараснал почти два пъти – от около 20 % на около 40 %; както и този до една
година –` от 3,7 % на 6,5 %; съответно делът над 1 г. е намалял от около 75 % на около 50 %.
Следва да се отчита динамиката на обема досъдебни производства, който намалява за целия
период около три пъти – от 337 445 на 114 895. И този процес е свързан с активизирането на
работата по спрените дела през периода след 2006 г.
За ОП динамиката е по-ниска, но продължителността също се съкращава.
Относителният дял на делата, които са с продължителност на досъдебната фаза до 7 месеца е
около 55-60 %; до една година – около 15 %; съответно делът над 1 г. е под 30 %. При ОП
динамиката на обема на досъдебните производства е значително по-ниска – намалението е от
10 384 на 7 962.

Наблюдават се положителни тенденции за подобряване на срочността на
произнасяне, както и за ускоряване на досъдебната фаза, които следва да продължат да бъдат
наблюдавани и поощрявани, вкл. чрез съответни организационни мерки, за да придобият
траен и необратим характер и в крайна сметка да се установят като ценност на системата –
своевременно, възможно най-бързо реагиране на правонарушенията (престъпленията) и
възстановяване на законността.
За въззивните прокуратури (обща за съответната прокуратура и средна
натовареност на един прокурор, поотделно за всяка от годините).
Представени са показателите общ брой произнасяния; брой инстанционни преписки
и контролно-ревизионна дейност.
Останалите показатели за въззивните прокуратури по заповедта (брой участия в
съдебни заседания и срочност на произнасяне) бяха представени в съответните рубрики погоре, тъй като не се води отчетност за тях, която да прави разграничение между
първоинстанционни и въззивни.
Общ брой произнасяния
Период
Пр-ра

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ОП

68212

65572

68293

58970

68644

69591

-средно

198,2

198,0

204,9

167,3

194,4

187,0

-max

645,1

480,8

474,5

384,3

405,6

369,2

-min

26,7

41,3

51,1

64,8

48,6

(65,3)
44,8
(36,9)

АП

28053

25560

30003

26856

22567

24128

-средно

469,1

433,6

495,5

421,4

347,6

316,2

-max

958,2

944,5

750,8

635,4

477,2

464,4

-min

(202,3)
178,3

(188,8)
166,8

(273,1)
129,0

(227,)1
204,9

(271,2)
193,9

(262,2)
197,9
(28,2)

Окръжни прокуратури

През периода общият брой произнасяния на ОП се е запазил на относително едно и
също ниво – около 190-200 средно на един прокурор, с инцидентни отклонения, които
варират между 167,3 (2010 г.) и 204,9 (2009 г.). Обемът на решените преписки се запазва на
едно и също ниво – около 68 – 69 000.
Апелативни прокуратури

При АП се наблюдава тенденция на намаление на общия брой произнасяни – от
28 053 на 24 128 са намалели решените преписки. През последните две години на периода
този показател (средно на един прокурор) се установява на под 350 (347,6; 316,2), при
стойности над 420 – 450 преди това.
Брой инстанционни преписки
Период
Пр-ра
ОП

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10862

8383

8946

9804

8301

9680

-средно

35,1

28,2

30,3

30,7

25,7

28,5

-max

222,1

80,9

94,7

108,7

50,4

137,6

-min

15,0

13,7

12,6

15,9

12,9

10,2

АП

5363

5084

5436

6190

4480

4741

-средно

89,7

86,2

89,8

97,1

69,0

62,1

-max

162,0

140,2

170,0

188,9

103,5

134,0

-min

58,9

45,5

46,6

46,9

39,6

27,5

Окръжни прокуратури

Аналогични са стойностите, които отразяват движението на инстанционните
преписки. При ОП се запазват около 30 (35,1 – 28,5).

Апелативни прокуратури

При АП се наблюдава спад на обема на инстанционните преписки. Средно на един
прокурор те намаляват от около 90 (86,2-97,1) на под 70 (62,1-69,0).

Контролно-ревизионна дейност

Съгласно чл. 142 ЗСВ, главният прокурор лично или чрез определени от него
прокурори извършва ревизии и контролира работата на всички прокурори, а прокурорите от
апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на
прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури. В изпълнение на закона,
са формирани звена в инстанционните прокуратури, на които е възложено извършването на
контролно-ревизионна дейност. Статистически тази дейност се наблюдава от 2010 г., поради
което данните обхващат последните три години от изследвания период.
По-долу се представят данни за контролно-ревизионната дейност на въззивните
прокуратури.
Период
Пр-ра

2010

2011

2012

-общо

168

323

339

-max

20

28

30

-min

0

2

3

- общо

28

119

226

-max

10

38

58

-min

0

6

3

ОП

АП

След 2010 г. се наблюдава значително увеличение на общия обем извършени ревизии
и контролни проверки.
Окръжни прокуратури

Апелативни прокуратури

Тези значителни обеми на контролно-ревизионната дейност кореспондират с нисък
процент на отменените и изменени актове, измежду тези, които са били подложени на
проверка по служебен почин по общи критерии (тип произнасяне, период). Резонно e да се
обмислят промени в насоката на контролно-ревизионната дейност, така че тя да стане пофокусирана – напр. по определени категории дела, представляващи приоритет; по конкретни
теми, за които са констатирани слабости и пропуски.

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ
И ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ ОСИГУРЯВАНЕ
УНИФИЦИРАНА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

(УИС) –

СЪСТОЯНИЕ, НИВА НА ДОСТЪП,

ПЪЛНОТА И ДОСТОВЕРНОСТ НА ДАННИТЕ И СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ТЕЗИ ПО ДЕЙСТВАЩИТЕ
СТАТИСТИЧЕСКИ ФОРМИ

Разработката на УИС стартира в началото на 2003 г. в рамките на ФАР проект
БГ0005.01. Първоначално представената версия от изпълнителя не отговаря на изискванията
на възложителя, в резултат на което се извършват значителен обем доработки, включително
преминаване от децентрализиран към централизиран модел, за да се стигне до окончателното
приемане на системата на 23.02.2006 г. Тъй като разработените справки не удовлетворяват
нуждите на съдебната статистика, допълнително през 2009 г. стартира проект WBTF 058170BUL, финансиран от Световната банка е реализиран справочен модул за УИС. Проектът
приключва през м. ноември 2010 г. Отстраняването на откритите пропуски в разработените
справки продължава в рамките на гаранционния срок.
Междувременно са реализирани и няколко по-малки проекти за добавяне на
функционалности от вътрешния екип на дирекция ИТ и от външни изпълнители, но
технологичната платформа на УИС се запазва непроменена до момента. Към момента на
изготвянето на анализа Прокуратурата изпълнява проект по ОПАК „Доизграждане и
усъвършенстване на ЕИСПП“, по който ще бъдат реализирани подобрения във
функционалността и използваните технологии в системата.
Същност на УИС – Унифицираната информационна система (УИС) на
Прокуратурата на Република България е централизирана, уеб-базирана информационна
система, която се състои от транзакционна база данни, приложен сървър и хранилище за
данни (справочна система), използващи Оракъл платформа.
Основните функционалности на системата са:
1. Регистриране на цялата информация относно преписките и делата в
прокуратурата:
записване на решенията по преписки и дела по всички надзори;
записване на деловодното движение на документите;
регистриране на кореспондентите;
прикрепяне на постановените прокурорски актове;
записване на видовете решения на съда по наказателните дела;
отразяване на действията по изпълнение на наказанията;
възможност за задаване на срокове и отчитане на изпълнението им.
2. Достъп до информацията и сигурност:
възможност за търсене на преписки по над 30 критерия самостоятелно и в
различни комбинации помежду им;
достъп до преписки във всички прокуратури, според потребителските права;
възможност за даване на права по преписка на друг потребител;
възможност за проследяване на четенето и редактирането на преписката.
3. Справочен модул:
оперативни справки относно статуса на преписки и дела към определен
момент;
статистически справки за произволен период.

Структурата на УИС следва фазите на наказателния процес и на установените в
Прокуратурата правила за документооборот.
С УИС работят всички прокуратури в страната. Системата е внедрена поетапно в
прокуратурите през периода м.ІХ.2006 г. до м.І.2011 г.
През периода 2007 г. – 2012 г. са проведени обучения за работа с УИС на всички
прокуратури в страната 106.
Към момента на изготвянето на настоящия анализ се провеждат обучения на всички
прокуратури в рамките на проекта „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и
интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” по ОПАК.
Периодично са провеждани и обучения за работа с УИС на отделни прокуратури по
искане на административните им ръководители. Всички обучения са проведени от съдебните
служители в сектор УИС в отдел VІІ ИАМР във ВКП.
През периода 2007 г. – 2012 г. в УИС са извършвани различни по характер и мащаб
реформи, обусловени от промени в законовата и подзаконова нормативна уредба, структурни
промени, насочени към подобряване ефикасността на ПРБ, както и от други управленски
решения – напр. освобождаването на прокурорите от задължението да въвеждат данни в УИС
през 2008 г. В по-голямата им част необходимите промени и допълнения са реализирани от
Дирекция ИТ в АГП.
Нива на достъп в УИС
Нивата на достъп за прокурорите следват йерархичната структура на Прокуратурата:
1-во ниво: прокурор – достъп до наблюдаваните от него преписки;
2-ро ниво: административен ръководител на районна прокуратура – достъп до
всички преписки на ръководената от него прокуратура (с права „само за четене“);
3-то ниво: административен ръководител на окръжна прокуратура – достъп до
всички преписки на прокуратурите от окръжния район (с права „само за
четене“);
4-то ниво: административен ръководител на апелативна прокуратура – достъп
до всички преписки на прокуратурите от апелативния район (с права „само за
четене“);
5-то ниво: главен прокурор, заместник на главния прокурор, завеждащи
отдели и ръководители на сектори във ВКП и ВАП, прокурорите от отдел
„Инспекторат“ във ВКП (съгласно Заповед ЛС-429/2009 г. на заместник на
главния прокурор при ВКП) – достъп до всички преписки в УИС (с права „само
за четене“).
Съдебните служители, въвеждащи данните в УИС, имат достъп до преписките в
тяхната прокуратура.
По разпореждане на административния ръководител, може да се даде достъп с
„права само за четене“ и на прокурорски помощници или други съдебни служители, когато
това е необходимо за изпълнение на служебните им задължения (напр. прокурорски
помощник в окръжна прокуратура, който има задължението да изготвя справки за дейността
на прокуратурите от окръжния район, може да получи достъп до преписките на тези
прокуратури).
106 Проведени са по две обучения: непосредствено преди внедряването на УИС и по първия
осъществен от ПРБ проект по ОПАК "Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни
служители" ( м.11.2008 г. – м. 09.2009 г.).

Споразумения и други съвместни актове за достъп на външни потребители до
УИС
През периода 2007 г. – 2012 г. е бил осигурен достъп на 10 държавни институции до
информацията за преписките в УИС 107. За осем от институциите достъпът е регламентиран
чрез сключване на споразумения между главния прокурор и ръководителя на съответната
институция, а за две институции – чрез подписването на съвместна инструкция между
главния прокурор и ръководителя на съответното ведомство.
Всички външни потребители са с право на достъп „само за четене“. Получавайки
достъп до електронните преписки, външните потребители са получили достъп и до
прикрепените към тях файлове, съдържащи прокурорските актове.
В споразуменията/инструкциите е разписан редът за използване на информацията в
УИС, като водещ принцип е гарантиране правата на гражданите – всяко ведомство е длъжно
да води регистър на справките, извършени в УИС, в който да се вписва на коя дата е
извършена справката, кое длъжностно лице е поискало информация от УИС, какво е
основанието за искането. При поискване от Прокуратурата, ведомството е задължено да
представи регистъра. Действията, извършени от външните потребители в УИС (както и от
потребителите от прокуратурата), се записват и в лог-файла на системата.
Споразуменията/инструкциите за достъп до УИС на външни институции са били
целесъобразни към момента на сключването/изготвянето им (предвид нефункциониращата
ЕИСПП), но към настоящия момент са изпълнили своето предназначение и следва да бъдат
отменени. До няколко месеца предстои окончателното въвеждане в експлоатация на ЕИСПП
и институциите, на които е предоставен достъп до УИС, ще получават необходимите за
дейността им данни за движението на наказателните производства, на основание чл. 384 ЗСВ.
Следва да се има предвид, че достъпът на външни институции до всички преписки в УИС
увеличава значително рисковете от нарушения на следствената тайна и на Закона за защита
на личните данни.
През периода 2007 г. – 2012 г. на Прокуратурата е бил осигурен достъп до 6
информационни системи на други институции 108
Пълнота и достоверност на данните в УИС – в системата се въвежда пълната
информация за движението на всички преписки и дела в прокуратурите. Изключенията са
установени със Заповед № ЛС-239/08.02.2010 г. на заместник на главния прокурор при
ВКП109:
От внедряването на УИС до края на м. май 2013 г. са въведени данните за 31 858
443 движения по 3 754 629 преписки.
107 Приложение № 25 Споразумения и инструкции за достъп до УИС.

108 Приложение № 26 Достъп до други ведомствени информационни системи.

109 Съгласно заповедта не се въвеждат данни в УИС за наказателните производства, съдържащи
класифицирана информация (въвеждат се само ограничен кръг данни, изчерпателно изброени в
заповедта) и за преписките, съдържащи класифицирана информация, по които няма образувано
наказателно производство

Данните в УИС в голямата си част са пълни и достоверни.
За да се установи точният процент на достоверност в УИС, е необходимо да се
извърши сравнение между записите в деловодните книги и данните, въведени в системата.
Сравнението между данните в статистическите форми на MS Excel и данните от
статистическия модул на УИС не би могло да даде реална преценка за достоверността на
данните в системата поради причините, посочени в следващия пункт.
СЪОТВЕТСТВИЕ

НА ДАННИТЕ ОТ СПРАВОЧНИЯ МОДУЛ НА

УИС

С ДЕЙСТВАЩИТЕ

СТАТИСТИЧЕСКИ ФОРМИ

В справочния модул на УИС са разработени два вида справки – статистически и
оперативни.
Статистическите справки в справочния модул на УИС са структурирани, в
съответствие със Статистическите форми в MS Excel, създадени от сектор „Информация и
анализи“ в отдел VІІ на ВКП. Разработени са общо 48 статистически справки, съдържащи
1453 показателя.
Оперативните справки осигуряват възможност за извличане на подробна
информация за състоянието на преписките и досъдебните производства за определен период
от време, посредством филтриране на данни по различни показатели. Целта им е да
подпомогнат административните ръководители при изпълнението на правомощията им по
чл.140 ЗСВ. Разработени са общо 31 оперативни справки 110.
Съответствието между показателите в статистическите форми в MS Excel и
показателите в статистическите справки от справочния модул на УИС 111 е около 90 %.
Липсващите показатели в статистическите справки на УИС са предмет на разработка по
текущия проект по ОПАК „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на
ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП”.
За нуждите на функционалния анализ, беше извършено сравнение между данните за
2012 г., вписани от прокуратурите в статистическите форми, и статистическите данни за
2012 г., извеждани от справочния модул на УИС112. Резултатите от сравнението, като цяло, са
незадоволителни. Причините за констатираните несъответствия са:
различният момент на отчитане на данните в статистическите форми на MS
Excel (за да спазят зададените им срокове, прокуратурите засичат данните
около 25-о число на месеца, а УИС извежда данните до последния календарен
ден на месеца);
допуснати грешки и пропуски при въвеждането на данните в УИС;
допуснати грешки при попълването на статистическите форми на MS Excel;

110 Приложение № 27 Справки и показатели в справочния модул на УИС

111 Приложение № 28 Несъответствия между показателите в УИС и статистическите таблици

112 Приложение № 29 Съответствие между данните в справочния модул на УИС и статистическите
форми (поради големия му обем, приложението е достъпно само в електронен вид).

основен фактор за проблемите в работата на справочния модул на УИС е
изключително обемната статистическа отчетност, водена от Прокуратурата 113.
Общият брой на колоните (които в голямата им част са и отделни
статистически показатели) в статистическите форми за отчитане на дейността
на прокуратурите към 16.05.2013 г. е 2397 (две хиляди триста деветдесет и
седем). За да се осигури извеждането на информация за тази статистическа
отчетност, в УИС са въведени множество полета и екранни форми, които
усложняват работата на съдебните служители със системата и повишават
значително риска от допускане на грешки, а архитектурата на програмираните
за нуждите на справочния модул филтри е изключително усложнена, което води
до неточности при извличането на информацията.
Наложително е обсъждане и вземане на управленско решение за събиране на поограничен кръг от съществени показатели, съответен на реалните нужди на ръководството за
статистическа отчетност и аналитична дейност. Това би позволило в кратки срокове
справочният модул на УИС да замести статистическите форми в MS Excel и прокуратурите
да бъдат освободени от тази неприсъща за тях дейност.
Въпреки осигурения им достъп до всички данни в УИС, като цяло, отделите във
ВКП не използват тази възможност за набавяне на необходимата им информация, което до
голяма степен се дължи на непознаване на системата от ръководителите на отделите и на
недостатъчните умения за извличане на информация от УИС от съдебните служители,
определени да работят с нея.
ЕЛЕКТРОННИ

РЕГИСТРИ

–

СЪСТОЯНИЕ, ДОСТОВЕРНОСТ И ОБХВАТ НА БАЗИТЕ ДАННИ,

НАЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РЕГИСТРИ

Електронен регистър на лицата с неприключени наказателни производства
Регистърът е достъпен на Ведомствения информационен сайт и извежда информация
от базата данни на УИС. Информацията е актуална към предходния работен ден. Търсенето
се извършва по име и фамилия или по ЕГН. В регистъра се съдържат данни за:
лицата, срещу което има образувано наказателно производство 114;
наблюдаващата прокуратура и номера на преписката;
вида и номера на досъдебното производство и разследващия орган;
датата на образуване на досъдебното производство;
правната квалификация на деянието;
статуса на наказателното производство;
ЕИСПП номера на наказателното производство;
присъдата/решението на първоинстанционния и въззивния съд;
данни за изтърпявано към момента наказание, наложено с друг съдебен акт.
Към регистъра се поддържат и статистически данни 115.

113 Приложение № 30 Статистически форми на MS Excel и брой показатели в тях.

114 В регистъра не се извежда информация за лицата, срещу които има образувани наказателни
производства, по които се съдържат материали, представляващи класифицирана информация.
Данните за тези лица влизат в регистъра, след като бъдат привлечени като обвиняеми.

Работата с регистъра е регламентирана с Инструкцията за поддръжка и използване на
електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства. Видно от
статистиката на търсенията, същият се използва активно от прокуратурите116. Достоверността
на данните е производна на достоверността на данните в УИС. Регистърът е насочен към
всички прокурори и външни потребители за осигуряване на необходимата им информация за
наличието
на
неприключени
наказателни
производства
срещу
лицата
по
наблюдаваните/разследваните от тях преписки и досъдебни производства.
Електронен регистър за срочността на разследването срещу известен
извършител и произнасянето от прокурор
Регистърът е достъпен на Ведомствения информационен сайт и извежда информация
от базата данни на УИС. В Регистъра се съдържа актуална към предходния работен ден
информация на две нива.
Първото ниво съдържа информация по прокуратури за неприключените и нерешени
досъдебни производства срещу известен извършител, от чието образуване е изтекъл период
от 1 до над 5 години. Отразяват се също броят на предварителните проверки, неприключили
над 6 месеца и броят на нерешените преписки над 40 дни.
Второто ниво съдържа информацията по гореизброените критерии за номерата на
преписките, изтеклия период от време и наблюдаващия прокурор (за всяка прокуратура).
Номера на преписката във второто ниво представлява и активна връзка, чрез която
потребителят може да отвори преписката в УИС, ако притежава необходимите права за
достъп. Достоверността на данните в регистъра е в пряка зависимост от достоверността на
данните в УИС. Информацията в регистъра е насочена основно към административните
ръководители, за да ги подпомогне при изпълнението на функциите им по ръководство и
контрол по чл.143, ал.4 ЗСВ.
Електронен регистър на лица с мярка за неотклонение "Задържане под стража"
и "Домашен арест"
Регистърът е достъпен на Ведомствения информационен сайт и извежда информация
от УИС. Съдържа актуална към предходния работен ден информация за взетите мерки за
неотклонение „Задържане под стража“ или „Домашен арест“ по неприключени досъдебни
производства.
Номерът на преписката в регистъра представлява и активна връзка, чрез която
потребителят може да отвори преписката в УИС, ако притежава необходимите права за
достъп. Достоверността на данните в регистъра е в пряка зависимост от достоверността на
данните в УИС. Информацията в регистъра е насочена към административните ръководители
и към наблюдаващите прокурори, за да ги подпомогне при изпълнението на правомощията
им.
Електронен регистър на специалните разузнавателни средства, използвани в
досъдебното производство
115 Брой лица с две и повече неприключени наказателни производства, брой дела срещу лица с две
и повече неприключени наказателни производства, брой на осъществените търсения в регистъра.

116 За м. март 2013 г. средно от една прокуратура са извършени 628 справки в регистъра.

Електронният регистър на СРС е въведен в действие със Заповед № 648/01.03.2012 г.
на главния прокурор и се използва локално в прокуратурите с регистратури за
класифицирана информация, предвид забраната на ЗЗКИ за пренос на данни чрез Интернет,
съдържащи класифицирана информация (чл. 94 ЗЗКИ).
При спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация
и препоръките на Държавната комисия по сигурността на информацията, в регистъра се
въвеждат данни за исканията за използване на СРС, оперативните способи, изготвените ВДС,
постановените от прокурора и съда актове по наказателните производства с използвани СРС.
В софтуера не се въвеждат имената на лицата, спрямо които се използва СРС, а
техните оперативни псевдоними. Не се въвеждат и действителните наименования на
използваните оперативни способи, а произволно избрани цифрови кодове 117.
С Електронния регистър на СРС на прокуратурите е осигурена възможност за
извеждане на справочна информация в съответствие с изискваните от тях статистически
показатели за използвани СРС.
Информацията в регистъра е насочена основно към административните
ръководители, за да ги подпомогне при изпълнението на функциите им по ръководство и
контрол по чл. 143, ал. 4 ЗСВ.
Справка за граждани на уебсайта на Прокуратурата на Република България –
представлява оперативна справка в справочния модул на УИС, информацията от която е
изведена на уебсайта на ПРБ – www.prb.bg, с цел да улесни гражданите при набавянето на
информация за статуса на относими към тях преписки в прокуратурите. За да не се допусне
нарушаване на следствената тайна или накърняване на права на граждани, информацията,
която се извежда, съдържа ограничен набор от данни. За извършване на справка е
необходимо да се въведе номерът на преписката, годината на образуване на преписката и да
се избере наблюдаващата прокуратура. Извежда се информация за статуса на преписката,
вида на постановения прокурорски акт (ако има такъв) и датата на решаване/разпределяне на
преписката.
Налични възможности за създаване на нови регистри 118
Предстои публикуване на Ведомствения информационен сайт на Електронен
регистър за оправдателните присъди.
Задължително условие за създаване на нови електронни регистри е данните, които са
необходими за тях, да се съдържат в базата данни на УИС. Преди вземането на решение за
разработване на нови такива, следва да се има предвид, че действащите в справочния модул
на УИС оперативни справки119 по същество представляват действащи електронни регистри с
актуална информация за показателите, които обхващат.
117 Посочените данни попадат в забранителния списък на Приложение № 1 към чл. 25 ЗЗКИ.

118 Следва да се отбележи, че извън гореописаните електронни регистри, базирани на УИС, в
Прокуратурата битуват още значителен брой „регистри“, обозначавани като „електронни“. Обикновено
това са таблични форми в MS Excel, съдържащи различни по вид данни, за които административен
ръководител на прокуратура или завеждащ отдел/ръководител на сектор във ВКП е преценил, че са от
съществено значение за дейността му. Данните, необходими за функционирането на тези т.нар.
„регистри“, биват изисквани от териториалните прокуратури, след което се въвеждат ръчно в
електронните таблици. Събираните и обработвани по този начин данни най-често се съдържат и в
УИС, но създателят на „електронния регистър“ обикновено не се интересува от това обстоятелство.

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
(ЕИСПП) – ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗГРАЖДАНЕТО Ѝ ДО НАСТОЯЩИЯ
МОМЕНТ120, СЪСТОЯНИЕ, ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ДО ФИНАЛИЗИРАНЕТО НА РАБОТАТА ПО
СИСТЕМАТА.
Действащата нормативна уредба на ЕИСПП се съдържа в чл. 378 – чл. 384 от Закона
за съдебната власт и Наредбата за Единната информационна система за противодействие на
престъпността, приета с ПМС № 262 от 05.11.2009 г. (Обн. - ДВ, бр. 90 от 13.11.2009 г., в сила
от 01.12.2009 г.) 121.
Участници в ЕИСПП са органите на съдебната власт, Министерството на
вътрешните работи, Държавната агенция „Национална сигурност”, Министерството на
отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите, които при
спазване на изискванията на чл. 378, ал. 3 от Закона за съдебната власт създават, поддържат,
използват и развиват ведомствени информационни системи, които са част от ЕИСПП, или
обменят информация с нея.
Методическото ръководство на ЕИСПП се осъществява от Междуведомствен съвет,
който се състои от председател и членове – по един представител на: Висшия съдебен съвет,
Върховния касационен съд, Прокуратурата на Р България, Националната следствена служба,
Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Национална сигурност”,
Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието, Министерството на
финансите и Националния статистически институт. Председател на Междуведомствения
съвет е главният прокурор или определен от него представител. Със Заповед № ЛС-1221/
12.05.2011 г. на главния прокурор за председател на МвС е определен г-н Петко Петков –
заместник-директор на НСлС.
Целта на ЕИСПП е след доизграждането и пускането на пълната версия в
експлоатация, като национално интегрирана база данни, да осигури пълна и достоверна
информация за фактическото състояние на престъпността и даде информация, необходима за
нейното противодействие. Чрез ЕИСПП ще се създаде възможност за:
проследяване на всяко наказателно производство и анализ на всички или на
тематично подбрани производства;

119 Описаните по-горе регистри (с изкл. на Електронния регистър на СРС) фактически представляват
оперативни справки от УИС, които са публикувани на ВИС, за улеснение на потребителите. Въпреки
това, актовете на някои административни ръководители, с които се създава организация за работа с
регистрите, предизвикват сериозни съмнения относно практическата полза от тях. В повечето
заповеди е разпоредено на определен период от време регистрите да се разпечатват (!?) и да се
докладват на административния ръководител. В част от заповедите относно регистъра за срочността
на преписките и делата административният ръководител е възложил контрола на съдебния
администратор, а най-ексцентричното решение е възлагането на контрола по срочността на...
системния администратор.

120 Приложение № 31 Развитие на ЕИСПП 2006-2012 съдържа информация за извършените
действия по изграждането и пускането в експлоатация на ЕИСПП от м.юли 2006 г. до 31.12.2012 г.

121 Подробна информация за историческото развитие на нормативната уредба на ЕИСПП се
съдържа в Приложение № 32 Исторически преглед на нормативната база на ЕИСПП.

обективно дефиниране на реални проблеми в наказателната политика на
държавата;
отчитане на обективните пропуски в организацията на работа във всяко от
отговорните ведомства и тяхното взаимодействие;
преодоляване на противоречията на ведомствени бази данни;
оценка на ефективността на предприети нормативни решения и/или
организационни мерки в национален мащаб и по звена от правозащитната
система;
ускоряване на процедурите и избягване на дублиране или грешки, породени от
липса на информация;
улесняване прилагането на правото и защита на правата на гражданите;
подобряване на организацията на работа, повишаване на ефективността и
противодействие на корупцията.
Изградените ведомствени автоматизирани информационни системи (ВАИС) на
участващите в ЕИСПП институции и ведомства, чрез утвърден стандарт, ще подават
определена информация за извършени от тях процесуални действия, респ. ще получават
информация от ядрото на ЕИСПП за извършени от други ведомства процесуални действия по
наказателните производства, по които работят в момента. В резултат, ще се избегне
обработката на една и съща информация от няколко ведомства, с което ще се увеличат
значително бързината и достоверността на информацията. Към момента са стандартизирани
109 процесуални действия, обхващащи протичането на целия наказателен процес (вкл. и
изтърпяването на наказанието). Ведомствени автоматизирани информационни системи са
изградени в съдилищата, в Прокуратурата на Република България, в Министерството на
вътрешните работи и Министерството на отбраната. Предстои да се изградят ВАИС в
Агенцията „Митници”, ГД „Изпълнения на наказанията” и ГД „Охрана” към Министерството
на правосъдието.
В изпълнение на чл. 379, ал. 2 ЗСВ, Прокуратурата на Р България, чрез отдел
ЕИСПП в НСлС, е изградила със собствени бюджетни средства комуникационните
компоненти за връзка между ядрото и ведомствените системи във Върховния касационен съд,
Прокуратурата на Република България, Военната полиция, Министерството на вътрешните
работи и апелативните съдилища в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново.
Комуникационните компоненти се състоят от рутер за криптиран комуникационен канал и
сървър за трансфер на XML-пакети от ведомствените автоматизирани информационни
системи до ядрото и обратно.
По изпълнявания към момента от Прокуратурата проект по ОПАК „Доизграждане и
усъвършенстване на ЕИСПП“ предстои да бъдат разработени и внедрени „конвертори”
(специализиран софтуер) към:
петте деловодни системи на съдилищата, като комуникацията между тях и
ядрото ще се осъществява през апелативните съдилища и Военноапелативния
съд;
Унифицираната информационна система на Прокуратурата;
Автоматизираната информационна система „Разследваща полиция” на МВР.
Всички софтуерни продукти, разработени по проекта (в т.ч. и АИС ”Разследваща
полиция” на МВР) ще бъдат собственост на Прокуратурата на Република България.
По дейност 15 от проекта в сградата на Апелативната прокуратура – Пловдив е
изграден и инсталиран “Recovery Center”, предвиден за работа при аварийни, кризисни и
други ситуации, възникнали в основното ядро в София. Центърът вече работи пълноценно,

като след приключването на останалите дейности по проекта ще бъдат проведени и пълни
стрес-тестове.
Фирмите – изпълнители по проекта, работят съобразно утвърдените графици.
Провеждат се ежедневни тестове на създаване, пренасяне и регистриране на събития от
информационните системи на съдилищата и Прокуратурата към и от ядрото на ЕИСПП, като
резултатите от тестовете са задоволителни. Конверторите към ядрото на ЕИСПП за
информационните системи на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ в
Министерството на правосъдието ще бъдат изградени в рамките на изпълняваните от тях
проекти по ОПАК 122.
В резултат на положените усилия ядрото на ЕИСПП функционира и към 08 април
2013 г. съдържа данни за 2 984 700 процесуални събития по наказателни производства.
За да заработи пълноценно ЕИСПП, необходимо и достатъчно условие е успешното
реализиране на изпълнявания проект по ОПАК и синхронизиране на вътрешноведомствени
наредби, указания, методологии и заповеди, относими към регистрирането на обектите и
процесуалните събития по наказателния процес.
ВЕДОМСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН САЙТ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ведомственият информационен сайт (ВИС) e създаден от Дирекция ИТ в АГП в
началото на 2007 г. и въведен в действие със Заповед № ЛС-2718/27.06.2007 г. на заместник
на главния прокурор при ВКП.
В настоящия му вид, ВИС е разработен през 2010/2011 г. по проект за създаване на
система за управление на уебсъдържание (СУУС) на ПРБ. СУУС е централизирана, обслужва
всички прокуратури и се ползва както за вътрешния (ведомствен), така и за външния
(интернет) сайт. СУУС осигурява обща технологична платформа, централизирано
администриране и унифицирана визия на сайтовете на всички прокуратури и множество
функционалности 123:
Ведомственият сайт на ПРБ предоставя възможност всяка прокуратура да
персонализира съдържанието му, според собствените ѝ нужди, и за добавяне на насочена
информация към съответните прокурори и служители (съобщения, документи, справочна
информация). Централно, във ВКП, има възможност за добавяне на обща информация, която
се извежда приоритетно на екраните на всички потребители.
Вътрешните потребители се идентифицират в сайта със служебен имейл, по който
системата разпознава към коя прокуратура принадлежи съответният потребител и извежда
предназначеното за него съдържание. Външните потребители се идентифицират с
потребителско име и парола. Към момента сред външните потребители на ведомствения сайт
на ПРБ са ИВСС, МВР, КОНПИ, ДАНС, ДКСИ и др.

122 Изпълнението на тези проекти е започнало на по-късен етап от този на ПРБ. Очакваното по-късно
тяхно приключване няма да забави стартирането на ЕИСПП и не противостои на направения по-горе
извод, че тези ведомства ще имат достъп до ресурсите на ЕИСПП – без необходимост да продължава
достъпът им до УИС.

123 Пълно управление на статично и динамично съдържание; съобщения и персонализирана
информация; документен архив; ведомствен справочник; дъщерни индивидуализирани страници на
прокуратурите и др.

За всяка страница във Ведомствения информационен сайт и дъщерните сайтове на
прокуратури има редактор и администратор.
Редактор на централната страница е отдел ИАМР във ВКП, който съгласно Указание
И-301/2007 г. на главния прокурор, публикува служебни материали за ползване от всички
прокуратури. За целта, завеждащите отдели във ВКП и ВАП, както и административните
ръководители на прокуратурите в страната имат задължението да предоставят в отдел ИАМР
във ВКП на електронен носител следните материали:
указания, разпореждания и други актове с организационен и/или методически
характер на главния прокурор, на неговите заместници, на завеждащите отдели
във ВКП и ВАП, както и на административните ръководители на прокуратурите;
договори, споразумения и други актове, които уреждат въпроси на
взаимодействието и сътрудничеството на ПРБ с държавни институции, органи и
неправителствени организации;
доклади, информации и други материали за/от проведени конференции,
семинари и др. подобни мероприятия;
доклади, анализи, справки за дейността на ПРБ и други материали, вкл. по
видове надзори за обмяна на полезен опит, подобряване на организацията на
работа и повишаване на нейната ефективност;
становища на отделите във ВКП и ВАП, в отговор на въпроси, поставяни от
прокуратурите, вкл. за уеднаквяване на прокурорската практика 124.
Със Заповед № 2618/30.08.2010 г. на главния прокурор (т.5.1) е разпоредено всички
организационни актове и указания по чл.138 и чл.139 ЗСВ, актовете, свързани с
повишаването на ефективността на прокурорската дейност, и материали за обмен на полезни
практики да се публикуват на ВИС и да се считат за обявени на адресатите им в
прокуратурите от датата на публикуването. Необходимо е да се разпише регламент за
систематизация на публикуваните актове във ВИС и тяхното премахване и/или архивиране.
Редакторите на дъщерните сайтове са определени от съответните административни
ръководители. Администрирането на централната страница се извършва от Дирекция ИТ, а
на страниците на прокуратурите – от компютърните експерти по места.
Поддръжката на Ведомствения информационен сайт и дребни корекции и доработки
се извършват от Дирекция ИТ. За разработване на допълнителни модули, изискващи по-голям
екип и повече ресурси, се ангажира външен изпълнител.
ИНФОРМАЦИОНЕН

ПОТОК

–

ДЕЙСТВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И СЪОТВЕТНО

ИЗИСКВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИНФОРМАЦИЯ, КОНКРЕТНО ЗА ВСЯКО ИНСТАНЦИОННО НИВО В
СИСТЕМАТА

Основната регламентация на задълженията за предоставяне/изискване на
информация е закрепена в Указание № И-301/27.12.2007 г. (изм. и доп. с Указание № И283/2008 г.) на главния прокурор. Структурните звена на Прокуратурата, които съгласно
указанието осъществяват информационната дейност, са:
отдел VІІ „Информация, анализ и методическо ръководство“ във ВКП и отдел
„Информация, анализ и методическо ръководство“ във ВАП – отделите
осигуряват обобщена информация за цялостната дейност на Прокуратурата;
124 При извършената проверка на съдържанието на ВИС се установи, че в по-голямата им част тези
задължения не са изпълнявани.

апелативните прокуратури, чрез административните им ръководители –
осигуряват организацията на информационната дейност и обобщената
информация за окръжните и районните прокуратури от апелативния район.
Установеният с указанието ред за попълване, обобщаване и изпращане на
статистическа информация е, както следва:
- районните прокуратури попълват данните за своята дейност в електронните
таблици и ги изпращат на съответната окръжна прокуратура за обобщаване;
- окръжните прокуратури попълват данните за своята дейност в електронните
таблици и ги обобщават с данните за дейността на районните прокуратури. Обобщените
таблици се изпращат на съответната апелативна прокуратура;
- апелативните прокуратури попълват данните за своята дейност в електронните
таблици и ги обобщават с данните за дейността на районните и окръжните прокуратури от
съответния апелативен район. Обобщените таблици се изпращат по електронната поща на
отделите ИАМР във ВКП и ВАП, съобразно ресора им;
- отделите във ВКП и ВАП попълват данните за своята дейността в съответните
електронни таблици и ги изпращат по електронната поща на отделите ИАМР във ВКП и
ВАП, съобразно ресора им.
Графикът на дейностите, свързани със статистическа отчетност и изготвяне на
информации и доклади, е, както следва 125:

месец

срок

обобщена
стат.
информация,
подавана от:

период на
отчетност

подавана информация/стат. таблици №
№

изготвян от
ИАМР материал

125 Въпреки сериозното обременяване на текста, екипът намери за целесъобразно да включи в
цялост таблицата, описваща задълженията по изготвяне и изпращане на статистическа информация
(вместо да я изведе в приложение), воден от убеждението, че на проблема със статистическата
отчетност най-сетне трябва да се намери разумно решение.
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януари
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з

до 3 януари

апелативните
прокуратури

м. декември
1.12. 31.12. 2012 г.

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а
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Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
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информация за
наказателни
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производства,
образувани за
к
престъпления от
особен обществен
интерес през м.
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п
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н

до 3 януари

апелативните
прокуратури

м. декември
1.12 31.12. 2012 г.

до 20 януари

отдел ИАМР

предходна
отчетна година

1. Годишен
доклад (ГД)
до 20 януари

районни
прокуратури

предходна
отчетна година

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

годишни доклади за дейността на РП

Обобщена
оперативна
справка за м.
декември по
специалния надзор
на делата от
особен обществен
интерес,
наблюдавани от
ВСС, ЕК и
Европейската
служба за борба с
измамите.
Справка за
движението на
преписките и ДП,
образувани въз
основа на доклади
от финансови
инспекции и
актове за начет
вземат се предвид
при изготвянето на
годишния Доклад
за прилагането на
закона и за
дейността на
прокуратурата и на
разследващите
органи
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п
з

п
н

т
и
п
о

2. ГД
до 31януари

апелативните
прокуратури
и отделите на
ВКП

предходна
отчетна година

от 1.1 до 6 вкл.

до 31януари

апелативните
прокуратури

1.04 31.12.2012 г.

стат. таблици по макет и аналитични
доклади
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таблици - ползват
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Доклад за
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прилагането на
закона и за
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дейността на
прокуратурата и на
разследващите
органи
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Обобщена
информация

п

п
до 31 януари

до 31януари

февруари

до 3
февруари

апелативните
прокуратури

апелативни
прокуратури,
окръжни
прокуратури
и районни
прокуратури

апелативните
прокуратури

II шестмесечие
и
IV тримесечие

предходна
отчетна година

м. януари1.01 31.01. 2013 г.

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

Обобщени
статистически
таблици

Годишен анализ на
причините за
връщане на дела от
съда и
постановяване на
оправдателни
аналитични доклади за причините за
присъди,
връщане на дела от съда и постановяване
включващ се в
на оправдателни присъди и протоколи от
годишния Доклад
общите събрания
за прилагането на
закона и за
дейността на
прокуратурата и на
разследващите
органи
4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а
Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
информация за
наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
особен обществен
интерес през м.
януари

В

и

И

п
з

п
н

п
з

н
в

о
з
н

до 3
февруари

3. ГД
до 10
февруари

4. ГД
до 20
февруари

март

апелативните
прокуратури

окръжните
прокуратури

сектор ИА

м. януари
1.01 31.01. 2013 г.

предходна
отчетна година

апелативните
прокуратури

предходна
отчетна година

до 20
февруари

сектор ИА

предходна
отчетна година

апелативните
прокуратури

годишни доклади за дейността на ОП

м. февруари
1.02 28.02. 2013 г.

В
п
з

п
н

т
и
п
о

Обобщени стат.
з
таблици по всички
показатели, вкл.
сравнителни данни
с предходни
п
отчетни периоди и
з
тенденции

предходна
отчетна година

5. ГД
до 28
февруари

до 3 март

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

Обобщена
оперативна
справка за м.
януари по
специалния надзор
на делата от
особен обществен
интерес,
наблюдавани от
ВСС, ЕК и
Европейската
служба за борба с
измамите
вземат се предвид
при изготвянето на
годишния Доклад
за прилагането на
закона и за
дейността на
прокуратурата и на
разследващите
органи

годишни доклади за дейността на АП

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

вземат се предвид
при изготвянето на
годишния Доклад
за прилагането на т
закона и за
и
дейността на
п
прокуратурата и на о
разследващите
органи
Обобщена
информация за
образуваните и
м
приключените ДП
по постъпилите
ф
уведомления от
органите по
приходите
Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
информация за
наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
особен обществен
интерес през м.
февруари

п
з

н
в

о
з
н

до 3 март

6. ГД
до 10 март

7. ГД
до 15 март

до 31 март

април

до 3 април

апелативните
прокуратури

отдели ВКП

МВР, НСлС,
МО и МФ

сектор ИА

апелативните
прокуратури

м. февруари
1.02 28.02. 2013 г.

предходна
отчетна година

предходна
отчетна година

Обобщена
оперативна
справка за м.
февруари по
специалния надзор
на делата от
3.1.1, 3.1.2 и 3.2
особен обществен
интерес,
наблюдавани от
ВСС, ЕК и
Европейската
служба за борба с
измамите
вземат се предвид
при изготвянето на
годишния Доклад
за прилагането на
годишен доклад за дейността на отделите
закона и за
дейността на
прокуратурата и на
разследващите
органи

годишни доклади на МВР, НСлС, МО и
МФ

п
н

з
н
п

вземат се предвид
при изготвянето на
годишния Доклад п
за прилагането на з
закона и за
дейността на
прокуратурата и на
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органи

предходна
отчетна година

обобщена
статистическа
информация за
направените
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съдебни
разпореждания,
получените и
унищожените
справки за данните
по чл. 250а, ал. 1

м. март
1.03 31.03. 2013 г.

Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
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наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
особен обществен
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март

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а
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п
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до 3 април

до 10 април

8. ГД
до 10 април

9 ГД
до 20 април

10. ГД
до 30 април

май

до 3 май

апелативните
прокуратури

апелативните
прокуратури

отдел ИАМР

отдел ИАМР

отдел ИАМР

апелативните
прокуратури

м. март
1.03 31.03. 2013 г.

I тримесечие

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

от 1.1 до 2.1 вкл.,
3, 4.1 до 4.4

предходна
отчетна година

предходна
отчетна година

В
п
з

п
н

п
з

п
н

п
з

п
з

Утвърден годишен И
доклад за
т
прилагането на
закона и за
п
дейността на
з
прокуратурата и на
разследващите
органи и резюме

предходна
отчетна година

м. април
1.04 30.04. 2013 г.

Обобщена
оперативна
справка за м. март
по специалния
надзор на делата
от особен
обществен
интерес,
наблюдавани от
ВСС, ЕК и
Европейската
служба за борба с
измамите
Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
информация за I
тримесечие на
2013 г. по основни
показатели, вкл. и
за делата от особен
обществен интерес
Проект на
годишния доклад
за прилагането на
закона и за
дейността на
прокуратурата и на
разследващите
органи
Проект на резюме
на годишния
доклад за
прилагането на
закона и за
дейността на
прокуратурата и на
разследващите
органи

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
информация за
наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
особен обществен
интерес през м.
април

п
з

н
в

о
з
н

до 3 май

до 3 юни

апелативните
прокуратури

апелативните
прокуратури

м. април
1.04 30.04. 2013 г.

м. май
1.05 31.05. 2013 г.

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

Обобщена
оперативна
справка за м.
В
април по
п
специалния надзор з
на делата от
особен обществен
интерес,
наблюдавани от
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служба за борба с
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производства,
образувани за
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до 3 юни
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до 3 юли
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прокуратури

апелативните
прокуратури

м. май
1.05 31.05. 2013 г.

м. юни
1.06 30.06. 2013 г.
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Обобщена
оперативна
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до 3 юли

до 10 юли

до 15 юли

апелативните
прокуратури

апелативните
прокуратури
и отдели ВКП

МВР, МО и
МФ

м. юни
1.06 30.06. 2013 г.

I шестмесечие

I шестмесечие

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

Обобщена
оперативна
справка за м. юни
по специалния
надзор на делата
от особен
обществен
интерес,
наблюдавани от
ВСС, ЕК и
Европейската
служба за борба с
измамите
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и доклади за дейността си

И
Обобщени стат.
т
таблици и
Обобщена
п
информация за I
з
шестмесечие на
2013 г. по основни
показатели, вкл. и
за делата от особен
п
обществен интерес
н

доклади на МВР, МО и МФ за I
шестмесечие

вземат се предвид п
при изготвянето на з
обобщената
информация за I
шестмесечие

п
до 20 юли

до 20 юли

до 20 юли

апелативните
прокуратури

сектор ИА

отдел ИАМР

II тримесечие

I шестмесечие

I шестмесечие

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

Обобщени
статистически
таблици
Обобщена
информация за
образуваните и
приключените ДП
по постъпилите
уведомления от
органите по
приходите
Справка за
движението на
преписките и ДП,
образувани въз
основа на доклади
от финансови
инспекции и
актове за начет

В

и

м

ф

до 31 юли

до 3 август

апелативните
прокуратури,
окръжни
прокуратури
и районни
прокуратури

апелативните
прокуратури

I шестмесечие

м. юли
1.07 31.07. 2013 г.

И
Анализи на
причините за
връщане на дела от
аналитични доклади за причините за
п
съда и
връщане на дела от съда и постановяване
з
постановяване на
на оправдателни присъди и протоколи от
оправдателни
общите събрания
присъди през I
шестмесечие на
п
2013 г.
н

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

август

септемвр
и

до 3 август

апелативните
прокуратури

м. юли
1.07 31.07. 2013 г.

до 3
септември

апелативните
прокуратури

м. август1.08 31.08. 2013 г.

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
информация за
наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
особен обществен
интерес през м.
юли

п
з

н
в

о
з
н

Обобщена
оперативна
справка за м. юли В
по специалния
п
надзор на делата з
от особен
обществен
интерес,
наблюдавани от
п
ВСС, ЕК и
н
Европейската
служба за борба с
измамите
Обобщени стат.
таблици и
п
Обобщена
з
информация за
наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
н
особен обществен в
интерес през м.
август
о
з
н

до 3
септември

до 3
октомври

до 3
октомври

апелативните
прокуратури

апелативните
прокуратури

апелативните
прокуратури

октомври

до 10
октомври

апелативните
прокуратури

м. август
1.08 31.08. 2013 г.

м. септември
1.09 30.09. 2013 г.

м. септември
1.09 30.09. 2013 г.

деветмесечие

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

от 1.1 до 2.1 вкл., 3, 4.1 до 4.4

Обобщена
оперативна
справка за м.
В
август по
п
специалния надзор з
на делата от
особен обществен
интерес,
наблюдавани от
п
ВСС, ЕК и
н
Европейската
служба за борба с
измамите
Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
информация за
наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
особен обществен
интерес през м.
септември
Обобщена
оперативна
справка за м.
септември по
специалния надзор
на делата от
особен обществен
интерес,
наблюдавани от
ВСС, ЕК и
Европейската
служба за борба с
измамите.
Обобщени стат.
таблици и Анализи
за дейността на
териториалните
прокуратури по
основни
показатели, както
и за делата от
особен обществен
интерес, през
деветмесечието на
2013 г.

п
з

н
в

о
з
н

В
п
з

п
н

В
п
з

п
н

п
до 20
октомври

апелативните
прокуратури

III тримесечие

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

Обобщени
статистически
таблици

В

и

до 3 ноември

апелативните
прокуратури

м. октомври
1.10 31.10. 2013 г.

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
информация за
наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
особен обществен
интерес през м.
октомври

ноември

до 3 ноември

апелативните
прокуратури

м. октомври
1.10 31.10. 2013 г.

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

п
з

н
в

о
з
н

Обобщена
оперативна
справка за м.
В
октомври по
п
специалния надзор з
на делата от
особен обществен
интерес,
наблюдавани от
п
ВСС, ЕК и
н
Европейската
служба за борба с
измамите

декември

до 3
декември

до 3
декември

апелативните
прокуратури

апелативните
прокуратури

м. ноември1.11
- 30.11. 2013 г.

м. ноември
1.11 30.11. 2013 г.

4.1а, 4.2.1а, 4.2.2а, 4.2.3а, 4.3а, 4.1а, 4.4.2а

3.1.1, 3.1.2 и 3.2

Обобщени стат.
таблици и
Обобщена
информация за
наказателни
производства,
образувани за
престъпления от
особен обществен
интерес през м.
ноември

п
з

н
в

о
з
н

Обобщена
В
оперативна
п
справка за м.
з
ноември по
специалния надзор
на делата от
особен обществен п
интерес,
н
наблюдавани от
ВСС, ЕК и
Европейската
служба за борба с
измамите

до 15
декември

отдел ИАМР

Проект на обхват,
структура и
съдържание на
годишния Доклад
за прилагането на В
закона и за
дейността на
прокуратурата и на
разследващите
органи

Извън регламентираните с указанието задължения за периодично предоставяне на
статистическа и аналитична информация, Прокуратурата предоставя и информация ad hoc на
други държавни, обществени и европейски институции, на медии и неправителствени
организации 126.
При прегледа на действащите вътрешни актове, са установени и още 32
вътрешноведомствени акта 127, съдържащи задължения за предоставяне на различна по вид
информация – по организационни и кадрови въпроси, за случайното разпределение на
преписките и делата, в изпълнение на указания, инструкции и други вътрешноведомствени и
междуинституционални актове. Възложените с тези актове задължения следва да бъдат
ревизирани, за да се прецени практическата необходимост от тях.
Констатирани са и случаи, в които не са спазвани разпоредбите на Указание И-301,
относно реда за събиране и обработка на информация чрез отдел ИАМР във ВКП, което води
до изискване на информация от териториалните прокуратури, която е налична в отдела.
Установеното налага извода, че прокуратурите са подложени на сериозно
натоварване при изпълнението на възложените им задължения за предоставяне на
информация. Предвид значителния обем на изискваната информация, възникват съмнения, че
по-голямата част от нея се събира самоцелно или за да има готовност да бъде предоставена
при евентуално поискване. Това е резултат от установената практика, Прокуратурата да
осигурява всяка поискана от нея информация, без да се държи сметка, че това коства
значителни усилия и увеличава прекомерно натоварването на прокурорите и съдебните
служители. Становището на екипа е, че тази практика следва да бъде прекратена.
ЕЛЕКТРОНЕН

ДОКУМЕНТООБОРОТ

–

НАСТОЯЩ

ОБХВАТ

И

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗА

РАЗШИРЯВАНЕТО МУ

Работата с документи в електронен вид в Прокуратурата на Република България е
регламентирана с:
- Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ – Раздел VІ
„Организация на документооборота при работа с електронна поща“ регламентира
начина на регистриране на входящите и изходящите документи,
126 Организацията на дейността по събиране, обработка, съхраняване и предоставяне на
информация в Прокуратурата е съобразена със специфичните изисквания на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД), Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ). Прокуратурата е администратор на лични данни. В Комисията
за защита на личните данни са регистрирани: Входящ и изходящ регистър; Описна книга на
досъдебното производство; Описна книга (№ на прокурорско дело, обвинителни актове,
споразумения, предложения по чл. 78а и чл. 61 НК), втора част на описната книга на досъдебното
производство; Книга за изпълнение на присъди; Книга „Човешки ресурси“. По основните въпроси,
свързани с приложението на закона, са издадени и вътрешни актове – Ръководство за организация на
работата на административните ръководители, Указание № И-213/2007 г. Вътрешната уредба
подлежи на преглед и актуализация, предвид използването на УИС. В изпълнение на Закона за
достъп до обществена информация, са издадени съответните заповеди, с които са определени
длъжностните лица за вземане на решения по чл. 28, ал. 2. Организацията на дейността е
регламентирана с цитираното по-горе Ръководство и с Указание № 12030/12.03.2012 г. относно
предоставянето на информация от прокуратурите и следствените органи, по реда на ЗДОИ.

127 Приложение № 33 Задължения за предоставяне на информация.

получени/изпратени по електронна поща. Определените за работа с официалната
електронна поща съдебни служители са задължени да я проверяват поне два пъти
дневно (чл. 67, ал. 2).
- Заповед № ЛС-7344/18.12.2007 г. на главния прокурор – утвърдени са официални
адреси за електронна кореспонденция на прокуратурите и същите са публикувани
на уебсайта на прокуратурата – www.prb.bg. Разпоредено е: прокуратурите да
приемат и обработват по установения ред и документите, получени на официалния
им електронен адрес и подписани с универсален електронен подпис; електронните
пощи на прокуратурите да се проверяват не по-рядко от два пъти на ден, когато е
възможно; за служебната кореспонденция да се ползва електронната поща вместо
обикновена пощенска услуга или факс.
- Заповед № ЛС-2040/04.06.2009 г. на заместник на главния прокурор при ВКП –
разпоредени са мерки, които следва да предприеме Дирекция ИТ, за да се
гарантира сигурността на съхраняването и обработката на служебната информация
в електронен вид.
- Заповед № 2618/30.08.2010 г. на главния прокурор – разпорежда организационните
актове по чл. 138 и чл. 139 ЗСВ и докладите и информациите за дейността на
прокуратурите да се изпращат на адресатите им само по електронен път – на
служебните електронни адреси.
- Заповед № ЛС-818/15.03.2013 г. на главния прокурор – разпоредено е служебната
кореспонденция
между
структурите
на
Прокуратурата
и
всички
вътрешноведомствени актове да се изпращат на адресатите им по електронната
поща (т. 13 и т. 14).
При тази регламентация се налага изводът, че в Прокуратурата на Република
България на практика не съществува електронен документооборот. Изпращането на
вътрешноведомствен акт (справка, докладна записка, заповед и т.н.) по електронна поща и
последващото му разпечатване на хартия от получателя, за да бъде деловодно заведен,
съгласно установените правила, не представлява електронен документооборот, а в найдобрия случай – спестяване на пощенски разходи. Електронен документооборот ще е налице,
когато целият вътрешен документооборот в Прокуратурата се осъществява безхартиено, в
електронен вид чрез ведомствената информационна система 128.
ПОЛЗВАНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
В Прокуратурата се използват: софтуер за централния сървър, софтуер за справочния
модул на УИС, операционна система, офис пакет и антивирусна програма за работните
компютри на магистратите и съдебните служители, финансово-счетоводен софтуер, софтуер
за нуждите на отдел „Човешки ресурси“, правно-информационна система 129.

128 Използването на УИС за такава цел изисква преразглеждане на решението, прокурорите да бъдат
освободени от задължения да работят лично със системата.

129 Приложение № 34 Програмно осигуряване на ПРБ.

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ С КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, СЪРВЪРИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА130
Обезпеченост с компютри
Прокуратурата
на
Република
България разполага общо с 5090
компютъра. От тях:
2175 са закупени преди 6 или
повече години (през периода
2002 г. - 2007 г.);
1918 са закупени преди 5
години (през 2008 г.);
997 са закупени преди 4 или
по-малко години (2009 г. – 2012
г.).

От общо 5090 компютъра, 2175 компютъра подлежат на задължителна подмяна
поради морално остаряване (на повече от 6 години), а 1918 следва да бъдат подменени в
периода 2014 - 2015 г.
Обезпеченост с принтери
Прокуратурата
на
Република
България разполага общо с 3113
принтера, от които мрежови – 166.
От тях:
1662 (53%) са закупени преди 6
или повече години (през периода
2002 г. - 2007 г.);
907 (29%) са закупени преди 5
години (през 2008 г.);
544 (18%) са закупени преди 4
или по-малко години (2009 г. – 2012
г.).

От общо 3113 принтера, 1662 принтера подлежат задължителна подмяна поради
морално остаряване ( на повече от 6 год. ), а 907 следва да бъдат подменени в периода 2014 2015 г.
Обезпеченост със сървъри
Дирекциите „Информационни технологии“ в АГП и НСлС разполагат със
специализирана сървърна техника във връзка с изпълнението на специфични функции и
поддръжката на централизирани системи. Апелативните и окръжните прокуратури ползват
основно настолни сървъри.

130 Приложение № 35 Налична компютърна техника в ПРБ.

От наличните сървъри, 117 не отговарят на съвременните стандарти и в момента се
ползват като файлови сървъри. Поради тяхната ненадеждност, се планира постепенно да
отпаднат и да се заменят от дискови масиви, които да бъдат закупени (на единична цена,
приблизително равна на цената на един компютър) за всички районни прокуратури. Това ще
гарантира надеждност на данните, без необходимост от лиценз за оперативна система и
администриране.
Централен сървър
Техниката, която в момента се намира в централното сървърно помещение и
обслужва ВКП и прокуратурите от страната, включва 15 физически сървъра, 3 дискови
масива, 1 централен и няколко спомагателни рутера, свързано мрежово оборудване и др.
Налично е и оборудване, което се ползва за тестови и експериментални цели, на което се
изпитват решения преди да бъдат въведени в експлоатация. Сървърното помещение не е
оборудвано с достатъчно надеждна климатизация и непрекъсваемо захранване. Техниката се
поддържа от Дирекция ИТ.
Централните сървъри на Прокуратурата са базирани на операционната система
„Линукс“. Дирекция ИТ има значителен опит в прилагането на решения, базирани на
„Линукс“, които осигуряват по-добра стабилност, сигурност и по-ниска цена.
Мрежи
Локалните мрежи в прокуратурите са остарели, сегментирани, преправяни
многократно и ненадеждни. Необходимо е да се преокабелят почти всички прокуратури, като
е желателно да се ъпгрейдват до 1Gbit.
Локалните мрежи са свързани във ведомствена компютърна мрежа, която се
администрира централизирано във ВКП, като е постигнато време на достъпност над 99% от
работното време.
Рутерите, които се ползват, са нискобюджетни и са закупени през 2009 г. Поради
нарастване на обема на информация и на капацитета на мрежата, е наложително в
следващите 12 месеца да бъдат подменени рутерите на апелативните и окръжните
прокуратури с по-високопроизводителни.
Интернет за всички прокуратури се доставя централно през шлюз във ВКП.
Централно се осъществява и защитата от вируси, спам и контрол на съдържанието.
Изводи:
1. През анализирания период Прокуратурата е въвела в действие информационна
система, използвайки само собствените си кадрови ресурси. За развитието на УИС са били
използвани оптимално възможностите за финансиране по европейски и международни
проекти, с което са били спестени значителни разходи за бюджета на Прокуратурата.
2. Прокуратурата изпълнява успешно задълженията си по развитието и пускането в
експлоатация на ЕИСПП, като използва адекватно финансирането по ОПАК. В резултат след
17 години на безуспешни усилия от различни държавни ведомства, ЕИСПП ще бъде въведена
в действие до края на 2013 г.

3. Пряк резултат от внедряването на УИС са публикуваните на ВИС електронни
регистри, които осигуряват своевременна информация131 по въпроси, свързани с
наказателното производство.
4. Предоставен е достъп до УИС на множество ведомства, за да се осигури
необходимата им информация за изпълнението задълженията им, свързани с
противодействието на престъпността. Към настоящия момент, предвид предстоящото
пускане в експлоатация на ЕИСПП този достъп вече е изпълнил своето предназначение и
следва да бъде прекратен.
5. В ПРБ не е внедрен електронен документооборот, което води до съществени
разходи и забавя документопотока.
6. Прокуратурите са натоварени с прекомерни задължения за осигуряване на
информация, която невинаги се използва ефективно.
7. Въпреки ограниченията в бюджета са осигурени средства за набавяне на
необходимата компютърна техника, която поради морално остаряване към настоящия момент
подлежи на подмяна в по-голямата ѝ част.

131 За да се илюстрира постигнатото от ПРБ в използването на информационните технологии,
следва да се напомни съществуващата доскоро процедура за набавяне на информация за
неприключени наказателни производства срещу конкретно лице: наблюдаващият прокурор изпраща
писмо до ВКП с искане за осигуряване на тази информация → ВКП изпраща писма до всички
прокуратури с разпореждане да извършат проверка дали имат неприключени наказателни
производства срещу посоченото лице → прокуратурите извършват трудоемка и отнемаща време
проверка в деловодните книги и изпращат отговор до ВКП → ВКП препраща (или обобщава и
препраща) отговорите на отправилия запитването прокурор. Описаната процедура отнема поне
седмица. Към настоящия момент тази справка се извършва за секунди чрез Електронния регистър на
лица с неприключени наказателни производства.

АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТИТЕ НА ПРБ ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 г.
ПЛАНИРАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРБ
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Проектобюджетът на ПРБ за съответната година се изготвя въз основа на тригодишната
бюджетна прогноза и съдържа прогнозните разходи за функционирането на всички
структурни звена. Бюджетната сметка на ПРБ, като второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити, се утвърждава от ВСС.
След извършения анализ на изготвените проектобюджети на ПРБ, тяхното утвърждаване от
ВСС и реалното им изпълнение за периода 2007-2012 г., се открояват следните изводи (Фиг. 1):

Фиг. 1
Утвърдените от ВСС през периода бюджетни сметки на ПРБ са средно с 23 %
(39 млн. лв.) по-малки от представените проектобюджети;
В резултат на извършени през съответните години корекции от ВСС, реалното
касово изпълнение на бюджетите на ПРБ е средно с 9.30 % (11.4 млн. лв.) поголямо от първоначално утвърдените бюджети;
От 2010 г. се наблюдава ежегодно намаление в отчетените касови разходи на
ПРБ. В същото време нарастват неразплатените разходи на ПРБ в края на
бюджетните години (Фиг. 5);
Утвърдените за 2013 г. разходи за
издръжка на ПРБ, в размер на
6 150 980 лв., представляват едва 41 %
от извършените касови разходи за
издръжка пред предходната година
(Фиг. 2) и ще бъдат недостатъчни за


нормалното
функциониране
на
структурните звена към ПРБ. Като
реакция на горното, със заповеди на
главния прокурор са намалени всички
определени до този момент годишни
лимити на разходите за издръжка.
Фиг. 2

Впоследствие с ПМС № 109/07.05.2013 г. и решение на ВСС, бюджетната

сметка на ПРБ е увеличена с 5 млн. лв., от които 4, 150 млн. лв. за издръжка. След тази
корекция утвърдените разходи за издръжка за 2013 г. представляват 68,5 % от
отчетените такива за предходната година.
ПРБ не успява да получи необходимите за функционирането и развитието си
финансови средства и ако тази тенденция се запази в бъдеще, ще бъде застрашена
ефективността на реформата в структурата, процедурите и организацията на ПРБ,
която следва да бъде извършена. С оглед по-добро обосноваване на необходимите
финансови средства пред компетентните органи, да се обмисли възможността за
изготвяне на програмен бюджет, който да е обвързан с конкретни цели за постигане.

132 Анализът в тази му част е изготвен от външните експерти Петя Димитрова – началник отдел
„Правен“ в Сметната палата и Бисер Радков – ръководител на Звеното за вътрешен одит в Сметната
палата.
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Касовите разходи на ПРБ
бележат възходяща тенденция
през периода 2007-2010 г. със
средно 23 % годишно (Фиг. 3).
През 2009 г. ПРБ става
правоприемник на активите и
пасивите на Националната
следствена
служба
и
окръжните следствени служби,
в резултат на което нейната
бюджетна сметка е увеличена
от ВСС с 26 млн. лв.

След 2010 г. касовите разходи на

ПРБ започват да намаляват ежегодно
със средно 2,5 %. Това намаление е
най-голямо при средствата за заплати,
и по-точно в средствата за ДМС (Фиг.
4).


Н
амалението на средствата за ДМС
лишава ръководството на ПРБ от

един ефективен инструмент за мотивиране на
служителите.

През периода 2010-2012 г. се наблюдава
увеличаване на неразплатените разходи в края на
годините (Фиг. 5). Причините за това са основно
нарастването на задълженията за обезщетения по
ЗОДОВ (Фиг. 11), в съчетание с относително
постоянния размер на утвърдените разходи за
издръжка на ПРБ. Неизплатените задължения по
ЗОДОВ достигат в края на 2012 г. до 79 % от
всички неразплатени разходи.

Фиг. 3


Заб.! През 2010 г. са изплатени и средствата,
начислени за ДМС за 2009 г. в размер на 10.9 млн. лв.

Фиг. 4


Фиг. 5


РАЗХОДИ НА ПРБ ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.



Фиг. 6
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПРБ ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.



Фиг. 7


С
най-голям
относителен,
сравнително постоянен дял от
средно 38 % в издръжката на ПРБ
за периода 2007-2012 г. са
разходите за външни услуги. От
тях с най-голям относителен дял
са:
разходите
за
телекомуникационни и пощенски
услуги; разходите за преводачески
услуги и разходите за вещи лица.
Разходите за глоби, неустойки,
наказателни лихви и съдебни

обезщетения се увеличават ежегодно като
относителен дял в издръжката на ПРБ от 12 % през
2007 г. до 22 % през 2012 г. Това увеличение се
дължи на нарастването на разходите за изплащане на
обезщетения по ЗОДОВ (Фиг. 11).
Непрекъснатото повишаване на тези разходи и
техния относителен дял, като се има предвид, че те
не са пряко свързани с дейността на ПРБ, оказва
съществено влияние върху бюджета на ПРБ и
неговото изпълнение (Фиг. 11).
Разходите за вода, горива и енергия също се
увеличават ежегодно като относителен дял в

издръжката на ПРБ от 13 % през
2007 г. до 20 % през 2012 г.
Разходите
за
материали
намаляват
ежегодно
като
относителен дял в издръжката на
ПРБ от 24 % през 2008 г. до 12 %
през 2012 г. В тази категория се
включват разходите за канцеларски
материали, консумативи и резервни
части за хардуер и др.
Същото се отнася и за
разходите за текущ ремонт,

които намаляват от 5 % през 2008 г. до 2 % през
2012 г. в издръжката на ПРБ.



Фиг. 8


Фиг. 9


Фиг. 10

Фиг. 11


СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ НА ПРБ ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.




Относителният
дял
на
собствените
приходи
в
бюджета на ПРБ през целия
период е под 1 %. Собствените
приходи на ПРБ бележат
възходяща тенденция през
периода 2008-2012 г. Поголемият
размер
на
собствените приходи през

2010 г. се дължи на помощи, дарения и др.
безвъзмездно получени суми от чужбина, в
размер на 431 093 лв., докато такива
приходи през 2011 г. и 2012 г. не са
реализирани. (Фиг. 12 и 13).

Фиг. 12




Фиг. 13
Основните приходоизточници на ПРБ са: съдебните такси; глобите, санкциите и

наказателните лихви; приходите и доходите от собственост (Фиг. 13).
 През периода 2009-2012 г. с
текущи банкови сметки нарастват ежегодно
най-голям относителен дял
за периода 2007-2012 г. (с изключение на
сред приходите на ПРБ са
2011 г., през която тази тенденция е
приходите от съдебни такси.
прекъсната и са реализирани с 3,7 % поТехният размер нараства от
малко приходи, в сравнение с 2010 г.). През
77 020 лв. през 2007 г. до
следващата 2012 г. възходящата тенденция е
538 049 лв. през 2012 г. и от 29
възобновена и са реализирани с 16,9%
% достигат до 52 % от общия
повече приходи спрямо 2010г.). През 2012 г.
размер на всички собствени
относителният дял на тези приходи е 23,48
приходи (Фиг. 14, 15 и 16).
% (Фиг. 16).


 Приходите и доходите от
 Приходите
от
глоби,
санкции
и
собственост, формирани от
наказателни
лихви
(основно
от
приходите от продажба на
конфискувани средства и приходи от
услуги, стоки и продукция
продажба на конфискувани и придобити от
(генерирани от почивните и
залог вещи) нарастват ежегодно през
учебни бази) и от лихви по
периода 2007-2010 г., достигайки от 1 % до

29 % относителен дял в
приходите на ПРБ. През 2011 г.
и 2012 г. тези приходи започват
да намаляват със средно 23 %
на година.



достига 431 093 лв. (31 % от всички
приходи на ПРБ за годината – Фиг. 15)

Фиг. 14



По
параграфа
„Помощи,
Фиг. 15
дарения и др. безвъзмездно

получени суми от чужбина“
са отчетени суми през 2008 г.,

2009 г. и 2010 г., като през
Фиг. 16
последната техният размер
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ПРБ ЗА ПОЧИВНИТЕ И УЧЕБНИ БАЗИ


Финансирането и отчитането на учебните и почивните бази в ПРБ, включително
определянето на минималните цени за продажба на стоки и услуги се уреждат с Правилника за
финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната
власт, приет от Висшия съдебен съвет, в сила от 01.03.2012 г. С него са отменени действащите
преди тази дата правилници за финансирането и отчетността на дейността на учебните и
почивните бази в органите на съдебната власт.


За периода 2009-2012 г.
приходите от почивните и
учебни бази на ПРБ бележат
възходяща тенденция, като
нарастват ежегодно. За същия
период
разходите
също
нарастват до 2011 г., след което
намаляват през 2012 г. с 3,30 %
спрямо предходната година
(Фиг. 17).



периода 2009-2012 г., то остава доста ниско. Само
една от почивните бази формира положителен
финансов резултат през 2012 г. – АП Варна –
„Фичоза” (Фиг. 20).
Генерираните приходи от почивните и учебни бази

не успяват да покрият дори половината от разходите
за издръжка (без разходите за заплати и осигуровки
и капиталовите разходи). С най-голям относителен
дял в разходите на почивните бази са разходите за
заплати и осигуровки (72 % през 2012 г. – Фиг. 21).


Фиг. 18
Всеки изразходен лев за почивните и

учебни бази е генерирал приход в
размер на 0,09 лв. през 2012 г. (Фиг.
18). Въпреки че съотношението
приходи/разходи се е увеличило през

Фиг. 17


Фиг. 19


Фиг. 20


Фиг. 21

С цел повишаване на приходите на ПРБ от почивните и учебни бази, е

необходимо да се преразгледа ценовата политика, както и да се потърсят
възможности за оптимизиране на разходите, особено тези за заплати и осигуровки.


РАЗХОДИ ЗА 1 МАГИСТРАТ ПО СТРУКТУРНИ ЗВЕНА КЪМ ПРБ ПРЕЗ 2012 Г.

Годишните разходи за издръжка на 1 магистрат през 2012 г. са средно 77 955

лв. (При тяхното изчисляване са взети предвид отчетените касови разходи за 2012 г., –
без разходите за обезщетения на персонала, текущите ремонти, капиталовите разходи и
разходите за глоби, неустойки и съдебни обезщетения – за всички прокуратури, в т.ч.
НСлС и броя на заетите магистрати към 06.11.2012 г.).
57 от прокуратурите, или 36,5 %, имат разходи за издръжка на 1 магистрат над
средния за ПРБ размер. Прокуратурите с най-голям разход за издръжка на 1 магистрат
са: Районна прокуратура – Гълъбово – 172 402 лв.; Районната прокуратура – Трън –
163 871 лв.; Районната прокуратура – Девин – 140 424 лв.; Окръжната прокуратура –
Смолян – 128 757 лв.; Районната прокуратура – Средец – 122 245 лв. и т.н. (Фиг. 22).
Прокуратурите с най-малък разход за издръжка на 1 магистрат са: Районната
прокуратура – Девня – 53 354 лв.; Районната прокуратура – София – 53 618 лв.;
Районната прокуратура – Костинброд – 54 364 лв.; Районната прокуратура – Пазарджик
– 55 008 лв.; Районната прокуратура – Русе – 55 338 лв. и т.н. (Фиг. 23) 133.











Фиг. 22
Фиг. 23
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Обезпеченост със сграден фонд
На основание чл. 387 от Закона за съдебната власт, министърът на
правосъдието организира управлението на имуществото на съдебната власт –
недвижими имоти и движими вещи. В ПРБ е създаден регистър на недвижимите имоти,
предоставени от Министерството на правосъдието за стопанисване и управление за
нуждите на ПРБ 134.
ПРБ ползва 140 сгради, съвместно със съдилищата, структурите на МВР и МО
и 61 сгради самостоятелно, само за структурите й. Общият брой на имотите, ползвани
от ПРБ, е 201, като в тях не се включват ведомствените жилища.
Ползваните имоти са публична и частна държавна собственост, публична и
частна общинска собственост и частна собственост.
През периода 2007-2012 г. ПРБ е придобила имоти и части от имоти за
133 За да се увеличи ползата от този анализ, е необходимо да се извърши съпоставка между
разходите за 1 магистрат и тяхната натовареност по прокуратури.

134 Приложение № 36 Актуален регистър на имотите на ПРБ към 31.12.2011г.

нуждите на следните структури:
През 2007 г.: Районната прокуратура – Сандански, Районната прокуратура –
Нова Загора, Окръжната и Районната прокуратура – Кюстендил;
През 2008 г.: Районната прокуратура – Разлог, Окръжната прокуратура –
Сливен, Окръжната и Районната прокуратура – Плевен, Окръжната следствена служба –
Плевен и Районната прокуратура – Пещера;
През 2009 г.: Военноокръжната прокуратура – Сливен, Окръжната
прокуратура – Видин и Районната прокуратура – Варна;
През 2010 г.: Районната прокуратура – Мездра, Районната прокуратура –
Оряхово, Районната прокуратура – Ботевград, Районната прокуратура – Козлодуй,
Районната прокуратура – Павликени;
През 2011 г.: Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана
прокуратура, Окръжната прокуратура – Варна, Районната прокуратура и Следствения
отдел в Окръжната прокуратура – Силистра, Окръжната и Районната прокуратура –
Смолян, Районната прокуратура – Шумен, Районната прокуратура – Царево, Районната
прокуратура – Балчик, Районната прокуратура – Берковица, Районната прокуратура –
Велинград и Районната прокуратура – Костинброд;
През 2012 г.: Районната прокуратура – Тополовград и Районната прокуратура
– Поморие.
За целите на настоящия анализ, с оглед преценка обезпечеността на ПРБ със
сграден фонд, сме използвали Нормите за проектиране на административни сгради
(публ., БСА, кн. 8 от 1981 г., изм. и доп., кн. 3-4 от 1985 г., отменена таблица 24 към т.
4.1.2, ДВ, бр. 69 от 1986 г., публ., БСА, бр. 6 от 1986 г.), съгласно които: площта на
кабинета на окръжен прокурор следва да бъде 24 кв. м; районен прокурор – 18 кв. м;
прокурори, прокурорски помощници и следователи – 12 кв. м; служители – 4,5 кв. м;
архив в окръжна прокуратура – 24 кв. м и архив в районна прокуратура – 12 кв. м.
Към настоящия момент под нормата от 12 кв. м е осигурената площ за
магистрати в 59 сгради, ползвани от ПРБ (Фиг. 24).
Под нормата от 4,5 кв. м е осигурената площ за служители в 35 сгради (Фиг.
25), а под нормата са архивните помещения в 33 сгради, като в 9 от тях няма
самостоятелно обособени такива (Фиг. 26).


Фиг. 24


Фиг. 25





















Фиг. 26

Обезпеченост с моторни превозни средства (МПС)
Към 30 май 2013 г. ПРБ разполага с 320 броя МПС, разпределени в отделните

прокуратури, почивните и учебни бази 135.
За периода 2007-2012 г. автомобилният парк на ПРБ се увеличава, като
причините за това са: закупуването на нови автомобили, предоставянето на автомобили
от други организации и определянето на Националната следствена служа като
третостепенен разпоредител към ПРБ.
През 2007 г. ПРБ е разполагала със 150 бр. автомобили. Впоследствие
Министерството на финансите е предоставило 8 бр. автомобили по реда на Наредба №
7 от 15.03.1999 г. на министъра на финансите.
През 2008 г., след провеждане на процедури по реда на ЗОП, са закупени 24
бр. нови леки автомобили и 1 бр. автобус, 18 бр. леки автомобили и 5 бр. лекотоварни
автомобили.
През 2009 г., в резултат на преминаване на Националната следствена служба в
системата на ПРБ и прехвърляне на собствеността на служебните автомобили на
службата към прокуратурата, броят на ползваните служебни автомобили достига 400.
През 2011 г., след проведена процедура по реда на ЗОП, са закупени за
нуждите на Специализираната прокуратура 12 бр. нови автомобили. През същата
година от ДАНС са предоставени за нуждите на прокуратурата 28 бр. автомобили.
През 2012 г. Министерството на финансите предоставя по реда но Наредба №
7 от 15.03.1999 г. на министъра на финансите 5 бр. автомобили. Междувременно е
извършено бракуване на автомобили, които са силно амортизирани и не отговарят на
минималните изисквания за безопасност на движение.
През 2012 г. са отчетени разходи за служебните автомобили на ПРБ (гориво,
ремонти, паркинг, винетки, автомивка, данък, гуми, застраховки и др.) общо в размер на
939 086 лв., съгласно предоставена справка. През същата година ПРБ е разполагала с
337 бр. автомобили, от които за 27 не са отчетени изминати километри. За
автомобилите, които не са се движели, са изплатени разходи в размер на 8 813 лв.
(данъци, винетки, застраховки, ремонти и др.)
След преглед на броя на автомобилите, е изготвена сравнителна таблица за
техния брой на един магистрат по отделни прокуратури (Фиг. 27). При изготвянето на
таблицата са използвани числеността на заетите щатни бройки за магистрати и броя на
автомобилите към 01.04.2013 г. Към същата дата не използват никакво МПС 67 от
прокуратурите, или 43 %. Администрацията на главния прокурор разполага с 28 бр.
МПС. Освен прокуратурите, с МПС разполагат и учебните и почивни бази (общо 15 бр.
МПС).
В резултат на извършения анализ относно обезпечеността на ПРБ с МПС, се
установи, че липсват критерии за определяне необходимостта на отделните структури
от МПС и са налични автомобили, които не се ползват и предвид годината им на
производство, са амортизирани.
Екипът препоръчва да се изработят критерии за определяне на
потребностите на отделните третостепенни разпоредители с автомобили, да се
бракуват автомобили, които не отговарят на минималните изисквания за
безопасност на движение, и в случай, че след анализ на потребностите се установи
135 Приложение № 37 Списък на автомобилите по прокуратури 2013 г.

отпаднала необходимост от МПС, ненужните автомобили да се предоставят на
други бюджетни организации по реда на Закона за държавната собственост.


Фиг.27
СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 136
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Стратегическото планиране е процес, насочен към дефиниране на мисията,
визията, основните ценности и принципи, както и начините (целите) за тяхното
постигане в една организация. В резултат на този процес се изготвя стратегически план,
който е официален писмен документ, приет от ръководството на организацията и
позволяващ насочване на ограничените ресурси към постигане на ключовите цели.
Последната Стратегия за развитие на ПРБ е обхващала периода 2007-2009 г. В
нея са очертани приоритетите и проблемните области в дейността на прокуратурата и
са посочени насоките и механизмите за тяхното преодоляване. Реформата в
прокуратурата е била насочена в следните приоритетни направления:
прокурорски функции и взаимодействие с други органи;
ефективен контрол върху прокурорската работа;
квалификация, подбор, обучение;
професионални свободи и гаранции;
отговорност и прозрачност;
финанси, материално обезпечаване.
Основните предпоставки и условия за успешно изпълнение на една стратегия
са: нейното ясно комуникиране в цялата организация; осигуряване на съпричастността
на всички служители към постигане на целите; ясно определяне на отговорностите на
лицата, ангажирани с изпълнението й; периодичен мониторинг и отчитане на
напредъка.
При нашия преглед се констатира, че не са създадени достатъчно подходящи
условия, които да осигуряват ефективно и ефикасно изпълнение на Стратегията за
развитие на ПРБ за периода 2007-2009 г.
Ръководството, на база резултатите от настоящия функционален анализ и
отчитайки силните и слабите страни, следва да разработи нова Стратегия за развитие на
ПРБ. За изпълнението на Стратегията, следва да се осигурят подходящи условия, а
именно:
формулиране и широко комуникиране на визия и мисия на ПРБ –
бъдещото състояние на организацията, което да бъде различно и
значително по-добро от настоящото;
разработване на план за действие (оперативен план), в който желаните
цели и резултати да се обвържат с конкретни действия, отговорни лица и
срокове за изпълнение и да се направи оценка на необходимите за това
ресурси;
ясно дефиниране на стратегическите и оперативните цели при
съблюдаване, доколкото е възможно, на критериите SMART 137;
ясно комуникиране на стратегическите цели в цялата организация и
136 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор – Чл. 4. (1) Ръководителите на
организациите по чл. 2 отговарят за определяне на целите на организациите, идентифициране
на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово
управление и контрол в съответствие с изискванията на този закон.

осигуряване на съпричастността на всички служители към постигането им;
разработване и въвеждане на показатели за оценка на изпълнението,
които да отговарят на критериите RACER 138;
периодично отчитане на напредъка по изпълнението на Стратегията за
развитие на база въведените показатели за изпълнение и предприемане на
навременни корективни действия при необходимост.
ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


През 2008 г. са утвърдени правила за Системите за финансово управление и

контрол в ПРБ (СФУК), чиято цел е да систематизират съществуващите правила и
процедури и да създадат условия за функциониране на всички структурни звена, в
съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния
сектор.
Финансовото управление и контрол се осъществява чрез следните
взаимосвързани елементи139, чието изграждане във всички структурни звена на ПРБ е
регламентирано в утвърдените правила за СФУК:
1)контролна среда;
2)управление на риска;
3)контролни дейности;
4)информация и комуникация;
5) мониторинг.
При нашия преглед се фокусирахме върху изградените СФУК в
администрацията на Главния прокурор, ВКП и ВАП.
Контролна среда
Към момента в ПРБ е изградена добра контролна среда 140, която е основа за
развитие на всички останали елементи.
Управление на риска
Резултатите от извършените действия по управление на риска, в изпълнение
на утвърдената Стратегия за управление на риска, са отразени в Риск-регистър на
администрацията на главния прокурор, ВКП и ВАП, който се преглежда и актуализира
ежегодно. Всички идентифицирани рискове са насочени към една единствена цел, а
именно „Създаване на условия за повишаване на ефективността на прокурорската
работа и осигуряване на прозрачност в дейността на прокуратурата”. При липсата на
Стратегия за развитие и ясно формулирани стратегически и оперативни цели обаче е
137 SMART – S – specific (конкретни), M – measurable (измерими), А– attainable (постижими), R –
realistic (реалистични), Т – timely (навременни)

138 RACER – R – relevant /уместни/, А – accepted /приемливи/, C – credible /достоверни/, Е – easy
/разбираеми/ и R – robust /устойчиви/

139 Чл.10, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Методически
насоки по елементите на финансовото управление и контрол, издадени от Министерството на
финансите

140 и 6 Вж. Доклада за състоянието на финансовото управление и контрол на ПРБ за 2012 г. и
Въпросника за състоянието на СФУК за 2012 г.

невъзможно да се идентифицират всички съществени за нейното постигане рискове,
както на ниво организация, така и на ниво отделни структурни звена.
Контролни дейности
Въведени са множество контролни дейности, включващи писмени политики и
процедури, в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор141.
Непосочването на връзката между въведените
контролни дейности и управлението на риска не позволява да се прецени тяхната
достатъчност или прекомерност, както и дали рисковете са ограничени в допустимите
граници.
Информация и комуникация
Изградени са адекватни информационни и комуникационни системи, които
позволяват на всяко длъжностно лице да изпълнява задълженията си.
Мониторинг
Мониторинг на СФУК в ПРБ се осъществява ежегодно чрез въпросници и
изготвяне на доклад за тяхното състояние, който се предоставя на ВСС.
Звеното за вътрешен одит, чрез своите годишни одитни ангажименти, оценява
адекватността и ефективността на изградените СФУК в структурните звена на ПРБ.
В заключение, можем да обобщим, че все още елементите на СФУК в ПРБ
(контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и
комуникация, мониторинг) са фрагментирани и не функционират като взаимосвързани
поради липсата на ясно определени стратегически и оперативни цели и необвързване на
управлението на риска с конкретни цели и контролни дейности.
За подобряване на СФУК и превръщането им в една интегрирана система
следва да бъде извършено:
1)определяне на ясни и измерими цели на ниво ПРБ и на ниво самостоятелно
структурно звено;
2)идентифициране и оценка на рисковете за всяка формулирана цел;
3)преразглеждане и интегриране на съществуващите контролни дейности в процеса по
управление на риска;
4)утвърждаване на организационна култура и разбиране за необходимостта и ползата от
управление на рисковете;
5) преминаване от формален отговор на законово изискване за въвеждане на
процеса по управление на риска към прилагане на ефективен и работещ модел.
ВЪТРЕШЕН ОДИТ


Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на

увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на
организацията.142
Същността, принципите и обхватът на вътрешния одит в организациите от
публичния сектор са уредени със Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори.
Функцията за вътрешен одит е въведена в ПРБ през 2007 г. след извършена
промяна в нейната структура, на основание приетия през 2006 г. ЗВОПС. След
141

142 Чл.3, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

едногодишно прекъсване през 2008 г. и след изменение на ЗВОПС143, функцията по
вътрешен одит е възстановена, считано от 01.01.2009 г.
За да бъде ефективна и ефикасна дейността по вътрешен одит е необходимо да
бъдат осигурени следните предпоставки: подходящо позициониране и организационна
независимост; компетентни служители; адекватни политики и процедури за
осъществяване на дейността; планиране, извършване и отчитане на дейността в
съответствие с нормативните изисквания.
Позициониране и организационна независимост
Осигурена е организационна независимост на Звеното за вътрешен одит (ЗВО)

чрез неговия Статут и пряко подчинение на Главния прокурор. Дейността по вътрешен
одит се планира и осъществява самостоятелно от звеното без натиск или упражняване
на влияние. Резултатите от дейността през периода 2007-2012 г. са докладвани на
заместника на главния прокурор при ВКП.
Компетентност и професионално обучение
Служителите на ЗВО, като цяло, притежават необходимите познания и опит за

постигане на целите и професионално изпълнение на плановете.
Всички вътрешни одитори притежават сертификат „Вътрешен одитор в
публичния сектор”, издаван от Министерството на финансите.
Извършват се периодични оценки на изпълнението на служителите от ЗВО и
се осигурява непрекъснато професионално обучение на вътрешните одитори.
Числеността на ЗВО не е в съответствие с изискванията за минимална такава,
съгласно чл.14, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Минималната
численост на ЗВО следва да бъде не по-малко от 10 вътрешни одитори, вкл.
ръководителя на вътрешния одит. Към 31.12.2012 г. числеността на ЗВО е три щатни
бройки, вкл. РВО.
Политики и процедури
Разработените Статут на звеното, правила за организацията на дейността,

длъжностни характеристики на служителите и програма за осигуряване и на качеството
и за усъвършенстване на одитната дейност създават подходящи условия за
функциониране на ЗВО, в съответствие с нормативните изисквания.
Стратегическо и годишно планиране
При определянето на одитната вселена 144 е възприет структурния подход, чрез

който одитните единици са идентифицирани като отделни финансовоотчетни единици:
1.Централно управление – Администрацията на главния прокурор,
администрацията на ВКП и администрация на ВАП;
2.Третостепенни разпоредители с бюджетни кредити – 158 бр., в т.ч.:
Националната следствена служба;
апелативни прокуратури – 5 бр.;
143 Изм., ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г.

144 Одитната вселена представлява пълния обхват на вътрешния одит в една организация и служи
за основа на дългосрочното планиране. Одитната вселена е изчерпателен списък на всички одитни
единици в организацията (областите, подлежащи на одит).

Апелативната специализирана прокуратура;
Военно-апелативната прокуратура;
окръжни прокуратури – 27 бр.;
Специализираната прокуратура;
военноокръжни прокуратури – 5 бр.;
Софийската градска прокуратура;
районни прокуратури – 113 бр.;
Учебната база „Цигов чарк”;
Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла;
Учебен център „Трендафила”.
Разработен е Стратегически план за дейността в съответствие с нормативните
изисквания. Стратегическият план се преразглежда и актуализира ежегодно на база
оценка на риска и се утвърждава от главния прокурор.
Въз основа на разработен модел за оценка на риска се извършва ежегодно
приоритетизиране на елементите на одитната вселена и планиране на одитните
ангажименти.
В годишните планове на Звеното за вътрешен одит са включени одитни
ангажименти и дейности, които са насочени към постигане на стратегическите цели на
звеното и са определени, съобразно годишната оценка на риска, възприетата одитна
стратегия за определяне на честотата и продължителността на одитиране на одитните
единици и разполагаемите човешки ресурси.
Планиране, изпълнение и докладване на конкретни одитни ангажименти
За периода 2007-2012 г. (с прекъсване през 2008 г.) Звеното за вътрешен одит е

извършило одитни ангажименти в 147 структурни звена, като по този начин е
постигнато 92,45 % покритие на одитната вселена. Останалите, неодитирани до
момента структурни звена, са включени за одит в годишния план за 2013 г.
Основната цел на извършените одитни ангажименти за даване на увереност е
да се оцени дали съществуващите контролни механизми, правила и процедури са
осигурили съответствие с нормативните актове, регулиращи финансовата и
административната дейност. В обхвата на тези ангажименти са включени вътрешният
контрол, човешките ресурси, изпълнението и отчитането на бюджетните сметки на
одитираните структурни звена.
Ежегодно са извършвани одитни ангажименти за консултиране относно:
подобряване на процесите по управление на риска и актуализиране на риск-регистъра;
годишното докладване на състоянието на системите за финансово управление и
контрол; актуализиране на вътрешни правила и подобряване на разбирането за
прилагането на СФУК.
Прави впечатление, че не са извършвани одитни ангажименти за увереност
относно адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол в администрацията на Главния прокурор, ВКП и ВАП, с изключение на
управлението на човешките ресурси и влагане на компютърни компоненти, извършени
съответно през 2009 г. и 2011 г.
Възможности за подобрение на дейността по вътрешен одит
1)Допълване на одитната вселена чрез използване на функционалния

подход при определяне на одитните единици – включване в одитната
вселена на процесите, свързани с етиката, IT, управление на риска,
планиране на дейността, бюджетен процес и т.н.

2)Докладване на резултатите от дейността директно на главния прокурор
3)Допълване на показателите за изпълнение на дейността – повтарящи се

одитни констатации, удовлетвореност на заинтересованите лица, вложени
дни в пряка одитна дейност и др.
4)Извършване на външна оценка на качеството на дейността по вътрешен
одит.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2012 Г.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2012 Г.


Прокуратурата на Република България е юридическо лице на бюджетна
издръжка, възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП).
През 2007 г. са проведени два открити конкурса по реда чл.3, ал. 2 от
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.). Предмет на тези поръчки
са осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж по разписание при
служебните пътувания в чужбина на прокурори и служители на ПРБ и периодично
зареждане с горива на служебните автомобили на ПРБ за периода 2007-2008 г.,
обслужващи Администрацията на главния прокурор (АГП), Върховната касационна
прокуратура (ВКП) и Върховната административна прокуратура (ВАП).
Възложени поръчки по реда и условията на чл. 2, ал. 1 и 2 НВМОП за
Администрацията на главния прокурор (АГП), Върховната касационна прокуратура
(ВКП) и Върховната административна прокуратура (ВАП) са с предмет;
за осигуряване на абонамент и доставка на ежедневни и периодични
печатни издания за 2007 г. и 2008 г.;
за изработка и доставка на рекламни материали за 2007 г. и 2008 г.;
за доставка на антивирусна компютърна програма за ПРБ през 2007 г. и
2008 г. (1500 антивирусни системи, поддържащи 500 пощенски кутии);
за актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка от „Оrаcle“ за
2007 г. и 2008 г.;
за застраховане на служебните автомобили на ПРБ за 2007 г. и 2008 г.
Реализацията на доставки, услуги и строителство от третостепенните
разпоредители с бюджетни кредити е извършвано при условията на чл. 2, ал. 1 и 2
НВМОП.
През 2007 г. третостепенните разпоредители с бюджетни кредити са 126
структурни звена.
През 2008 г. са проведени 3 открити процедури по ЗОП, 5 открити конкурса
по реда на чл.3, ал.2 НВМОП и две процедури на договаряне с покана по НВМОП.
Възложени поръчки по Закона за обществени поръчки (ЗОП):
1. Открита процедура с предмет „Доставка на компютърни конфигурации,
периферни устройства и офис-техника за потребностите на Прокуратурата на
Република България по четири самостоятелно обособени позиции: № 1. Доставка на
сървъри и компютърни конфигурации; № 2. Доставка на принтери,
мултифункционални устройства и скенери; № 3. Доставка и инсталиране на копирни
машини; № 4. Доставка на компютърно и мрежово оборудване“.
2. Открита процедура с предмет „Доставка на двадесет и четири броя нови
леки автомобили – по спецификация и един нов двадесетместен пътнически автобус
(19+1), по спецификация за потребностите на Прокуратурата на Република България по
две самостоятелно обособени позиции: № 1. Доставка на двадесет и четири броя нови

леки автомобили, по спецификация; № 2. Доставка на един нов двадесетместен автобус
(19+1), по спецификация”.
3. Открита процедура с предмет „Доставка на осемнадесет броя нови леки
автомобили – по спецификация, два броя нови пътнически ванове и три броя нови
товарни фургона с товароносимост 800 кг. и 5 места – по спецификация“, за
потребностите на Прокуратурата на Република България по три самостоятелно
обособени позиции: № 1 Доставка на осемнадесет броя леки автомобили по
спецификация; № 2. Доставка на два броя нови пътнически ванове; № 3. Доставка на
три броя нови товарни фургона с товароносимост 800 кг. и 5 места – по спецификация”.
Възложени поръчки по НВМОП (отм.)
1. Открит конкурс с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз
по въздух на пътници и багаж по разписание при служебните пътувания в чужбина на
прокурори и служители в ПРБ”.
2. Открит конкурс с предмет: „Периодично зареждане с горива на
служебните автомобили на ПРБ, обслужващи Администрацията на главния прокурор,
ВКП и ВАП”.
3. Открит конкурс с предмет: „Периодична доставка на канцеларски
материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини и принтери и
компютърни аксесоари за потребностите на Прокуратура на Република България” при
следните самостоятелно обособени позиции: № 1. Канцеларски материали; № 2.
Копирна хартия; № 3. Отпечатване на дневници, книги, азбучници, тетрадки,
календари, бележници, пликове и др. материали; № 4. Консумативи за копирни машини;
за принтери, за факс апарати и компютърни аксесоари”.
4. Открит конкурс с предмет: „Периодична доставка на течни горива за
отопление на Учебна база „Цигов чарк” – яз. Батак, финансирана от Прокуратурата на
Република България по вид и прогнозни количества за 2008 г. и 2009 г.- промишлен
газьол – 0,2S за стационарна горивна инсталация – до 80 тона”. Обществената поръчка
е приключила със сключване на договор с Договор № 116/10.12.2008 г.
5. Открит конкурс с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз
по въздух на пътници и багаж по разписание при служебните пътувания в чужбина на
прокурори и служители в Прокуратурата на Република България”. Сключеният въз
основа на обществената поръчка договор е за потребностите през 2009 г.
6. Договаряне с покана с предмет ”Мигриране на съществуващите данни,
разработване и внедряване на технология, позволяваща пренос на данни в автоматичен
режим от информационните деловодни системи на АП – Пловдив и прокуратурите,
ползващи тази система в района на Пловдивската окръжна прокуратура към централния
сървър на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република
България, във Върховната касационна прокуратура”.
7. Договаряне с покана с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за
нуждите на Прокуратурата на Република България през 2009 г.”.
Потребностите от стоки и услуги на третостепенните разпоредители с
бюджетни кредити са реализирани при условията на чл.2, ал. 1 и 2 НВМОП (отм.)
През 2008 година третостепенните разпоредители с бюджетни кредити са 126
структурни звена.
През 2009 г. са проведени общо осем процедури по ЗОП и НВМОП, от които
четири са финансирани по европейски програми.
През 2009 г. третостепенните разпоредители с бюджетни кредити са 131
структурни звена.
Проведени процедури по реда на ЗОП:

1.Открита процедура с предмет: „Периодична доставка на канцеларски

материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини, принтери и
компютърни аксесоари за потребностите на Прокуратурата на Република
България”,
с
четири
самостоятелно
обособени
позиции:
1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Отпечатване на дневници,
книги, азбучници, тетрадки,календари, бележници, пликове и др.
2.Открита процедура с предмет: „Писмени преводи на молби за правна
помощ и придружаващите ги съдебни книжа, официални документи за
екстрадиция и трансфер на осъдени лица, преписки по досъдебни
производства и други официални документи за екстрадиция и трансфер на
осъдени лица, преписки по досъдебни производства от български на чужд
език и от чужд на български език за нуждите на Прокуратурата на
Република България” със срок 36 месеца.
3.Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за
превоз по въздух на пътници и багаж по разписание при служебните
пътувания в чужбина на прокурори и служители в Прокуратурата на
Република България”.
4.Процедура на договаряне с покана по НВМОП с предмет”Предоставяне
на лицензии „Оракъл” и поддръжка на предоставените лицензии.
Възложени са 10 обществени поръчки по реда чл. 2, ал. 1 и 2 НВМОП (отм.).
Потребностите от стоки и услуги на третостепенните разпоредители с
бюджетни кредити са реализирани при условията на чл. 2, ал. 1 и 2 НВМОП (отм.),
като общият размер на разходваните средства е даден в структура на разходите.
През 2009 г. третостепенните разпоредители с бюджетни кредити са 131
структурни звена.
През 2010 г. са проведени два открити конкурса и едно договаряне с покана по
реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.).
1. Открит конкурс с предмет „Периодично зареждане с гориво на
служебните автомобили на Прокуратурата РБ, обслужващи АГП, ВКП и ВАП“.
2. Открит конкурс с предмет „Доставка на компютърно оборудване за
нуждите на ПРБ по обособени позиции: Компютърни части и монитори; Компютърни
конфигурации, мултифункционални устройства и принтери; Мрежови комутатори и
модули към тях”.
3. Договаряне с покана по НВМОП за предоставяне на пощенски услуги
през 2011 г. и 2012 г. за нуждите на ПРБ - АГП, ВКП и ВАП.
Общият размер на разходваните средства за обществени поръчки по реда
на чл. 2, ал. 1 и 2 НВМОП е в размер на 8217051 лв., от които за реализирани поръчки
по чл. 2, ал. 1 НВМОП 1 457 797 лв. и по чл. 2, ал. 2 НВМОП 6 759 254 лв.
През 2011 г. са проведени 2 открити процедури по ЗОП и 6 открити конкурса по
НВМОП(отм.).
Възложени обществени поръчки по реда на ЗОП:
1. Открита процедура с предмет: „Предоставяне на телефонни услуги за
ВКП, ВАП и АГП и мобилни услуги за нуждите на Прокуратурата на РБ по две
обособени позиции“.
2. Открита процедура по ЗОП за доставка и обслужване на нови моторни
превозни средства за Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната
прокуратура по четири обособени позиции. Сключеният договор въз основа на
проведената процедура е със срок до 2014 г.
3. Открита процедура с предмет „Осигуряване на самолетни билети за
превоз по въздух на пътници и багаж по разписание при служебните пътувания в

чужбина на прокурори и служители в Прокуратурата на Република България”.
Сключеният договор въз основа на проведената процедура е със срок 2 години, считано
от дата 09.01.2012 г.
Възложени обществени поръчки по реда на НВМОП:
1. Открит конкурс с предмет „Периодична доставка на копирна хартия и
консумативи за копирни машини, принтери, факс-апарати и компютърни аксесоари за
нуждите на АГП, ВКП и ВАП по две обособени позиции“.
2. Открит конкурс с предмет „Периодична доставка на копирна хартия и
консумативи и канцеларски материали за нуждите на Софийската градска прокуратура”,
проведена от Софийската градска прокуратура.
3. Открит конкурс с предмет „Периодична доставка на копирна хартия и
консумативи и канцеларски материали за нуждите на Софийската районна
прокуратура”, проведена от Софийската районна прокуратура.
4. Открит конкурс с предмет „Доставка на компютърна техника и оборудване
за нуждите на Прокуратурата РБ по обособени позиции”.
5. Открит конкурс с предмет „Доставка на компютърна техника и обзавеждане
по две обособени позиции”.
6. Открит конкурс за предоставяне на пощенски услуги. Процедурата е
прекратена.
Възлагането на поръчки за доставки, услуги и строителство при условията на
чл. 2, ал. 1 и 2 НВМОП е осъществявано децентрализирано от структурните звена.
Общият размер на разходваните средства за обществени поръчки по реда на
чл. 2, ал. 1 и 2 НВМОП е в размер 8210876.76 лв., , от които за доставки 3985828.15лв.,
за услуги 4109535.61лв. и строителство 115 513 лв.
През 2011 г. третостепенните разпоредители с бюджетни кредити са 133
структурни звена.
През 2012 г. със заповед на заместник-председателя на Сметната палата е
възложен „Одит на съответствието при финансовото управление на Прокуратурата РБ
за периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2013 г.”, който включва и спазване на
нормативните изисквания при възлагане и провеждане на обществените поръчки за
посочения период.
За целите на настоящия анализ прилагаме списък на проведените обществени
поръчки през периода, с данни за изплатените и дължимите суми по сключените
договори към 31.03.2013 г.
Задълженията към 31.03.2013 г. са по договори, чието изпълнение приключва
през 2013 г. и 2014 г.
Общата сума на разходваните средства за поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП
включително чл. 2, ал. 1 НВМОП (отм.) през 2012 г. е в размер:
за доставки-568 608.87 лв.
за услуги 293 563.50 лв.
Общата сума на разходваните средства на поръчки по чл. 14, ал. 5
включително чл. 2, ал. 2 от НВМОП е в размер :
за доставки – 2 335 153.20лв.
за услуги – 3 016 870.94 лв.
за строителство – 55118.49 лв.
През 2012 г. нараства делът на централизирано провежданите процедурите
по ЗОП. Централизирано проведените обществени поръчки са с предмет доставка на
компютърна техника и оборудване, обзавеждане с офис мебели, канцеларски материали,
копирна хартия, консумативи за офис техника, горива за МПС и за отопление, доставка
на хигиенни и почистващи препарати, предоставяне на услуги по застраховане на МПС

– гражданска отговорност и автокаско, предоставяне на пощенските и куриерските
услуги, доставка на течни горива по обособени позиции; съобщителните услуги от
стационарни и мобилни телефони, интернет.
Проведени са 14 открити процедури по ЗОП, две процедури на договаряне
без обявление145.
През периода 2007-2012 г. в Прокуратурата на Република България по
Оперативната програма „Административен капацитет” са финансирани по следните
проекти:
Проект „Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни
служители от Прокуратурата на РБ” с обща стойност стойност 1 605 063,28 лв. по
договор № КБ 08-24-3 от 11.11.2008 г.
Проект„Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България
при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и
престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите“ по договор
№ К 09-15-1/30.11.2009 г. с обща стойност 858 000 лв.
Проект „Развитие на човешките ресурси в областта на международното
правно сътрудничество по наказателни въпроси“ по договор № К 09-24-2 от 10.06.2009 г.
с обща стойност 759 874 лв.
Проект “Доизграждане Единна информационна система за национална
интегрирана база данни на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни
системи в ядрото на ЕИСПП“ по договор № КС 11-33-3/23.11.2011г. с обща стойност
5 447 561,50 лв.
Проект “Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България
при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната
престъпност и свързаните с нея престъпления“ по договор № С 10-24-2/27.01.2012 г.“ с
обща стойност 568 999,70 лв.
Проект „Изграждане на капацитет на Прокуратурата на Република България
за взаимодействие с гражданското общество“ по договор № С 11-15-2 с обща стойност
630 223 лв.


Планирани обществени поръчки през 2013 г.
На основание действащите Вътрешни правила за реда и организацията при
възлагане на обществени поръчки в Прокуратурата на Република България са изготвени
списъци на обектите на обществени поръчки, с посочване на предмета на поръчките,
които ще се възлагат централизирано и децентрализирано.
Предвижда се централизирано да се проведат 4 открити процедури,
възлагани по реда на Глава осем ”а” от ЗОП – една публична покана и сключване на два
договора по реда на чл. 14, ал. 5 ЗОП. Планираните обществени поръчките са силно
ограничени и се свеждат да осигуряване на най-необходимите потребности от доставки
и услуги за функциониране на Прокуратурата на РБ.
Децентрализирано през 2013 г. ще се проведат открити процедури от
упълномощените административни ръководители за избор на изпълнител за служби по
трудова медицина, периодични медицински прегледи, техническо обслужване на
служебните автомобили, социални услуги, доставка на офис оборудване и доставка на
санитарно-хигиенни и почистващи материали.

145 Приложение № 38 Проведени поръчки.

Със Заповед № 818/15.03.2013 г. на главния прокурор и предвид ограничените

финансови средства по бюджет 2013 г. са приоритетизирани разходите и са намалени
определените лимити.
От началото на 2013 г. до 30.04.2013 г. са открити 6 обществени поръчки по
ЗОП, останалите планирани обществени поръчки ще бъдат открити при осигурено
финансиране.
Вътрешни актове, които регламентират процеса на възлагането и
провеждането на обществените поръчки
През 2007 г. са действали Вътрешни правила за възлагане на обществени
поръчки в Прокуратурата на РБ, отменени, считано от 01.01.2009 г. През периода са
издадени заповеди, с които се уредени правомощията на административните
ръководители на прокуратурите при възлагането на обществени поръчки и са
регламентирани дейностите във връзка с провеждането, контрола и изпълнението им 146.
Видно от броя на проведените процедури и размера на разходваните средства
за реализирани поръчки за доставки, услуги и строителство през 2007 г. и 2008 г.,
потребностите от доставки, услуги и строителство са осъществявани чрез поръчки,
проведени по реда на чл. 2, ал. 1 и 2 НВМОП от административните ръководители на
структурни звена при условията на чл. 2, ал. 1 и2 НВМОП (отм.).
През 2009 г. от Сметната палата е извършен одит на финансовото управление
на Прокуратурата на Република за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., който включва и
спазване на нормативните изисквания при възлагане на обществените поръчки. Дадени
са препоръки за актуализация на Вътрешните правила за реда и организацията за
възлагане на обществени поръчки за по-ефективна организация на процеса.
През този период заместникът на главния прокурор при ВКП и
административните ръководители на апелативните, Военно-апелативната, окръжните,
военноокръжните, районните прокуратури и директорите на учебните и почивните бази
са упълномощени със заповеди № № ЛС 250/03.02 2009 г. и ЛС 251/03.02 2009 г. да
реализират малки обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 и 2 НВМОП (отм.). Отменена е
Заповед № ЛС-1012/07.03.2007 г.
В изпълнение на дадените препоръки от Сметната палата са изготвени нови
Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки, в
сила от 15.07 2010 г., които са действали до месец юни 2012 г.
Със Заповед № 3195 от 26.10 2010 г. на главния са упълномощени
административните ръководители на апелативните, Военно-апелативната, окръжните,
военноокръжните и районните прокуратури да организират и провеждат процедури при
спазване изискванията на чл. 2а-чл. 2г НВМОП (отм.)
В правилата, в частта за планиране на поръчките е предвидено обобщаване на
потребностите на всички третостепенни разпоредители и изготвяне на план-графици за
обществените поръчки, но и през 2010 г. е продължила практиката да се провеждат
централизирано обществени поръчки за администрацията на главния прокурор, ВКП и
ВАП, като третостепенните разпоредители са възлагали обществени поръчки при
условията на чл. 2 НВМОП (отм.).
146 Заповед №ЛС-1012/07.03.2007г. относно упълномощаване на административните ръководители
на прокуратурите да реализират възлагане на малки обществени поръчки във връзка с чл. 2, ал.1 и
ал.2 НВМОП (отм.); Заповед № ЛС-6207/17.09.2007г. относно определянето и назначаването на
комисии за доставката на стоки и услуги на стойност до 30 000 лв. без ДДС за нуждите на
Администрацията на главния прокурор, Върховната касационна прокуратура и Върховната
административна прокуратура; Заповед № ЛС-6206/17.09.2007 г. и № ЛС-6255/24.09.2007г. относно
възлагане управлението по изпълнението на сключените договори за обществени поръчки с
участниците, определени за изпълнители.

През 2011 г. са действали Вътрешните правила за реда и организацията на

възлагането на обществените поръчки по ЗОП и НВМОП и на процедурите по чл. 2 чл. 2г НВМОП в Прокуратурата на Република България, в сила от 15.07. 2010 г.
Заместникът на главния прокурор при ВКП през м. февруари на същата година е
утвърдил план-график за провеждането на обществени поръчки в Администрацията на
главния прокурор, Върховната касационна и Върховната административна прокуратура.
Дадени са указания с писмо № 97/14.03.2011 г от заместник на главния прокурор при
ВКП, който в правилата е посочен като възложител на обществените
поръчки,упълномощен по реда на чл. 8, ал. 2 ЗОП, за изготвяне на план-графици за
децентрализирани поръчки. План-графиците съдържат предмет на поръчката, начален и
краен срок за провеждането им и отговорните лица, като в тази част са посочени
отделите към структурните звена.
При преглед на възложените и проведени обществени поръчки през периода е
видно, че са открити три обществени поръчки с идентичен предмет за доставка на
канцеларски материали, което е индикация, че процесът на планиране не е бил
достатъчно ефективен. Правилата обхващат в съдържанието си необходимите по
закон части – планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, но не гарантират в
достатъчна степен правилното планиране на потребностите и провеждането на
процедурите.
От м.юни 2012 г. са утвърдени
нови Вътрешни правила за реда и
организацията за възлагане и организация на обществените поръчки. Процесът на
планиране на потребностите е доста усложнен, като се предвижда подаване на
заявки за потребностите на всички етапи от бюджетната процедура, след
утвърждаване на бюджета и при провеждане на всяка конкретна процедура.
Съществуват известни празноти при регламентация на възлагането на поръчките по
реда на Глава осем ”а” от ЗОП в случаите, когато се провеждат децентрализирано.
Тези поръчки не са включени и в регистъра за обществените поръчки, воден в
Администрацията на главния прокурор. Извън обхвата на правилата остава
контролът по изпълнение на сключените договори при възложени обществени
поръчки по реда на чл. 14, ал. 4 и ал. 5 ЗОП от упълномощените по чл. 8, ал. 2 ЗОП
лица.

Считано от 01.11.2012 г., са утвърдени нови Вътрешни правила за реда и
организацията на възлагането на обществените поръчки по ЗОП в Прокуратурата на РБ.
Запазва се редът за планиране на обществените поръчки чрез обобщаване на
потребностите на всички третостепенни разпоредители, като се изготвят списъци за
централизирано и децентрализирано възлагане на обществените поръчки, като не се
изготвят план-графици. Списъците не могат да заместят в достатъчна степен
изготвянето на план-графиците за възлагане на обществените поръчки. Изготвянето на
план-графиците, които включват предмет на обществената поръчка, срокове за
отделните етапи при провеждане на процедурите (подготовка на техническо задание и
документацията за поръчките) постигат в по-голяма степен добра организация, особено
при възложители с много структури, каквато е Прокуратурата на РБ.
Във връзка с отчетените разходи през 2012 г. установява, че през 2013 г.за поголяма част от обществените поръчки с обект доставки и услуги следва да се проведат
откритите процедури и процедури на договаряне без обявление по реда на ЗОП.
С писмо от м. август 2012 г. заместникът на главния прокурор при ВКП
уведомява административните ръководители на прокуратурите и управителите на
учебните и почивните бази и учебния център за необходимостта от провеждане на

открити процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители за периодични медицински
прегледи и служби по трудова медицина за 2013 г.
През 2013 г. със Заповед № ЛС-359/31.01.2013 г. на главния прокурор е
възложено на административните ръководители на апелативните, Апелативната
специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура, Националната
следствена служба, Военно-апелативната, окръжните, военноокръжните, районните
прокуратури и директорите на учебните и почивните бази да провеждат процедури за
възлагане на обществени поръчки след изрична заповед за упълномощаване по чл. 8, ал.
2 ЗОП. Със заповеди на главния прокурор са упълномощени заместник на главния
прокурор и административните ръководители по реда на чл. 8, ал. 2 ЗОП за провеждане
на открити процедури и процедури на договаряне без обявление с обща заповед и
отделно са издадени заповеди за провеждане на конкретни процедури.
През 2013 г. за първи път на административните ръководители на
третостепенните разпоредители е възложено провеждането на открити процедури
и договаряне без обявление по ЗОП. Независимо от факта, че отдел ”Правен” и
сектор „Обществени поръчки” към отдела са разработили образци на документи,
свързани с провеждането на процедурите, и са проведени обучителни семинари, ще
възникнат определени трудности при провеждането на процедурите. Тези трудности
ще бъдат свързани с липса на достатъчен административен капацитет за
подготовка на техническите задания на поръчките, формулиране на изискванията към
участниците и кандидатите, формиране на комисии за разглеждане и оценка на
офертите със съответния брой членове с професионален опит, в зависимост от
предмета на поръчката за провеждане на процедурите.
През 2013 г. са открити процедури по ЗОП от упълномощените по чл. 8, ал. 2
ЗОП лица. След приключване на одита на Сметната палата и проверката за
законосъобразност на процедурите и дадените в тази насока препоръки, ще се
набележат мерки за преодоляване на възникналите трудности във връзка с
провеждането на процедурите от упълномощените административни ръководители.
В зависимост от дадените препоръки, следва да се изготвят нови правила за
реда и организацията на възлагане на обществените поръчки, в които да се
инкорпорират процедурите на отделните звена в Администрацията на главния
прокурор и утвърдените от главния секретар процедури за възлагане и провеждане на
процедурите по обществените поръчки (основно отнасящи се до централизираното
провеждане на процедури по ЗОП и задълженията на звената от Администрацията
на главния прокурор), с оглед създаване на единен вътрешен акт, уреждащ етапите на
планиране, провеждане на процедурите и контрола по изпълнение на сключените
договори. В тези правила следва да бъдат регламентирани координацията и
взаимодействието между структурните звена на всеки етап от процеса по
провеждане на обществените поръчки, централизирано и децентрализирано, особено
при наличие на голям брой разпоредители с бюджетни кредити.
Издаването на многобройни различни вътрешни актове – правила, заповеди,
указания, писма и различни процедури за процеса по възлагане и провеждане на
обществените поръчки, създава определен риск за законосъобразното протичане на
процеса и вземането на правилни управленски решения.

ПРЕГЛЕД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И
ПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗОДОВ

Съгласно Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
(заглавието заменено с ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.),

Прокуратурата на Република България носи отговорност като юридическо лице при
причинени вреди съгласно чл. 2 от закона при лимитативно определени хипотези.
Отговорността е обективна и възниква във всички изброени хипотези в посочената
законова разпоредба. Прокуратурата на РБ носи отговорност за всички вреди–
имуществени и неимуществени, които са пряка и непосредствена последица от
увреждането. Законът създава специален облекчен ред за ангажиране на отговорността
на прокуратурата и след влизане на закона в сила (01.01.1989 г.) с всяка измината година
броят на делата, заведени от увредените физически лица, и размерът на присъжданите
обезщетения нараства.
С Решение на Висшия съдебен съвет (Протокол № 20/13.06.2007 г.)
Прокуратурата на Република България е задължена да изплаща в пълен размер
дължимите суми по изпълнителни листове, по влезли в сила съдебни решения.
С Решение на Висшия съдебен съвет (протокол от 04.02.2009 г.) е отменено
решението по Протокол № 20 от 13.06.2007 г., относно изплащане на дължими суми по
изпълнителни листове при наличието на солидарни длъжници. Във връзка с това
решение на Висшия съдебен съвет, Комисията „Бюджет и финанси” на свое заседание
от 10 март 2009 г. решава изплащането на дължими суми по изпълнителни листове по
ЗОДОВ да се извършва от съдебния орган, пред който е предявено плащането, като
съдебният орган, пред който е предявено плащането, е длъжен да изиска от солидарните
длъжници възстановяването на сумите, които те дължат по тези изпълнителни листове,
като ги уведоми писмено с прилагане на копия от изпълнителния лист и
разходооправдателния документ за плащането.
По утвърдената бюджетна сметка на ПРБ за 2008 г. не са планирани средства
за изплащане на дължими обезщетения по Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди. С Решения на Висшия съдебен съвет са извършени корекции по
бюджетната сметка на ПРБ по §10-92 „Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни
обезщетения”, общо в размер на 1 377 602 лв. Към 31.12.2008 г. са изплатени
обезщетения по 123 преписки по изпълнителни листове, в размер на 1 392 182 лв., в.ч.
главници и лихви.
По утвърдената бюджетна сметка на ПРБ за 2009 г. са планирани средства за
изплащане дължими обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините
за вреди, в размер на 600 000 лв., и са изплатени обезщетения в размер на 607 754 лв.,
според разполагаемите средства по бюджета на ПРБ за 2009 г. С решения на Висшия
съдебен съвет по Протоколи №№ 27/01.07.2009 г., 38/08.10.2009 г., 45/19.11.2009 г. са
отпускани допълнителни средства по бюджетната сметка на ПРБ по §10-92 „Глоби,
неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения”, общо в размер на 1 590 215 лв.
Общата сума на изплатените средства по 255 изпълнителни листа от бюджета на ПРБ за
2009 г., е в размер на 2 516 253 лв.
С решение на ВСС, по протокол № 27/01.07.2009 г. е направено предложение
на главния прокурор да разпореди проверка за причините и условията, довели до
осъждане на органите на съдебната власт по ЗОДОВ.
През 2010 г. с решения на Висшия съдебен съвет по Протоколи 39/28.10.2010г.,
49/29.11.2010г. са отпуснати допълнителни средства по бюджетната сметка на ПРБ по
§10-92 „Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения”, общо в размер на
2 558 463 лв. През 2010г. са изплатени 2 886 455лв. за 221 изпълнителни листа.
През 2011 г. чрез вътрешно компенсирани промени между параграфите на
Единната бюджетна класификация за 2011 г. са осигурени допълнителни средства за
изплащане на обезщетения по изпълнителни листове в общ размер на 752 275 лв. С
Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 33/20.10.2011 г. и Протокол №
42//15.12.2011 г., са отпуснати допълнителни средства от преизпълнение на приходите

по бюджетната сметка на ПРБ по §10-92 „Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни
обезщетения”, общо в размер на 2 464 655 лв. През 2011 г. са изплатени 3 560585 лв. за
277 изпълнителни листа.
 През 2012 г. поради липса на средства е преустановено изплащането на
обезщетенията по ЗОДОВ по изпълнителни листове, представени през 2012 г. В края на
2012 г. след отправени искания от страна на Прокуратурата на РБ, Висшият съдебен
съвет увеличава бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ по § 10-92 „Разходи за
глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”. През 2012 г. са изплатени
обезщетения по 232 изпълнителни листа в размер на 3 302 089 лв.
 За периода от 01.01.2013 г. до 31.05.2013 г са изплатени обезщетения по 155
изпълнителни листа на обща стойност 2 232 131.16 лв.
 Възстановените суми от солидарни длъжници е в размер на 40 872.22 лв. по
11 изпълнителни листа.
 В посочените изплатени суми са включени и начислените лихви към
момента на изплащането им, като и изплатените суми, в които Прокуратурата е
солидарен длъжник.
 Към 31.12.2012 г. общата сума на начислените и неизплатени задължения за
обезщетения по ЗОДОВ е 2 173 739 лв. по 160 изпълнителни листа.
 Висящите дела към тази дата са 851, като техният брой нараства през
годините.
 Видно от приложената справка147 за изплатените и неизплатени обезщетения
по години, очертава се трайна тенденция за нарастване на броя на подадените искови
молби и образуваните дела и размера на присъдените обезщетения за имуществени и
неимуществени вреди.
 Планираните средства по бюджета за 2013 г. по § 10-92 „Разходи за глоби,
неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” е в размер на 2 243 003 лв.,
които не са достатъчни за изплащане на дължимите обезщетения и създава риск от
увеличение на размера на задълженията при неизплащането им в срок поради
натрупване на лихви върху главниците.
 С ПМС № 109 от 07.05.2013 г. са одобрени допълнителни бюджетни кредити
в размер на 5 млн. лева по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи на
Прокуратурата на Република България за 2013 г.С Решение на ВСС (Протокол № 20 от
23 май 2013 г.) е увеличена бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ. След
актуализация на бюджетната сметка разходите по § 10-92 „Разходи за глоби, неустойки,
наказателни лихви и съдебни обезщетения” са увеличени с 350 000 лв., но сумите няма
да бъдат достатъчни за изплащане на дължимите обезщетения по ЗОДОВ.
 Омбудсманът на Република България е направил предложение пред
министъра на финансите и Висшия съдебен съвет за създаване на отделен гаранционен
фонд за изплащане на присъдени обезщетения по влезли в сила съдебни решения срещу
ведомствата, в т.ч. и присъдени обезщетения по ЗОДОВ, с оглед своевременното им
изплащане.
 В сектор „Гражданско-съдебен надзор” във ВКП е създадена организация за
събиране на информация за всички образувани и висящи дела по ЗОДОВ, съгласно
дадени указания с писмо № И-184 от 15.05.2002 г. на заместник на главния прокурор.
Водят се регистри за всички висящи дела, регистри за влезли в сила решения и
регистър за депозираните изпълнителни листове по влезлите в сила решения.
Създадени са процедури по контрол относно постъпване, комплектуване, начисляване
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и изплащане на обезщетения по ЗОДОВ. Създадената организация обхваща процеса от
образуване на делата до изплащане на присъдените обезщетения по изпълнителни
листове.
 Предмет на друг анализ са причините, които водят до увеличаване на броя на
делата срещу Прокуратурата на РБ, от който ще зависи и какви мерки ще бъдат
предприети за намаляване на броя им.

ПРЕГЛЕД НА ВЪВЕДЕНИ ЛИМИТИ И МЕРКИ ЗА ИКОНОМИИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

За ограничаване и оптимизиране на бюджетните разходи през периода 20072012 г. са определяни лимити за средствата за представителни разходи, за разходи за
служебни мобилни телефони и лимити за пробег в километри за ползваните служебни
автомобили на ПРБ. Лимитите са определяни със заповеди на главния прокурор и
заместник на главния прокурор при ВКП по административните въпроси.
През 2007 г. са издадени три заповеди за определяне на лимити за средствата
за представителни разходи, за ползване на оборотни мобилни телефони и лимит за
пробег в километри за ползваните служебни автомобили на ПРБ.
През 2008 г. са издадени три заповеди за определяне на лимити за средствата
за представителни разходи, за ползване на служебни мобилни телефони с лимит за
ползването им на говорителите на прокуратурите и лимит за пробег в километри за
ползваните служебни автомобили на ПРБ.
През 2009 г. са издадени 7 заповеди за определяне на лимити за средствата за
представителни разходи, лимит за пробег в километри за ползваните служебни
автомобили на ПРБ и 5 заповеди за индивидуално определяне на лимити за разговори за
служебни мобилни телефони.
През 2010 г. са издадени 14 заповеди за определяне на лимити за средствата за
представителни разходи, заповед за лимит за пробег в километри за ползваните
служебни автомобили на ПРБ и 12 заповеди, с които се определят длъжностни лица с
право на ползване на служебни мобилни телефони и заповеди за индивидуално
определяне на лимити за служебни мобилни телефони.
През 2011 г. са издадени 13 заповеди: заповед за определяне на лимити за
средствата за представителни разходи, заповед за лимит за пробег в километри за
ползваните служебни автомобили на ПРБ и 12 заповеди, с които се определят
индивидуални лимити за ползване на служебни мобилни телефони, ползване на
мобилен интернет и СИМ карти.
През 2012 г.са издадени 10 заповеди: заповед за определяне на лимити за
средствата за представителни разходи, заповед за лимит за пробег в километри за
ползваните служебни автомобили на ПРБ и 8 заповеди, с които се определят
индивидуални лимити за ползване на служебни мобилни телефони, СИМ карти и
мобилна интернет свързаност.
През 2013 г.със Заповед № 818 от 15.03.2013 г.са предприети мерки за
приоритетизиране на разходите и ограничаване на лимитите. Въз основа на тази
заповед са издадени заповеди за ограничаване на лимитите на ползваните служебни
СИМ карти, като лимитите са определени по длъжности, определени са лимити за
ползване на стационарните телефони по длъжности за магистрати и служители.
Отменени са издадените от заместник на главния прокурор при ВКП заповеди от 2010 и
2012 г.
По този начин е създадена по-добра организация, позволяваща да се подобри
процесът на планиране на разходите за ползване на служебни мобилни и стационарни

телефони и подготовката на документацията за провеждане на обществената поръчка за
избор на изпълнител за мобилни и стационарни телефонни услуги.
Със заповеди на главния прокурор са намалени лимитите за пробег в
километри за ползваните служебни автомобили на ПРБ и са определени средствата за
представителни разходи, в съответствие с разполагаемите бюджетни средства.
По отношение на ползваните служебни автомобили, може да се обмисли
възможността с един вътрешен акт да се регламентират общите условия за
ползване на служебните автомобили, изискванията за оформяне на пътните книжки и
пътните листове, като се запази принципът, определянето на основните разходни
норми на горива за различните марки автомобили, включително с корекции на
нормата за специфични експлоатационни условия, да се определя от
административните ръководители, които да
осъществяват и контрола по
отчетността и спазване на определените лимити.

БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЗВЕНА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА
ОБСЛУЖВАЩА БАНКА


За периода 2007-2012 г. Висшият съдебен съвет е определил критериите за
избор на обслужваща банка (протокол №20 от 22.06.2005 г.), реда за смяна на
обслужваща банка (протокол № 53/19.12.2006 г.) и е приел Правила за реда за откриване
на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чужди средства в лева и
валута на органите на съдената власт ( протокол № 27 от 01.07.2009 г.)
Във връзка с изпълнение на тези решения на екипа са представени окръжно №
762 от 24.10.2011 г., писмо № 762 от 02.11. 2011 г на отдел „Счетоводна дейност и
методология” в дирекция „Финансово-стопански дейности” до ръководителите на
новите третостепенни разпоредители с приложени образци на покани за избор на
обслужваща банка при условията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (отм.) и списък на обслужващите банки на отделните прокуратури.
През 2013 г. отдел ”Счетоводна дейност и методология” е издал ново писмо до
третостепенните разпоредители за избор на обслужваща банка за сметките на
прокуратурите, като се запазва принципът за избор на обслужваща банка да се
извършва по три ценови оферти при спазване на решенията на Висшия съдебен съвет.
С решение на Комисията „Бюджет и финанси” на ВСС, протокол от
22.05.2013 г., е приет анализ по отношение на лихвените проценти, с които се олихвяват
наличните суми по текущите банкови сметки на органите на съдебната власт и се
препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт да
предприемат действия за подписване на допълнителни споразумения към сключените
договори за банково обслужване, като се договорят лихвени проценти не по-малко от
1.95% и/или се приложат указанията на Комисията „Бюджет и финанси” на ВСС по
протокол от 04.01.2013 г. за смяна на обслужващата банка.
При преглед на представените документи се установи, че част от
прокуратурите не са провели процедури за избор на обслужваща банка, в съответствие
с приетите решения на ВСС. Други прокуратури, които са сключили договори, въз
основа на проведени процедури за избор на обслужваща банка, не са посочили лихвен
процент в сключените договори.
Екипът препоръчва прокуратурите, които не са провели процедури за избор
на обслужваща банка, да проведат такива, съгласно приетите решения на ВСС, а
тези, които имат сключени договори, да се съобразят с решението на Комисията
„Бюджет и финанси” на ВСС, по протокол от 22.05.2013 г. и предприемат
съответните действия за изпълнението му.


УПРАВЛЕНИЕ

ПРИ КРИЗИ

(УК)

И ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА

(ОМП)

Функциите, организацията и дейността на ПРБ по УК и ОМП се осъществява,
въз основа на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ, Закона за резерва на
въоръжените сили на РБ, Закона за защита при бедствия, Военната доктрина на РБ,
Директивата за привеждане на централната и местна администрация за работа във
военно време, ПМС № 36 от 2001 г. за изграждане на комплексна автоматизирана
система за управление при извънредно положение, военно положение и/или положение
на война (КАС), ПМС № 258 от 2005 г. за дейностите и задачите по ОМП на
държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи, ПМС № 64 от 2008
г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните
органи, ПМС № 89 от 2012 г. за приемане на държавен военновременен план, Наредбата
за планиране на граждански ресурси за отбрана, Наредбата за отсрочване от повикване
във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника и др.
Съгласно ПМС № 36 от 2001 г. и цитираните в него приложения №№ 1 и 2
(секретни), е издадена Заповед № 4а-5 на главния прокурор (поверителна), с която са
създадени специализиран експертен съвет и специализирано звено по КАС в ПРБ.
Държавните органи, при изпълнение на задълженията им, свързани с
отбраната, се подпомагат от звена по отбранително-мобилизационна подготовка, в
състава на които се включват: ръководител, експерти с аналитична или контролна
функция, експерти със спомагателна функция, изпълнители по поддръжка на
пунктовете за управление, по охрана на пунктовете за управление и др. (чл. 3, ал. 1 и 2
от ПМС № 258 от 2005 г.)
Към настоящия момент отдел „Управление при кризи и отбранителномобилизационна подготовка” (УКОМП) в ПРБ се състои от 6 служители, от които:
началник отдел, главен експерт и старши експерт; Обект 1757 – старши експерт
/ръководител на обекта/ и двама специалисти, занимаващи се с информационнотелекомуникационните системи, единия от които на ½ щат; Обект 120 148 – служител за
поддръжка и експлоатация на обекта на ½ щат.
За дейността на отдел УКОМП са разработени и утвърдени функционална
характеристика на отдела, 18 процедури с определени отговорници и срокове за
изпълнение и отчитане.
Необходимите финансовите средства по КАС (дейност 219 „Други дейности
по отбраната”) са отпускани по линия на централизиран бюджет от Министерството на
финансите и с протоколи на ВСС е увеличавана бюджетната сметка на ПРБ за
съответната година. По отношение на ОМП (дейност 282 „Отбранителномобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”), необходимите
финансови средства ежегодно се включват в проектобюджета на ПРБ след
предварително съгласуване с Министерството на отбраната, по реда на ПМС № 258 от
2005 г.
През 2012 г. за гореописаните дейности по КАС и ОМП са изразходени общо
268 476 лв., от които:
по КАС – 99 992 лв. (целево отпуснати от централизиран бюджет);

148 Стратегически обекти, предоставени на ПРБ, съгласно ПМС № 64 от 28 март 2008 г. за
определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи.

по ОМП – 168 484 лв., от които 159 675 лв. за заплати и осигуровки
(собствен бюджет).


 ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
 НА МАГИСТРАТИ И СЛУЖИТЕЛИ В ПРОКУРАТУРАТА НА


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007 г. – 2012 г.


ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ, ОСНОВНИ АКЦЕНТИ


Обезпечаването на прокуратурата с квалифицирани и мотивирани кадри –
магистрати и служители – е един от основните фактори за изпълнението на конституционно
определените ѝ функции и за доброто управление на всички свързани с него дейности.
Поради това повишаването на експертния капацитет на кадрите регулярно фигурира като
препоръка в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за
сътрудничество и оценка.
Динамично променящото се законодателство, структурните промени (включването
на следствието в системата на прокуратурата) и навлизането на нови кадри в системата на
прокуратурата са допълнителни фактори, които също налагат предприемане на адекватни
мерки за обучение на магистратите и служителите в ПРБ.
Осъзнаването на тази необходимост е довело до предприемане на важни стъпки за
повишаване и поддържане на професионалната квалификация на магистратите и
служителите в периода 2007 г.-2012 г.
През този период от Прокуратурата на РБ са използвани различни форми на
квалификации, като семинари, лекции, конференции, дискусии, кръгли маси, работни срещи,
учебни посещения, съвещания, а от 2010 г. и дистанционна форма на обучение. Съвместно с
Националния институт на правосъдието, Министерството на правосъдието, Министерството
на вътрешните работи, Фондацията „Америка за България“, Фондацията „Ханс Зайдел“,
Фондацията за развитие на правосъдието, Германската фондация за международно правно
сътрудничество, Фондацията „Фридрих Еберт“, Международната академия за обучение по
киберразследвания и други партньори са проведени общо 1438 обучителни мероприятия за
магистрати и съдебни служители, разпределени по години, както следва:
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За анализирания период Прокуратурата на РБ е финансирала обучението общо на 65

прокурори по Европейско право (магистратура): за учебната 2007/2008 г. – 5 прокурори; за
учебната 2008/2009 г. – 14 прокурори; 2009/2010 г. – 23 прокурори и 2010/2011 г. – 23
прокурори.

Обучения през 2007 г.
Приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз на 01.01.2007 г.
и необходимостта от адекватен отговор на новите завишени критерии към работата на
съдебната система, и в частност към Прокуратурата, са довели до предприемане на действия
за актуализиране нивото на професионална подготовка на прокурорите, с цел повишаване на
квалификацията, езиковото и компютърното обучение.
Приоритетни теми са били: създаване на периодичност на връзката между
подобряването на взаимодействието на отделните органи, прокуратури и разследващи органи
за обсъждане на проблемите при разследване на определени видове престъпления – против
финансовата и кредитна система, интелектуалната собственост, трафика на хора,
компютърните престъпления, по въпросите на организираната престъпност, тежката
икономическа престъпност и корупцията).



2

С особен акцент са били обученията по Европейско право (по която тема са

проведени общо 13 семинара с участието на 50 прокурори.
Със значителен принос за подобряване на теоретичните и практически знания на
прокурорите са проведените през 2007 г. поредица от семинари, организирани от ВКП и
НИП, съвместно с Министерството на правосъдието на САЩ и Американското посолство, и
с редица европейски структури, свързани с реформите в българското съдопроизводство.
В рамките на Плана за действие по Индекса за реформа и модернизация на
Прокуратурата, във всички апелативни райони на страната са реализирани множество
обучения по темите: „Защита на правата на пострадалия в наказателния процес“ и
„Взаимодействие на обвинението със защитата на обвиняемия“, които целят да формират нов
подход в работата ни за изграждане на взаимоотношения с други органи и институции. На
регионално (апелативно) ниво са осъществени и специфични обучителни мероприятия,
свързани с текущата работа на прокурорите във всеки конкретен район – срочност на
разследването, анализ на причините за върнатите от съда дела за определен отчетен период,
анализ на постановени оправдателни присъди, привеждане на присъдите в изпълнение,
Европейска заповед за арест (ЕЗА).

Обучения през 2008 г.
През 2008 г. са проведени квалификационни мероприятия по теми: международно
правно сътрудничество по наказателни дела; разследване на злоупотреби със средствата от
фондовете на ЕС; компютърна престъпност; изпиране на пари, отнемане на незаконно
придобити печалби и имущество; обществени поръчки – наказателноправни аспекти; трафик
на хора; престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система;
наказателно преследване на корупцията и други.
За повишаване на качеството на работата на прокурорите и с цел уеднаквяване на
практиката по прилагане на закона, избягване на слабости в практическата дейност,
допринасят и организираните от апелативните прокуратури квалификационни мероприятия
на регионално ниво, свикваните колегиуми, съвещания, издаването на указания, както и
планираните и проведени обучителни семинари от окръжните прокуратури.
През 2008 г. с лектори – служители на ръководни длъжности в Администрацията на
главния прокурор, са организирани обучения с участието на 268 служители от системата на
ПРБ по темите: „Актуални проблеми по организиране и провеждане на процедури за малки
обществени поръчки. Промени в ЗСВ. Актуални въпроси от дейността на дирекция ФСД“;
„Нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“;
„Създаване и водене на досиета, длъжностни характеристики“; „Проект за бюджет на ПРБ за
2009 г.“; „ПОДАПРБ – организация и управление на човешките ресурси“; „Методически
насоки по прилагането на утвърдените от главния прокурор „Системи за финансово
управление и контрол в ПРБ“; „Предварителен контрол в ПРБ“ и „Стратегия за управление
на риска в ПРБ“; „Инвентаризация и ГФО за 2008 г.“; „Актуални проблеми по организиране и
провеждане на процедури за малки обществени поръчки“; „Нови моменти в дейността на
човешките ресурси“; „Финансово-стопанска дейност в прокуратурите“; „Бюджет на ПРБ за
2008 г. Проект за бюджет на ПРБ за 2009 г.“; „Взаимодействие между ПРБ и Народното
събрание“; „Административноправно обслужване в прокуратурите“.
Съдебни служители са участвали и в пилотно обучение, организирано от НИП по
темите: „Въведение в работата на администрацията на Прокуратурата“; „Обучение на
обучители“; „Обслужване на клиентите на съдебната система“; „Обучение на обучители –
втори модул“.

Обучения през 2009 г. и 2010 г.

През 2009 г. по Оперативната програма „Административен капацитет“ – Проект

„Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни служители от ПРБ“, е
организирано и проведено компютърно обучение на прокурори и съдебни служители, както и
специализирано компютърно обучение на системни администратори и компютърни
специалисти. В края на 2009 г. започва изпълнение и на проекта за специализирано
чуждоезиково обучение (английски език) на прокурорите.
През 2009 г. все по-активно започват да се провеждат обучения на съдебните
служители за обучители по учебни програми УИС и „Статистика“, умения за комуникация и
работа в екип, обслужване на граждани, специализирано компютърно обучение за ефективна
работа с УИС, актуални проблеми и насоки в отчетността, изменение в закона за
обществените поръчки, въведение в работата на администрацията на Прокуратурата, за
оперативна работа със системата „Бизнес процесор“, защита на класифицираната
информация в съдебната система, управление на човешките ресурси в органите на съдебната
власт и др., в които са взели участие общо 850 служители.
Както през 2009 г., така и през 2010 г. с особен акцент са обученията по Европейско
право, защита на финансовите интереси на общността, изпирането на пари, банковите
измами и злоупотреби, наказателноправното сътрудничество, включително и укрепване на
междуинституционалното сътрудничество, борбата с организираната престъпност,
реформата в наказателното производство.
По инициатива на МВР, съвместно с Фондацията „Ханс Зайдел“ са осъществени
осем съвместни обучения на прокурори и разследващи полицаи, с оглед укрепване работата в
екип и повишаване на ефективността на процеса на разследване.
С участие на прокурори са проведени четири обучения по НПК по туининг проект
по програма ФАР на ЕС „Укрепване на единното прилагане на новото процесуално
законодателство в България“.
През 2010 г. със съдействието на Международната академия за обучение по
киберразследвания е положено началото на обучение в областта на противодействие на
високотехнологичните престъпления, новите форми на организираната престъпност, по която
тема са проведени четири семинара.
В специализирано обучение по програма, изготвена от Националния институт на
правосъдието, са участвали общо 90 прокурорски помощници.
За подобряване на организацията на работа в Прокуратурата и за повишаване на
квалификационното ниво на административните ръководители, е организирано и проведено
Национално съвещание и обучение на административните ръководители на апелативните,
Военно-апелативната, окръжните и военноокръжните прокуратури и завеждащите
следствените отдели в окръжните прокуратури, с участието на ръководството на
Прокуратурата и завеждащите отдели във ВКП и ВАП. В обучението на административните
ръководители са включени два модула: „Организация на дейността на административните
ръководители при изпълнение на специфичните задачи на Прокуратурата, произтичащи от
законите и вътрешните правила“ и „Управление на имуществото на Прокуратурата и други
дейности, свързани със задълженията на административните ръководители за организация на
работата в прокуратурите“.

Обучения през 2011 г.
През 2011 г. прокурори и следователи от системата на ПРБ са участвали като
лектори в обучения на теми: „Противодействие на високотехнологичните престъпления“;
„Малтретиране на деца в интернет пространството“; „Стимулиране на бизнес иновациите в
дигиталната сфера“; „Престъпления против финансовата система, изпиране на пари“;
„Противодействие на престъпността, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик
на културни ценности; престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейската

общност“; „Престъпления против политическите права на гражданите“; „Специални
разузнавателни средства“; „Международно сътрудничество по наказателни дела“;
„Съвместни екипи за разследване“; „Присъединяване на РБ към шенгенското пространство“;
„Мобилизиране на институциите и гражданския капитал за честен и свободен изборен
процес“. Посочените обучения са организирани от отдел „Противодействие на корупцията,
изпирането на пари и други престъпления от значим обществени интерес“ във ВКП, отдел
„Международно правно сътрудничество“ във ВКП, Международната академия за
киберразследвания, Националния институт на правосъдието, Института за развитие на
публичната среда и Фондацията „Америка за България“, Фондацията „Ханс Зайдел“ и
Баварското държавно министерство, Комисията за защита от дискриминация и Асоциацията
на прокурорите в България.
Продължила е работата на второ и трето ниво с най-добре представилите се
магистрати в обученията за противодействие на високотехнологичните престъпления и
новите форми на организираната престъпност, както и за стимулиране на бизнес иновациите
в дигиталната сфера, организирани от Международната академия за киберразследвания, с
подкрепата на Посолството на САЩ.
През 2011 г. са организирани и проведени квалификационни мероприятия с
участието на общо 357 служители от прокуратурите в страната с лектори четирима
служители по темите: „Въведение в работата на администрацията на Прокуратурата“ за
служители със стаж до 2 години; „Защита на класифицираната информация в съдебната
система“; „Административно обслужване на гражданите и служителите на Прокуратурата“,
както и задължително обучение на прокурорски помощници по програма на НИП.


Обучения през 2012 г.
През 2012 г. са проведени квалификационни мероприятия по теми: разследване на
финансови престъпления; финансови и счетоводни познания при разследване на стопански
престъпления; банкови измами и злоупотреби, умишлени фалити; борба с корупцията;
защита на класифицираната информация в съдебната система; борба с корупцията и
организираната престъпност; трафик на хора; борба с трафика на наркотици; съвместни
екипи за разследване; компютърни престъпления; противодействие на престъпността срещу
околната среда; съдебна психология, разпит на непълнолетни; съдебни експертизи; давността
в наказателното производство, осведомяване медиите чрез прокуратурата и останалите
участници в процеса и други.
През 2012 г. магистрати са включени в 48 обучения, проведени извън страната.
Седемнадесет прокурори са взели участие в обучения, проведени в САЩ, по темите: „Млади
професионалисти в сферата на правосъдието“; „Съвместни усилия в борбата с
международната престъпност" – регионален европейски проект; „Борба с организираната
престъпност в САЩ“; „Обединени усилия в борбата с международната престъпност“.
Четиринадесет прокурори са участвали в обучения, проведени във Франция, по теми:
„Икономическа и финансова престъпност“; Обучение по програма за обмен на магистрати от
ЕС в Европейската мрежа за съдебно обучение; „Борба с организираната престъпност“;
„Съвместни екипи за разследване“; „Борба с трафика на наркотици – установяване,
задържане и конфискуване на незаконно придобито имущество“; „Разследване на
икономически и финансови престъпления“; „Корупция“
и „Тероризъм“. Единадесет
прокурори участват в проведени обучения в Италия по теми: „Укрепване на капацитета на
органите на съдебната власт и правоприлагащите органи в държавите – членки на ЕС, в
областта на разследването и наказателното преследване на престъпления срещу околната
среда“; „Европейски подход в съдебното обучение относно трафика на хора“; „Трафик на
хора“. Осем прокурори и един следовател участват в обучения във Федерална република

Германия по теми: „Право на Европейския съюз за уврежданията и Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания“; „Основен курс по правни и технически аспекти на
компютърните престъпления за съдии и прокурори“; „Глобална перспектива на
престъпността на белите якички в Европейския съюз“; „Учебен курс по противодействие на
сексуалната експлоатация на деца в Интернет“; „Практикантска програма по наказателно
право“; „Специализиран стаж за магистрати“. Трима прокурори участват в обучения,
проведени в Кралство Нидерландия, по теми: „Европейски подход на съдебно обучение по
въпросите, свързани с трафика на хора“; „Обучителен стаж в Европейската мрежа за съдебно
обучение“; „По въпросите на трафика на хора“. Седем прокурори и един следовател участват
в обучения, проведени в Унгария, Румъния, Финландия, Естония, Кралство Белгия, Кралство
Дания и Словения.
Прокурори от ВКП са участвали като лектори в организираното от НИП
задължително текущо обучение при повишаване в длъжност на прокурори от районно в
окръжно ниво.
В организирани от Националния институт на правосъдието два учебни курса за
новоназначени ръководители в съдебната система са участвали общо 18 административни
ръководители – 8 окръжни и 10 районни прокурори. Темите на обучение са: управление на
бюджета, обществени поръчки, управление на човешките ресурси, класифицирана
информация, специални разузнавателни средства.
С оглед подобряване на работата на разследващите органи, и през 2012 г.
продължава практиката на провеждането по региони на обучителни занятия, в които
прокурорите участват като лектори. Такива обучения по региони са проведени и на
митническите инспектори, с оглед възложените им от началото на 2012 г. функции по
разследване.
През 2012 г. са проведени квалификационни мероприятия, организирани от НИП, с
участието на 393 съдебни служители по теми: „Въведение в работата на администрацията на
Прокуратурата“; „Защита на класифицираната информация в съдебната система“;
„Административно обслужване на гражданите в Прокуратурата“, в което 2 служители са
участвали и като лектори; „Осведомяване медиите чрез прокуратурата и останалите
участници в процеса“ с лектори трима служители от Прокуратурата.

Обучение чрез Националния институт на правосъдието
Съгласно чл.249 и следващите от Закона за съдебната власт, осъществяването на
дейностите, свързани с подобряване на ефективността на правораздаването чрез качествено
професионално обучение и повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните
служители, са възложени на Националния институт на правосъдието. Институтът провежда
следните видове обучения:
начално обучение, което включва: задължително първоначално обучение на
кандидатите за младши съдия и младши прокурор (чл. 249, ал. 1, т. 1 ЗСВ);
задължителен курс за повишаване на квалификацията при първоначално
назначаване на длъжност в органите на съдебната власт през първата година след
встъпването на съдиите, прокурорите и следователите в длъжност (чл. 259 ЗСВ);
текущо обучение на магистрати: при повишаване в длъжност на съдии и
прокурори от районно на окръжно ниво; за поддържане и повишаване на
квалификацията.
Текущото обучение за поддържане и повишаване на квалификацията се провежда
под формата на централизирани и регионални обучения. Основното предимство на
регионалните обучения е, че участниците сами предлагат приоритетни за тях теми.
През 2010 г. от Националния институт на правосъдието започва прилагане на
дистанционната форма на обучение на магистрати и тази дейност продължава и към момента.

През периода 2007 г. – 2012 г. Националният институт на правосъдието е провел 346

обучения на магистрати и съдебни служители от Прокуратурата.

Вътрешноведомствена програма за обучение в системата на Прокуратурата
За непрекъснато повишаване на професионалната компетентност на прокурорите,
следователите и съдебните служители в ПРБ и осигуряване на специфично обучение с
практическа ориентация, през есента на 2011 г. е реализирана идеята за разработване на
вътрешноведомствена програма за квалификация. Програмата има за цел да предложи и
развие подходящи форми на обучение и задачи: да съдейства за изграждане на механизъм за
развитие на квалификацията на магистрати и служители, да осигури условия за
мобилизиране на ресурса от висококвалифицирани магистрати – прокурори и следователи, да
създаде механизъм за отчитане на нуждите от специфично обучение, да утвърди
практическата ориентация на обучението. Като първа стъпка е предложено на
административните ръководители, въз основа на отчетите за дейността на прокуратурите,
констатациите от проверките на Инспектората на ВКП и на Инспектората към ВСС, да
преценят кои са пропуските в дейността, проблемите в работата, които могат да бъдат
преодолени със съответни обучения, извън тези, които предоставя НИП. Конкретни теми за
обучения са предложени и от завеждащите отдели във ВКП. Представените програми за
планиране на обучение в прокуратурите по апелативни региони, включващи лектори от
Върховната касационна прокуратура и от апелативните прокуратури – за обучение на
прокурори в окръжните прокуратури и с лектори – прокурори от окръжните прокуратури – за
обучение на прокурори в районните прокуратури, са утвърдени от заместника на главния
прокурор по административните и кадрови въпроси и се пристъпва към координация и
контрол по изпълнение на определената дейност.
За периода 2011 г. - 2012 г. са проведени три модула обучения по програмата, както
следва: м. септември-м. декември 2011 г., м. януари - м. юни 2012 г. и м. октомври м. декември 2012 г. През периода м. септември – м. декември 2011 г. по програмата на
апелативните прокуратури са проведени общо 67 обучения, обсъдени са 132 теми с
прокурорите от апелативни и окръжни прокуратури. В обученията по апелативни региони са
участвали 758 прокурори, 52 следователи и 49 военни следователи. В районните прокуратури
с лектори прокурори от окръжните прокуратури са проведени общо 45 обучения и разгледани
68 теми. Проведени са и планираните 8 обучения за съдебните служители, разгледани са 16
теми с участието на 108 служители.
През периода м. януари – м. юни 2012 г. са проведени 38 обучения, обсъдени са 72
теми, с участието на 412 прокурори, 83 следователи, 42 военни следователи и 8 прокурорски
помощници. С лектори прокурори от окръжните прокуратури са проведени общо 41
обучения и са разгледани 55 теми, с участието на 323 прокурори, 27 следователи и 4
прокурорски помощници. Проведени са и планираните 3 обучения за съдебните служители,
като са разгледани 3 теми, с участието на 40 служители.
През периода м. октомври – декември 2012 г. са проведени общо 17 обучения,
обсъдени са 30 теми с магистратите от апелативни и окръжни прокуратури. В обученията по
апелативни региони са участвали 377 прокурори, 55 следователи, 31 военни следователи и 11
прокурорски помощници. С лектори прокурори от окръжните прокуратури са проведени
общо 49 обучения и са разгледани 71 теми, с участието на 511 прокурори, 35 следователи и 7
прокурорски помощници. Проведени са и планираните 16 обучения за съдебните служители,
разгледани са 23 теми, с участието на общо 266 съдебни служители.
През периода 2011 г. – 2012 г. са използвани възможностите на учебните центрове
на Прокуратурата на Република България, като част от планираните мероприятия са
проведени в учебните бази: УЦ „Цигов чарк“ гр. Батак – 6 обучения; УЦ „Изгрев“ гр. Бяла –
7 обучения; УЦ „Трендафила“ – Природен парк „Витоша“ – 7 обучения.


Вътрешни специализирани мрежи
Във връзка с отправените препоръки на Европейската комисия, залегнали в доклада
за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка – м. юли 2011 г.,
отнасящи се до дейността на Прокуратурата, и Графика на мерките, предприети от ПРБ за
преодоляване на негативните констатации и изпълнение на препоръките в доклада на ЕК, със
заповеди на главния прокурор са създадени вътрешни специализирани мрежи от прокурори
от всички нива в системата на ПРБ за:
противодействие на корупционните престъпления;
противодействие на престъпленията против интелектуалната собственост и
компютърните престъпления;
противодействие на престъпленията, извършени от непълнолетни, и на
посегателства срещу малолетни и непълнолетни;
противодействие на данъчните престъпления, против митническия и акцизния
режим и паричната и кредитната система;
противодействие на престъпленията против финансовите интереси на
Европейския съюз.
Прокурорите, членове на вътрешните специализирани мрежи, участват
преимуществено във всички форми на обучение, свързани с обхвата на дейност на мрежата;
предават своя опит и обучават останалите прокурори от съответните прокуратури, в
съответствие със специализацията си; включват се непосредствено като членове на екипи ad
hoc или чрез и методическа помощ при извършването на предварителни проверки, или
провеждането на наказателни производства за престъпления, отговарящи на специализацията
на прокурорската мрежа; въвеждат и прилагат еднакви стандарти и практики при решаването
на идентични случаи.
Националната прокурорска мрежа по въпросите на международното правно
сътрудничество, създадена със заповед на главния прокурор от 2007 г., организира регулярно
обучение на членовете от мрежата – през 2008 г. обучителен семинар с участието на 39
прокурори от мрежата, през 2009 г. – с участието на 41 прокурори.
Прокурорите от отдел „Международно правно сътрудничество“ във ВКП по линия
на Националната прокурорска мрежа са организирали с участие на 50 прокурори от района
на Софийската апелативна и Пловдивската апелативна прокуратури обучение през м.
февруари 2011 г. с разглеждане на теми: „Специални разузнавателни средства“, „Съвместни
екипи за разследване“, „Присъединяване на РБ към Шенгенското пространство“. Лектори на
семинара са прокурори от отдел „Международно правно сътрудничество“.
В периода 02-05.05.2012 г. е организирано и проведено съвещание на прокурорите
от Националната прокурорска мрежа „Актуални проблеми на международното правно
сътрудничество“ и разгледани следните теми: „Евроджъст – основни форми на
сътрудничество и координация“, „Видеоконференция. Новият център за видеоконферентна
връзка“, представяне на проверката по чл. 38б ЗЕЕЗА, „Международно оперативно
сътрудничество и канали за обмен на информация“, изнесена от директора на ДМОС на МВР,
„Шенгенската информационна система, трансгранично наблюдение и преследване по горещи
следи“ с лектор началник сектор СИРЕНЕ – ДМОС на МВР; „Международноправна помощ,
конфискация на активи“ – обсъждане на конкретни казуси; съвместни екипи за разследване,
ЕЗА – нови аспекти, практики.
За периода 21-23.11.2012 г. е проведен семинар с участието на 55 прокурори от
Националната прокурорска мрежа по теми: „ЕЗА – Нови предизвикателства“, „Молби за
правна помощ – практически аспекти“, „ЕЗА – различни аспекти и нови практики след
рамковото решение от 2009 г.“, „ШИС и практиката по чл. 69 и чл. 69а ЗМВР“, „Трансфер на
наказателното производство“.




Условия за осъществяване на вътрешна обучителна програма (учебни бази)
През периода 2007 г.-2012 г. капацитетът на учебните бази на Прокуратурата на РБ –

УБ „Цигов чарк“ – гр. Батак, УЦ “Изгрев“ – гр. Бяла и УЦ „Трендафила“ – ПП “Витоша“, е
ползван за провеждане на общо 114 обучения на магистрати и служители,извън тези,
организирани от НИП и по вътрешноведомствената програма.

Достъп на магистратите и служителите до различните форми на обучение и
повишаване на квалификацията
Достъпът на магистратите и служителите до различните квалификационни
мероприятия изцяло зависи от организацията на работа в ПРБ. Понастоящем тя е
регламентирана със Заповед №ЛС-323/10.02.2012 г., съгласно която квалификацията на
кадрите е включена във функционалната компетентност на два отдела – отдел пети
„Административен”, сектор І „Кадри и квалификация”и отдел десети „Координация на
институционалното сътрудничество, обучение и публична комуникация”, сектор І
„Координация на институционалното сътрудничество и обучение”.
Координацията между отдел десети и отдел пети във ВКП и дублирането на
функции между тях са разгледани в раздела за ВКП.
През 2012 г. по инициатива на отдел „Административен“, ВКП и със съдействието
на дирекция „Информационни технологии“, е създадена програма, озаглавена модул
„Обучение“, инсталирана на Ведомствения информационен сайт, с конкретни указания за
ползване. В модула са включени обучения, проведени за периода 2006-2012 г. Осигурен е
достъп на всички прокуратури и по този начин се реализира възможността за създаване на
електронни кадрови дела на магистрати и служители, включващи участието им в
квалификационни мероприятия. Създадена е и организация за първоначално въвеждане,
както и последващо актуализиране на информацията.

Изложените констатации налагат следните изводи.
Създадена е организация на дейността по квалификация на магистратите –
прокурори и следователи, както и на съдебните служители.
Упражнява се контрол върху процеса на квалификация.
Обученията са достатъчни като обем и актуалност на разглежданата тематика,
като акцентът в последните години е осигуряване на специфично обучение с
практическа ориентация.
Разработена е вътрешноведомствена програма за обучение по апелативни
райони. В тази дейност активно е използван ресурсът на Прокуратурата от
високо квалифицирани прокурори. Целта е да се осигури специфично обучение с
практическа ориентация.
Създаден е модул „Обучение“, чрез който по електронен път е обобщена
информацията за всички обучителни мероприятия, проведени за периода 2006 г.2012 г. и въз основа на събраните данни са създадени електронни кадрови дела
на магистрати и служители, с отразяване на участието им в конкретните
квалификационни мероприятия.
Въведената през 2012 г. нова структура на Върховната касационна
прокуратура и определените функционални задължения на прокурори от два
сектора в различни отдели на ВКП да организират и координират действията по
квалификацията на магистратите и служителите, не позволява оперативност,
води до дублиране на функции, затруднява отчетността и всестранното
контролиране на процеса на обучение.
Осъществява се добра координация с представители на НИП за действията
при организиране на текущите обучения, както и в планирането на теми за
обучение.

Не са използвани в пълна степен възможностите за проучване на нуждите от
конкретни обучения.

Изложените констатации и изводи позволяват формулиране на силни и слаби страни
в работата по квалификацията.


 Силни страни
 Слаби страни









Въведени механизми за организация и
контрол на процеса по квалификация,
както и за съгласуване и координация
на всички дейности във връзка с
развитие на квалификацията.
Координация с Националния
институт на правосъдието за
осъществяване на съвместната
обучителна дейност, както и за
изготвяне на учебни програми с
практическа насоченост.
Създадена вътрешноведомствена
програма за обучение по апелативни
райони.



В недостатъчна степен проучване на
нуждите от конкретни обучения извън
тези по вътрешноведомствената
програма.



Организацията на процеса по
квалификация – определените със
Заповед № 323/2012 г. функционални
задължения на два сектора от
различни отдели във ВКП.

Въведени регистри за:
професионално обучение на
магистрати и съдебни служители;
лектори на обучителни мероприятия;
вътрешноведомствената програма.






Не са използвани пълноценно
предимствата на информационните
технологии за развиване на нови
форми на обучение.



Препоръки

Цялостната координация на всички обучителни мероприятия, както и
планирането и реализацията на програмите за обучение и повишаване на
квалификацията, да се осъществява от едно звено в състава на ВКП.
Да продължи организацията и координацията на обучения, осъществявани
чрез Националния институт на правосъдието, както и да се търсят по-гъвкави
форми на обучение, като се използват в максимална степен възможностите на
дистанционното обучение.
Да се намери форма за периодично и своевременно проучване на нуждите от
актуални специфични обучения и да се търсят възможности за провеждането им.
Да продължи работата по вътрешноведомствената програма с утвърждаване на
практическа ориентация на обученията и превръщането й в равностойно
направление за повишаване на квалификацията и обмен на добри практики и
опити.
Да се подобри процесът по систематизация на обученията по теми, нива,
програми, проекти. Удачно ще е информацията, постъпваща от
специализираните отдели, към които функционират прокурорски мрежи, да бъде
обобщавана в отделен регистър.
Да се осигури възможност чрез ведомствения сайт и под контрола на звеното
за квалификация, за запознаване на магистратите в системата на Прокуратурата

за проведени квалификационни мероприятия в страната и в чужбина и се
поддържа актуализирана информация на централно ниво.
Да се въведат минимални задължителни стандарти за годишно обучение на
всеки прокурор и следовател, съобразени със спецификата на дейността и
работата, която изпълнява, и от административните ръководители да се осигури
възможността за участието на всеки в текущи обучения, организирани от НИП,
както и по вътрешноведомствената програма за обучение.


 МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

При анализа на всички проекти 149, по които ПРБ е бенефициент или партньор се
установи, че прокуратурата участва в 28 проекта.
В 12 проекта ПРБ се явява пряк бенефициент. От гледна точка на източниците на
финансиране, те се разпределят така:



Съпоставката показва, че най-често финансирането на проекти, по които ПРБ е

бенефициент, идва от целевите програми на Европейския съюз – ОПАК (по 6 проекта) и
Програма „PHARE ” на ЕС (по 4 проекта).
Към 08.04.2013 г. 9 от 12-те проекта вече са изпълнени 150, в това число всички,
финансирани от предприсъединителната Програма „PHARE“.
Продължава изпълнението по три проекта, финансирани от ОПАК, като
първоначалният срок на първия от тях – „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и
интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП”, е удължен до
31.10.2013 г. Сроковете на другите два проекта са съответно до 27.07.2013 г. и до 17.03.2014 г.
От 16-те проекта, по които ПРБ е партньор, а не пряк бенефициент, 10 са изпълнени
и по 6 изпълнението продължава.
Към момента на изготвянето на анализа, са постъпили 5 нови проектни
предложения по теми: противодействие на трафика на хора, на трафика на наркотици, на
фалшифицирането на пари и съдебно сътрудничество по наказателни дела в сферата на
комуникациите151.
Прокуратурата участва и в тематична работна група за разработване на
Оперативната програма „Добро управление“, създадена в съответствие с Постановление № 5
на Министерския съвет от 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните
документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата
стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 г. - 2020 г.
Структурно обособените звена в Прокуратурата, в чиято компетентност е работата
по международни проекти, са:
Сектор „Международни проекти“ в отдел Х във ВКП „Координация на
институционалното сътрудничество, обучение и публична комуникация”.
Секторът изготвя проектни предложения и становища по международни
програми; подготвя материали, необходими за изпълнение на дейностите по
проектите и необходимата документация за отчитане на приключилите проекти;
подготвя материали и дава становища по проекти на други бенефициенти с
партньорство на Прокуратурата на Република България; участва в изпълнението
на проекти с бенефициент или партньор Прокуратурата на Република България;
149 Приложение № 40 Проекти с бенефициент ПРБ

150 Информация за показателите за устойчивост по изпълнените от Прокуратурата проекти се
съдържа в Приложение № 41 Устойчивост на изпълнените проекти

151 Приложение № 42 Проектни предложения

организира и подготвя провеждане на семинари по проекти, като съгласува
участниците с отдел „Административен” във ВКП, с оглед специализацията на
прокурорите (Заповед № ЛС – 323/10.02.2012 г.);
Сектор „Международни връзки и проекти“ в отдел „Международни връзки
и протокол“ в АГП. Секторът участва в работни групи и комисии за разработване
на международни програми и проекти и в изпълнение на програми и проекти, по
които Прокуратурата е бенефициент; координира техническата помощ от
европейските и международните институции, директно насочена към
Прокуратурата (чл. 15, т. 4 и т. 5 ПОДАПРБ). Следва да се отбележи, че на
практика в отдел „Международни връзки и протокол“ не съществува ясно
изразено функционално разделение между двата сектора – всички служители
работят по всички дейности от компетентност на отдела, с изключение на
служителите от служба „Преводи“;
Отдел „Правен“ в Дирекция „Административно обслужване“ в АГП. Отделът
участва в разработването и изпълнението на международни програми и проекти,
по които бенефициент е Прокуратурата на Република България (чл. 14, т. 2
ПОДАПРБ). Основните дейности, които изпълняват съдебните служители на
този отдел по проектите, са подготовката и провеждането на процедурите по
възлагане на обществени поръчки;
Дирекция „Финансово-стопански дейности“ в АГП. За дирекцията няма
разписани в ПОДАПРБ дейности по международните проекти, но на практика
във всеки екип за управление на проект се включва съдебен служител от тази
дирекция, който разработва бюджета на проекта и контролира и отчита неговото
разходване.
Към настоящия момент, няма конкретно оправомощено лице, което да представлява
Прокуратурата в контактите ѝ с други институции, във връзка с разработването и
реализирането на международни проекти, да наблюдава и контролира изпълнението на
проектите и да обобщава информацията за тях. Със Заповед № 3305/20.10.2009 г. на главния
прокурор152 ръководителят на отдел Х във ВКП, е бил определен за старши програмен
ръководител, който да отговаря за техническото изпълнение, финансовия контрол и
наблюдението на проектите в Прокуратурата. Заповедта е била издадена, в изпълнение на
препоръка на Европейската комисия за изграждане на контролна структура между
Изпълнителната агенция „Централно звено за финансиране и договаряне” и институциите –
бенефициенти на проекти, финансирани по програма ФАР, Преходния финансов инструмент
и Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане
изпълнението на Шенгенското споразумение, наричан на кратко "Инструмента Шенген", с
цел осигуряване ефективното функциониране на системите за управление на съответните
програми. Ръководителите на проекти от ВКП, ВАП и териториалните прокуратури са били
задължени ежемесечно да изпращат актуална информация за изпълнението на дейностите и
напредъка по проектите. Понастоящем цитираните в заповедта програми са приключили, а
ИА „Централно звено за финансиране и договаряне” вече не съществува, поради което и
действието на заповедта е изчерпано, въпреки че Прокуратурата продължава да изпълнява
проекти, финансирани по други програми – ОПАК, „Превенция и борба с престъпността“
към Генералната дирекция „Вътрешни работи“ на ЕК, Българо-швейцарската програма за
сътрудничество и др.

Анализът очертава следните основни проблеми:
152 Приложение № 43 Заповед № 3305-20.10.2009 на главния прокурор

Съществуват две структурни звена в Прокуратурата, чиито функционални
задължения до голяма степен се препокриват – сектор „Международни проекти”
в отдел Х на ВКП и сектор “Международни връзки и проекти“ в отдел
„Международни връзки и протокол“ в АГП.
Липсва изрично уредена йерархична или организационна връзка, както между
тези две звена, така и между тях и останалите структури в АГП, работещи по
проекти;
Липсва ясен регламент за комуникация и обмен на информация между
отделните структури на Прокуратурата, участващи в изпълнението на проекти,
по които ПРБ е бенефициент или партньор. Функционалната компетентност на
отдел Х във ВКП не ограничава останалите отдели във ВКП и ВАП и
териториалните прокуратури да участват в подготовката и изпълнението на
международни проекти. Затрудненията произтичат от факта, че за тях не
съществува задължение да предоставят пълна информация за поетите
инициативи на отдел Х във ВКП или на сектор “Международни връзки и
проекти“ или друг отдел в АГП;
Отсъства изрично оправомощено конкретно лице, което да представя ПРБ в
контактите ѝ с други институции, във връзка с разработването и реализирането
на международни проекти, да наблюдава и контролира изпълнението на
проектите и да обобщава информацията за тях;
Липсва на централизиран архив на документацията и информацията по
проектите, по които ПРБ е била бенефициент, партньор или заинтересована
страна. Това увеличава риска от дублиране на дейности и двойно финансиране,
води до затруднения при извършването на проверки от страна на управляващите
органи на програмите и от вътрешноведомствения контрол;
Липсват ясни правила за подбор на участниците в екипите за изпълнение на
проекти – прокурори и служители, поради което невинаги е налице съответствие
между темата и дейностите на проектите и специализацията на участниците.
При анализа бяха установени 18 действащи международни споразумения и
меморандуми153, по които Прокуратурата на Република България е страна. Дванадесет от тях
са сключени през анализирания период, а останалите шест са били договорени в периода
1999 – 2006 г. Съдържанието, страните и датите на сключване на споразуменията и
меморандумите са представени в приложението в таблична форма и с анотации.


153 Приложение № 44 Действащи международни споразумения и меморандуми.

 ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ

ОБЩИ ИЗВОДИ
При анализа на функциите, свързани с публичната (външната) комуникация на

прокуратурата през периода 2007 - 2012 г., са възможни само общи заключения към
настоящия момент. За изследвания период организацията ПРБ не е установила цялостна и
последователна политика в тази област. Екипът, изготвил цялостния доклад по
функционалния анализ, приема за установени няколко изходни положения.
На първо място, в ПРБ като цяло не са установени ясни стандарти за различните
области на публична комуникация154. През изследвания период ПРБ не е разчитала на
методики, които да предоставят данни и критерии за оценка на:
ефективност, интензивност и отражение върху прозрачността на системата на
информационния обмен по всички комуникационни канали.
удовлетвореността на потребителя на тази информация, както и на начините,
по които тя е обслужила обществения интерес от информираност.
ефективността на участието на прокуратурата в публични дебати по
професионални теми. Тези възможности са интензивно използвани и чрез тях
прокуратурата е както активен субект на послания, така и партньор в
изграждането на обществено дискутирани тези и последващи решения.
Препоръчително е изграждането на механизми за управление и за оценка на
ефективността на този тип комуникация.
На второ място, отчасти са установени структурни стандарти в материята на
комуникацията чрез средствата за масово осведомяване, които не са достатъчни за
обективна оценка на постигнатото. Изводите са затруднени от липсата на методика за
устойчиво наблюдение и оценка на процесите на комуникацията с медиите, за анализ на
информационното търсене и на ефективността на самата комуникация, вкл. относно
информационната отзивчивост на системата. Все пак, трябва да бъдат положени още усилия
създадените стандарти да бъдат достатъчна основа за цялостно управление на дейността. На
този етап те не могат да обусловят устойчиви практики и допускат възможността за
отклоняване към други канали за публична комуникация, чието установяване и изследване
изисква изграждане на самостоятелна методология.
В дейността по публична комуникация отчетливо е проявен стремежът на
системата да се вслушва в обратната връзка, предоставяна от медийния и
неправителствения сектор, което следва да се оцени положително. Поради описаните погоре методологични дефицити, системата среща затруднения да преценява точно резултатите
от тази обратна връзка и да ги интегрира в трайни управленски практики.
Препоръчително е въвеждането на единни стандарти за стратегическо и
текущо управление, наблюдение и оценка на ефективността на публичната
комуникация във всички нейни форми и процеси. За това трябва да се изхожда от общите
стратегически цели за развитие на прокуратурата и познати подходящи добри практики, вкл.
при гаранции за чуваемост на компетентна и добронамерена обратна връзка. За изграждането
на цялостна и последователна политика по публична комуникация на ПРБ, е необходимо да
се извърши допълнително самостоятелно изследване на досегашните практики от
специализирани в материята смесени екипи и по специално разработена методика.
Прокуратурата няма ресурс да проведе такова изследване самостоятелно, нито в срока за
изготвяне на настоящия анализ 155.
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА

Анализ на вътрешните актове, регламентиращи медийната политика на
прокуратурата
154 Част от тях не са разпознати като значими сектори на външна комуникация и процесите в тях се
управляват от нормативноустановени практики за предоставяне на информация по инициатива на
външен потребител и мотивацията на служителите, които я предоставят.

Актуалният регламент на медийната политика на прокуратурата включва:

Медийна стратегия на прокуратурата на Република България за периода
2010-2013 г.;
Инструкция за работата и взаимодействието на Прокуратурата на
Република България с медиите
Заповед № 809 на главния прокурор от 06.04.2010 г. за подобряване
организацията на работата в ПРБ относно медийната политика и изпълнение
на медийната стратегия;
Заповед № 3466 на главния прокурор от 17.11.2010 г. За координиране
действията на прокуратурите в страната по повод единната медийна
политика на ПРБ.
Действащият модел на медийна политика на прокуратурата е силно
централизиран.
Връзката с медиите се осъществява посредством говорител, който се явява
единствено упълномощено лице за контакти. Констатират се значителни различия спрямо
модела, действал до 2010 г., който е позволявал пряка комуникация между наблюдаващите
прокурори и журналистите.
Говорителят е прокурор от съответната прокуратура, назначен със заповед на
административния ръководител, след съгласуване с говорителя на Главния прокурор.
Съответно – всички говорители на прокуратури се явяват подчинени на говорителя на
главния прокурор.
Прокурорите, които не са говорители, могат да предоставят информация на медиите
за водените от тях проверки и досъдебни производства, само след съгласието на говорителя
на главния прокурор. В тези случаи той изрично очертава параметрите на даваната
информация.
Съобразно Инструкцията за работата и взаимодействието на ПРБ с медиите,
основните и текущите цели и задачи на медийната политика на прокуратурата се определят
от главния прокурор, като изпълнението им се осъществява чрез неговия говорител.
Говорителят на главния прокурор е прокурор от ВКП. Той е лице за контакти с
медиите на национално ниво, коментира и информира по принципни и стратегически
въпроси за дейността на прокуратурата, които са от значение за обществото или
представляват медиен интерес.
Говорителят е пряко подчинен на главния прокурор. Той съгласува дейността си с
отдел „Връзки с обществеността” към главния прокурор (пресцентъра), както и дейността на
говорителите на прокуратурите в страната.
Дейността на говорителя е подпомагана от Отдел „Връзки с обществеността” при
главния прокурор, който се състои от служители на АГП. Те следят публикациите в медиите
и, по преценка на ръководителя на отдела, уведомяват и предоставят на главния прокурор,
неговите заместници и говорителя всички публикации, имащи отношение към прокуратурата
и съдебната система като цяло. Прокурорите във ВКП уведомяват чрез отдел „Връзки с
155 Поради изложените причини, по-долу в настоящия раздел се представя външният поглед върху
публичната комуникация на ПРБ на експертите Велислава Делчева и Иван Михалев, които са
поставили акцент върху аспекти на медийната политика, функционирането на интернет страницата на
ПРБ и НСлС и дейността на Информационния център на ПРБ. За изготвянето на текста авторите са
използвали специфични инструменти за оценка на информацията. Проведени са: теренно проучване
на нагласите на журналисти, които отразяват работата на прокуратурата на централно и местно ниво;
анонимни анкетни проучвания чрез предварително разработени въпросници, насочени към
гражданите; наблюдение и анализ на информативното съдържание, дизайн, полезност и достъпност
на 48 интернет страници на ПРБ, НСлС и прокуратурите в страната; интервюта със служители от
отделите „Информационно обслужване” и „Връзки с обществеността“.

обществеността” говорителя на главния прокурор и съгласуват с него всички искания от
страна на медиите за тяхното участие в медийни изяви.
Всички медийни изяви се съгласуват с говорителя на главния прокурор, след което
се организират от отдел „Връзки с обществеността”.

Основни проблеми в медийната политика на прокуратурата
Външният поглед върху действащия регламент и установилата се практика
формулира критики, които могат да бъдат разделени условно на две групи. Първата е
свързана със сроковете за предоставяне на информацията, а втората - с качеството на
предоставената информация.
Общото мнение, което се поддържа е, че говорителите на прокуратурата не
реагират достатъчно бързо на интереса на медиите. Този въпрос има непосредствена връзка
с очакването за оперативност от гледна точка на журналистическата работа, особено важно за
представителите на ежедневници. Говорителят не може да замести наблюдаващия прокурор,
защото не е запознат в същата степен с обсъжданите случаи и е наложително да се свърже с
него.
Същевременно е отбелязан известен напредък в това отношение през последните
няколко месеца, когато прокуратурата е възприела доста по-адекватна медийна политика и
своевременно подава информация по актуални теми.
Другият основен проблем - качеството на подаваната информация, се свързва с
установения модел на централизиране на информацията. Изразено е схващането, че това
пречи за контакта медии – прокуратура, вместо да помага.
Невъзможността наблюдаващите прокурори да говорят официално с медиите по
възложените им дела, от една страна е довело до канализиране на информацията, която
изтича от прокуратурата. От друга страна обаче, това затруднява медиите да получават
информация за развитието на определени дела в досъдебна фаза, защото достъпът им до
наблюдаващите прокурори, които познават най-добре фактите и развитието на разследването
не е пряк, а опосреден чрез говорителя, който по обективно причини в редица случаи не
разполага с предварителна подготовка.
Външният поглед не разпознава установени стандарти за подаване на
информация към медиите. Впечатлението е, че отсъстват критерии за минимално дължимата
информация на обществото по едно производство, поради което практиката по еднотипни
казуси е твърде разнородна - в един случай се коментират детайли (колко изстрела, колко
рани, колко версии), а в други - не се изнася значима информация 156. Не е ясно уредена и
възможността за допълнителен контакт за уточняване на изнесеното.
Като проблем се отчита и изборът на подходящата форма на комуникация при
обществено значими събития и скандали. Външните експерти дават предпочитание на форми
като брифинги, на които могат да се задават въпроси, вместо използваните прессъобщения с
цитиране на текстове от нормативни актове.
На местно ниво като най-голям проблем се изтъква нарушеният диалог между
териториалните прокуратури и местните медии.
Препоръки и предложения за промяна на действащия модел на публична
комуникация на прокуратурата
Овластяване на наблюдаващия прокурор да коментира делото (поотделно
или заедно с говорителя) като възможно решение на проблема с липсата на
достатъчна бърза реакция. При разпределението на ролите, говорителят би могъл
156 Следва да се отчита, че обемът на информацията, която може да бъде представена, зависи не само от
естеството на казуса, но и от етапа на разследването.

да изрази принципната позиция на прокуратурата по съответния казус, а
наблюдаващият прокурор да отговори на детайлни въпроси на журналистите, ако
прецени, че това няма да попречи на разследването или делото.
Въвеждане на единни стандарти за разпространяваната информация за
хода на различни досъдебни производства.
Да бъде въведен единен регламент за това, кога и в какъв обем могат да бъдат
оповестявани данни за досъдебни производства, който да залегне в Медийната стратегия, за
да бъде прилаган както на национално, така и на местно ниво.
Ограничаване на практиката за даване на интервюта „на крак”, при
които прокурорът е обграден от десетки журналисти и подложен на кръстосан
огън. За сметка на това следва да се насърчава организираното даване на
интервю в подходящи условия, което би изключило прекия физически досег с
прокурора, и би намалило стреса върху него. Това ще му позволи по-спокойно да
формулира тезите си.
Популяризиране работата на прокуратурата. Възможна форма е
периодичното организирането на Ден на отворените врати, в който всички
желаещи граждани да могат да се запознаят с работата на институцията в
рамките на работното време (9-17 часа). Възможността да разгледат съдебната
сграда, да се запознаят с работата на информационния център, да проведат
беседа с няколко действащи прокурори, които да ги запознаят с юрисдикцията на
отделните прокуратури, административните им функции, структурата, системата
за разпределение на дела на принципа на случайния подбори др. би допринесло
за популяризиране на институцията и осведомеността на гражданите.
Обучение на журналистите, отразяващи работата на прокуратурата.
Предлага се като необходимо организирането на обучения, посветени на теми,
свързани например с различните видове наказателни производства и пр., чрез
които да се повишава подготовката на журналистите.
Засилена обратна връзка. Събиране на обратна информация чрез
периодични анкети, попълвани от журналисти, адвокати и представители на
НПО, ангажирани с мониторинг на съдебната система, вкл. и чрез Интернет
страницата на прокуратурата.

Организация на работа на пресцентъра на ПРБ
Констатира се необходимост от подобряване на модела на работата на пресцентъра
на ПРБ, който да позволява по-добра комуникация с медиите. Това включва мерки по
повишаване на професионалната квалификация на служителите в него и подобряване на
материалната база.
Основните критики се свеждат до логистични проблеми – осигуряването на
журналистите на достъп до интернет-връзка и компютри, чието отсъствие затруднява
изпращането на материалите до редакциите.
Като слабост се изтъква и негъвкавото работно време на служителите, което не е
съобразено с графиците на работа на медиите, както и изискването въпросите да се задават в
писмена форма по електронна поща, което не пести време.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ПРБ и НСлС

Поддържането на интернет страниците на ПРБ и НСлС е уредено в следните
актове:
Правилник за организацията на дейността на администрацията на
Прокуратурата на Република България. Съгласно чл. 16 отдел „Връзки с

обществеността” към администрацията на главния прокурор има ангажимент за
предоставянето на информация на обществото. Предвидена е отделна функция
по организиране въвеждането на информацията в интернет страницата на ПРБ,
особено що се отнася до образуването и произнасянето по дела със значим
обществен интерес. В администрацията на ВКП, ВАП и НСлС функциите по
организиране предоставянето на информация на обществеността са възложени
на съдебните администратори. Подобно на отдела „Връзки с обществеността”
към главния прокурор, и в НСлС този отдел организира въвеждането на
информация в интернет страницата на НСлС
относно образуването и
произнасянето на дела със значим обществен интерес. В териториалните
прокуратури дейността по организиране на връзките с други органи и
институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността,
когато липсва медиен експерт, е предоставена на съдебните администратори.
Указание относно организация на информационната дейност в
прокуратурата на Република България (м. декември 2007 г.). Указанието
определя завеждащите на отдели във ВКП и ВАП, както и административните
ръководители на прокуратурите в страната, като отговарящи за публикуването на
материали на интернет страницата на ПРБ след съгласуване с ресорните
заместници на главния прокурор, респ. неговия говорител. Материалите за
актуализация на информацията относно структурата, организацията и
нормативната база за дейността на ПРБ, се изготвят от отдел „Административен”
при ВКП и отделите ИАМР при ВКП и ВАП. Системната поддръжка и
публикуването на информация на интернет страницата се извършва от отдел
„Връзки с обществеността” към администрацията на главния прокурор.
Функционалната
характеристика
на
отдел
„Информационно
обслужване” (м. януари 2013 г.). Хардуерната и софтуерна поддръжка на
ведомствения информационен сайт е задължение на отдел „Информационно
обслужване” към дирекция „Информационни технологии” в администрацията на
главния прокурор. Този отдел отговаря и за поддръжката на база данни за
справки на гражданите от УИС.
Заповед ЛС-2744/2011 г. във връзка със създаването на система за
управление на уеб съдържанието на интернет и интранет страниците на
ПРБ (СУУС). Със заповедта се задължават всички апелативни и окръжни
прокуратури, както и районните прокуратури в София, Пловдив и Варна да
създадат собствени интернет страници с помощта на изградената вече СУУС. За
останалите прокуратури това е оставено на преценката на административните
ръководители.
Длъжностна характеристика на главен експерт в отдел „Връзки с
обществеността” – поддръжка на интернет страница и електронен
преглед на печата. Основните задължения на експерта са свързани с
поддържане, изграждане и обновяване на интернет-страницата на
Прокуратурата, както и обработката, обновяването и въвеждането на
информацията в интернет-страницата на Прокуратурата. Всяка информация
предварително се съгласува и одобрява от говорителя на главния прокурор.
Експертът има задължението да доизгражда и обогатява страницата чрез
конструиране и изработка на нови менюта, подменюта, бутони и др.

Актуално състояние на Интернет страницата на ПРБ и на прокуратурите в

страната

Техническата и съдържателна поддръжка и актуализация на основната Интернет

страницата на ПРБ се организира от експертите на отделите „Връзки с обществеността” и
„Информационно обслужване”. При определяне съдържанието на информацията, която
трябва да се публикува, основни функции имат завеждащите отдели във ВКП и ВАП, които
публикуват след съгласуване с ресорния заместник главен прокурор като използват система
за управление на уеб съдържанието на интернет страниците на прокуратурата (СУУС).
СУУС е централизирана, обслужва всички прокуратури и се ползва както за вътрешния
(ведомствен), така и за външния (интернет) сайт.
По отношение на актуални новини и информация по отношение на дела от
обществен интерес, отговорен за публикуването е експерт от отдел „Връзки с
обществеността”. Информацията се съгласува с ръководител от съответното ниво, респ.
говорител. Експерт от отдел „Информационно обслужване” се грижи за техническата
поддръжка на интернет страниците и базата данни от УИС, която се използва за справки на
гражданите. Всички, които публикуват на страницата са обучени да използват СУУС, което
дава възможност за взаимозаменяемост на служителите, особено що се отнася до отдел
„Връзки с обществеността”.
Прокуратурите в страната създават и подържат собствени интернет страници, като
също използват въведената през 2011 г. СУУС. Отговорност за това имат административните
ръководители на всяка прокуратура. На практика, публикуването се извършва от компютърен
специалист или друг експерт, определен от административния ръководител.
По отношение дизайна, структурата и съдържанието на информацията са
разгледани следните критерии: полезност, унифицираност, актуалност, точност, ниво на
представяне и разбираемост, както и функционалности, достъпност на информацията,
електронни услуги за гражданите и др.
ОСНОВНИЯТ ИЗВОД, който се налага е, че информацията, която се съдържа е
поначало полезна и вярна. Не във всички случаи обаче тя е съвсем актуална, а подлежи на
допълване и уточняване предвид динамичните промени. Езикът, на който е поднесена, не
винаги е разбираем за граждани и медии.
СУУС позволява унифициран дизайн, цвят, структура и съдържание на
информацията.
СУУС осигурява и многоезичност, но тя към момента не се използва в пълна
степен. На английски е публикувана само частична информация, а някои раздели дори са
празни.
Поради това, че информацията е малко и се обновява рядко, съществуващите
интернет страници на ПРБ изглеждат твърде статични. Дизайнът е архаичен и също
засилва усещането за статичност на информацията в него. Липсват нови функционалности,
които да подпомогнат усилията за повече публичност в работата на институцията, като
например инструменти за събиране на мнения, сигнали и препоръки от граждани, както и за
обратна връзка с медиите.
За всичките 48 прегледани интернет страници, важи извода, че в разделите, в
които има информация, тя е минимална като съдържание, недостатъчна и непълна.
Основната страницата на ПРБ съдържа най-много като обем информация. При останалите,
въпреки че съществуват същите раздели и подраздели, в тях липсва информация или
наличната е остаряла.
Като добра практика се сочи публикуването на страницата на АП-Велико Търново
на допълнителна информация, свързана с професионалните биографии на прокурорите.
В раздел „За прокуратурата” информацията, която съществува и е посочена
навсякъде се отнася за адрес, телефон, факс, електронна поща, а информацията относно
организационна структура, история, компетентност, статут, функции и др. е представена
частично, по-различен начин като оформление, а в някои случаи липсва. Изцяло липсва

информация за магистратите и съдебните служители, които работят в съответната
прокуратура, като в по-голямата част от случаите са посочени единствено имената на
административния ръководител и заместниците му, не са обявени имената на служителите си
и техните функции. Информацията за статута, функциите и правомощията на прокуратурата
обикновено представлява директно копирани текстове от законодателните актове. Раздел
„Връзки” е попълнен с данни за връзка с други държавни институции, понякога такива за повисока или ниска по степен прокуратура, по-рядко със съдилищата и с адвокатурата.
Относно разделите „Новини” (някъде „Актуално”), „Предстоящи събития” и
„Пресцентър”е налице огромно разнообразие - от липса на такъв раздел, като например във
ВОП-Пловдив и РП-Русе, до постоянното му актуализиране в главната страница на ПРБ.
Единствено в последната, информацията се отнася до текущи проверки, дела от обществен
интерес, изявления и съобщения по повод последните, събития, организирани от
прокуратурата, отчети, публикации в медиите и др. Останалите прокуратури обикновено
публикуват информация за годишни отчетни събрания и докладите, които се представят,
както и дни на отворени врати. Информацията е предимно от административен характер и
рядко се отнася до досъдебните производства, по които се работи в момента. По-богата
информация предоставят например ОП-Смолян, ОП-Стара Загора и ОП-Кърджали.
Разделът „Предстоящи събития” обикновено е празен или липсва, а в раздел
„Пресцентър” обикновено са публикувани имената и контактите на лицето, което отговаря за
връзки с медиите. Много малка част от страниците съдържат информация по конкретни
досъдебни производства. Обичайно интернет страницата е основно източник на
статистическа информация и се използва от пресцентъра като по-лесния начин за разпращане
на прессъобщения до всички медии.
Налага се извод, че страниците на прокуратурите не отговарят напълно на
нуждите на потребителите и не се използват в достатъчна степен достиженията на
информационните технологии.
По отношение на актуалността на интернет страниците се установява, че главната
страница на ПРБ се обновява най-често, но предимно що се отнася до новини и
публикации в медии. Единични са случаите, в които информацията се актуализира
ежедневно. По-голяма част от страниците подновяват информацията на 3-4 месеца, а в някои
няма информация за повече от година.
Информацията във всички страници е написана на строг юридически език,
който в повечето случаи е неразбираем за граждани и дори медии. Имайки предвид, че
основните потребители на интернет сайтовете и информацията, която те публикуват, са хора
непрофесионалисти, предлага се да се опрости и подобри езикът, на който информацията се
поднася. Най-обикновен пример в тази посока е прекаленото използване на текстове от
нормативни актове без да бъде обяснено съдържанието им.
Като допълнително усложнение се отчита и недобрата подредба на
документите, и най-вече на статистическите и годишни отчети. В раздел „Анализи и
информация” обикновено се публикуват годишните доклади и шестмесечните отчети на
отделните звена в прокуратурата в разбъркан ред, като понякога се представя обобщена
информация по определени видове дела или анализ за тяхното движение, срочност и
резултати. Липсват приети от съответната прокуратура стратегически или други вътрешни
документи, като например правила за случайно разпределение, модел за подбор и наемане на
служители, достъп до обществена информация и др. Не са публикувани доклади, анализи или
други документи, свързани с извършени проверки.
Липсват етичните кодекси за магистратите и съдебните служители, както и
правилата за работа на етичните комисии; информация относно достъпа до сградата за
посетителите; правила за обслужване на гражданите, вкл. работното време на службите,
които работят с тях; наличието на образци на формуляри или бланки, които гражданите биха

могли да попълнят; описание на отделните процедури, през които преминават гражданите,
например как да се подаде жалба или сигнал; както и липсва възможност за обратна
връзка, например чрез анкети, електронен адрес за изпращане на предложения или сигнали.

Интернет страница на Националната следствена служба (НСлС)
Страницата на Националната следствена служба използва друга платформа и
система на управление на уеб съдържанието. Представените констатации по-горе важат в
още по-голяма степен и за нея - статична и неподредена, тя е и неработеща в по-голямата си
част. Отчита се нужда от нов дизайн и от постоянна поддръжка, така че информацията в него
да се осъвременява на дневна (или поне седмична) база. По-голямата част от съществуващите
раздели са празни или съдържат надпис „в процес на разработване”, например раздел
„Публикации”, раздел „Годишни отчети и анализи”. В раздел „Доклади” има една
единствена публикация – „Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата
и на разследващите органи през 2011 г”. Липсва информация за структурата и състава на
НСлС. В раздела „Ръководство” има само кратки CV-та на директора и неговия заместник.
Единствената информация, която е публикувана е относно историята, контакти и връзки.

Препоръки за подобряване на интернет страницата на ПРБ и НСлС:
Създаване на интернет страници за всички прокуратури с общ унифициран
стандарт и по-добър контрол от страна на административните ръководители в
страната при актуализиране на съдържанието на техните интернет страници;
Извършване на пълен нов дизайн в съответствие със съвременните тенденции
за оформление на интернет страници на държавни институции и добавяне на
нови функционалности; пълно използване на възможностите за попълване и
поддържане на двуезична страница поне за главната страница на ПРБ;
Ежедневно актуализиране на информацията в нея;
Подобряване на възможностите за търсене по ключови думи, аналогично на
функцията при справките по преписки и досъдебни производства;
Създаване на възможности за обратна връзка чрез анкети, електронен адрес за
граждани и др.; както и за подаване на сигнали (анонимни) за корупция или
нарушения на прокурори;
Разширяване на обема от информация, включително информация по
европейски и международни въпроси, публикуване на вътрешни документи
(заповеди, указания, инструкции и др.);
Поддържане на архива;

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ПРБ

Уредбата относно функционирането на Информационния център на
прокуратурата включва:
Концепция за изграждане на информационни центрове в прокуратурата
от 2008 г. Концепцията представя унифициран модел за изграждане на
информационни центрове в прокуратурите като част от изпълнението на един от
приоритетните направления на Стратегията за развитие на Прокуратурата за
2007 – 2009 г. – откритост и прозрачност в допустимата от закона степен.
Концепцията съдържа конкретни практически идеи и набор от документи, които
са полезно помагало за прокуратурите и служителите, работещи по създаването
на информационен център или разширяващи услугите, предлагани от него.
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в
прокуратурата на Република България от 2009 г. Инструкцията описва

организацията на работа с документи в прокуратурата, и по-специално
регистриране на новообразувана преписка, регистриране на документи по вече
образувана преписка, регистриране на документи в Унифицираната
информационна система.
Заповед № 3085/2008 г. за определяне на служителите в Информационния
център. Заповедта определя началник на сектор „Информационен център” към
отдел „Връзки с обществеността” в администрацията на главния прокурор и 7
компютърни оператори, изпълняващи функции на съдебни деловодители.
Заповед № 3508/2008 г. за оптимизиране работата на Информационния
център. Заповедта определя задълженията на служителите от администрацията
на главния прокурор, ВКП И СГП да правят справки на гражданите за
движението по преписки и досъдебни производства, да регистрират подадени от
гражданите сигнали, жалби и молби, да дават информация относно структурата
на прокуратурата, местонахождението на службите и др., да предоставят образци
и формуляри и да предоставят помощ при попълването им.
Заповед № 3547/2008 г. относно организацията на работата на
служителите в Информационния център. Със заповедта се определя работно
време на Информационния център като неговата непрекъснатост се гарантира
чрез взаимозаменяемост на служителите, назначаване на заместници при
използване на отпуски
Заповед 2836/2009 за регламентиране на реда, по който прокуратурите
предоставят актуална информация за телефони, електронни адреси и др.
Със заповедта се разпорежда на административните ръководители да определят
служител от съответните прокуратури, който да предостави на Информационния
център актуална информация за телефонни и факс номера, електронни адреси,
както и да отговаря за тяхната периодична актуализация на всеки три месеца. С
нея се определя и конкретен служител от Информационния център, който
отговаря за поддържане на актуалното състояние на указателите на
прокуратурата.
Заповед № 1849/2010 г. за движението на кореспонденцията по
електронен път. Анализът се основана и на отчетите за дейността на
Информационния център за периода 2008 – 2011 г.

Актуално състояние и начин на функциониране на Информационния център
В ПРБ съществува само един Информационен център, разположен на първия етаж

на Съдебната палата и обслужва администрацията на главния прокурор, Върховна
касационна прокуратура, Софийска градска прокуратура. Съществува възможност за
използване на помещението и от Софийска апелативна прокуратура. Има отделен служител,
който обслужва т.нар. Информационно бюро. Информационният център е част от отдел
„Връзки с обществеността” към администрацията на главния прокурор и се управлява от
един началник на сектор, чието работно място също е в Информационния център. Всички
служители обслужват граждани и разполагат със самостоятелно работно място, компютърна
конфигурация, достъп до Унифицираната информационна система. В Информационния
център гражданите могат да получат справка за движението по преписки и досъдебни
производства, да подадат сигнали, жалби и молби, да получат информация относно
структурата на прокуратурата, местонахождението на службите и др., да получат образци и
формуляри от документи, както и помощ от служителите при попълването им. Съгласно
Заповед № 2836/19.08.2009г., един от експертите от сектор „Информационен център“,
отговаря за поддържане на актуалното състояние на указателите с личния състав, телефонни,
факс номера и електронни адреси на АГП, ВКП и ВАП. От 2011 г. центърът предоставя

информация за всички прокуратури в страната. С някои изключения, в останалите
прокуратури такива центрове не са изградени.
Констатира се, че не се осигуряват брошури, листовки и други подобни
информационни материали, които обикновено се изработват само при наличие на планирани
средства извън бюджета по проекти. Таблото в Информационния център, което указва
структурата на прокуратурата, не се поддържа актуализирано – например, не са отразени
измененията на ЗСВ, с които са създадени двете специализирани прокуратури.
Няма изрични вътрешни указания за работата на Информационния център, липсват
стандарти за обслужване на гражданите.
За известен период от време, служителите са използвали анкети и формуляри за
обратна връзка и получаване на информация и препоръки от гражданите за своята работа. В
момента, тази добра практика е преустановена.
ОСНОВНИЯТ ИЗВОД, който се налага е, че Информационният център се справя
много добре с поставените при неговото откриване цели и задачи и има възможност
допълнително да се експлоатира капацитетът му чрез увеличаване на вида и начина на
предоставяне на услугите към гражданите.
Гражданите са оценили откриването на Информационния център като много
положително. Основните предимства, които се посочват, са: удобното му разположение в
центъра на града и до градския транспорт, възможността да получат на информация по
процедури, информационни брошури и др., както и възможността да получат помощ от
служител. Един от най-ценните ресурси са служителите, които се определят от гражданите
като вежливи, бързи и информирани. Информацията, която те предоставят е ясна, точна и
пълна, а справките, които дават са бързи.
Препоръките са насочени предимно към подобряване на отдалечения достъп до
информация и административни услуги, както и до обема на информация, който получават по
преписки и досъдебни производства.
Служителите в центъра са посочили няколко възможности за подобряване на
всекидневната им работа, която не е пряко свързана с обслужването на гражданите, а поскоро с деловодните им функции и взаимодействието с другите звена в ПРБ.

Препоръки за подобряване на деловодна дейност от регистратурите на АГП,
ВКП и СГП, разположени в Информационния център на ПРБ
Предлага се въвеждането на: организационни промени, свързани с разширяване на
възможностите за прием и на друг вид кореспонденция; по-ясен регламент за предоставяне
на обратна информация на гражданите за внесените и регистрирани в прокуратурата
материали; дебюрократизиране и ускоряване на процедурите по издаване на удостоверения
от СГП за образувани и неприключили досъдебни производства, наблюдавани от СРП и СГП;
поддържане на адекватен достъп на служителите до УИС съобразно служебните им
ангажименти.

 Препоръки за подобряване на извършваната деловодна и информационна
дейност от информационното бюро, свързана с обслужването на електронната поща
 Като се отчита специфичното естество на електронната поща, предлага се
прецизиране и допълване на регламентацията за работа с нея и подлежащите на регистриране
материали, получени по електронен път, вкл. по-ясно определяне на конкретните
ангажименти на служителите.
 Препоръчва се подобряване на координацията и подобряване на уредбата на
вътрешните взаимовръзки при работа с електронната поща, предвид съществуването на
няколко електронни адреса в АГП и ВКП – office_gp@prb.bg, prb.@prb.bg, press@prb.bg,
prbcont@prb.bg, vkp.@prb.bg, на които много често се изпращат едновременно и от едно и

също лице еднакви материали.

 Препоръки за подобряване работата на Информационния център
Да се прецени възможността за създаване на Информационни центрове във
всички апелативни и окръжни прокуратури, които да обслужват и районните
прокуратури, вкл. изграждането на един Информационен център, който да
обслужва повече от една прокуратура, какъвто е примерът в Съдебната палата;
Да се разшири кръгът от услуги, които предоставя Информационния център,
като например такива свързани с повишаване на правната култура на
гражданите, провеждане на дни на отворени врати и др.; да се обърне специално
внимание върху правата на жертвите на престъпления и процедури за тяхното
обслужване;
Да се изработят отделни вътрешни правила за организацията и дейността на
Информационния център на ПРБ, които да отчитат особеното място на центъра в
структурата на прокуратурата, специфичните изисквания при обслужване на
граждани и адвокати, като се обхванат всички аспекти на функционирането му;
Да се завишат изисквания за подбор на служители работещи в центъра, вкл.
владеене на чужд език; утвърждаване на изисквания и показатели за работата,
чрез които да се оценяват центърът и служителите;
Да се приемат ясни стандарти за работа с граждани и адвокати; както и да се
въведат подходящи начини за запознаване на гражданите с тези стандарти;
Да се въведе изискване за периодично събиране на обратна информация и
препоръки от гражданите.


 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прокуратурата на Република България разполага с необходимия организационен и

кадрови капацитет, за да осигури изпълнението на възложените й от Конституцията и
законите функции като част от независимата съдебна власт. За да се създадат условия това да
става по оптимален начин, и за да се посрещнат легитимните очаквания на обществото,
реформите в ПРБ трябва да продължат при следване на стратегически план.
Откроиха се области, които заслужават особено внимание при стратегическото
планиране. В част от тях постигането на устойчив напредък изисква координирани усилия с
други институции.
Ресурсното обезпечаване на отделните органи на съдебна власт в рамките на ПРБ,
трябва да бъде в по-голяма степен съобразено с конкретните потребности и нивата на
натовареност, като се отчитат всички оказващи влияние фактори – вкл. организационни,
демографски, социални и инфраструктурни, както и специализацията на магистратите.
Потенциал за по-рационално използване и управление на наличния кадрови ресурс предлага
търсенето на по-добри структурни решения във високите нива на ПРБ. Като приоритетно
направление на реформите, което заслужава да бъде изведено като акцент, се очертава
повишаването на ефикасността на институцията.
Обществената подкрепа за реформите в тази посока, както и повишаването на
общественото доверие при постигането на положителни междинни резултати, биха създали
благоприятна среда за успешното им развитие в по-дългосрочен план.




 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АГП – Администрация на главния прокурор
 АДФИ – Агенция „Държавна финансова инспекция“
АИС – Автоматизирана информационна система
АП – Апелативна прокуратура
АПК – Административнопроцесуален кодекс
АСН – Административносъдебен надзор
АСпП – Апелативна специализирана прокуратура
ВАП – Върховна административна прокуратура
ВАС – Върховен административен съд
 ВАИС - Ведомствени автоматизирани информационни системи
ВИС на ПРБ – Вътрешен информационен сайт на Прокуратурата на Република България
ВКП – Върховна касационна прокуратура
ВКС – Върховен касационен съд
ВоАП – Военноапелативна прокуратура
ВОП Военноокръжна прокуратура
ВСС – Висш съдебен съвет
ГД – Главна дирекция
ГДИН при МП – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерството на

правосъдието
ГПК – Граждански процесуален кодекс
ГСН – Гражданскосъдебен надзор
ГУТ - Група по условия на труд
 ГФО – Годишен финансов отчет
ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност”
ДВ – държавен вестник
 ДКСИ – Държавна комисия по сигурността на информацията
 ДМОС на МВР – Дирекция международно оперативно сътрудничество в МВР
ДМС – Допълнително материално стимулиране
ДОПК – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
ДП – Досъдебни производства
ДФР – Дирекция „Финансово разузнаване”
EБК – Единна бюджетна класификация
ЕЗА – Европейска заповед за арест
ЕИСПП – Единна информационна система за противодействие на престъпността
ЕК – Европейска комисия
ЕС – Европейски съюз
ЕСМ – Електронна съобщителна мрежа
ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания
ЗВОПС - Закона за вътрешния одит в публичния сектор
ЗВО - Звеното за вътрешен одит
ЗВП – Закон за военната полиция
ЗГП при ВАП – Заместник на главния прокурор при Върховната административна
прокуратура
ЗГП при ВКП – Заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура
ЗЕЕЗА – Закон за екстрадиции и европейска заповед за арест

ЗЕС – Закон за електронните съобщения
ЗЗБУТ – Закон за здравословни и безопасни условия на труд
ЗЗД – Закон за задълженията и договорите
ЗЗКИ – Закон за защита на класифицираната информация
ЗКН – Закон за културното наследство
ЗМВР – Закон за Министерството на вътрешните работи
ЗОДОВ – Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
ЗОП – Закон за обществени поръчки
ЗОПДИППД – Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност (отм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г.)
ЗОПДНПИ – Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.)
ЗПИЛВЗДД – Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни,
обществени и други длъжности в публичния и частния сектор в сила от 26.03.2013 г.
ЗСВ – Закон за съдебната власт
ИАМР – Информация, анализ и методическо ръководство
ИН – изпълнение на наказанията
КБППМН – Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
КОНПИ – Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
КРБ – Конституция на Република България
КСМРКЗ – Консултативен съвет за методическо ръководство и
конституционносъобразност на законите
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КТ – Кодекс на труда
КУТ - Комитет по условия на труд
МВР – Министерство на вътрешните работи
МО – Министерство на отбраната
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МДААР – Министерството на държавната администрация и административната реформа
МС – Министерски съвет
МП - Министерство на правосъдието
МПС - Международното правно сътрудничество
НЗЗОИПГ – Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите
НИП – Национален институт на правосъдието
НК – Наказателен кодекс
НПО – Неправителствена организация
НПК – Наказателно-процесуален кодекс
НРС – Национална разузнавателна служба
НСН – Наказателносъдебен надзор
НСО – Национална служба за охрана
НСИ – Национален статистически институт
НСлС – Национална следствена служба
ОДМВР – Областна дирекция на МВР
ОЛАФ – Европейска служба за борба с измамите
ОМП - Отбранително-мобилизационна подготовка
ОП – Окръжна прокуратура
 ОПАК – оперативна програма „Административен капацитет“
ОПГ – Организирана престъпна група
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“


ОС – Окръжен съд
 ОСО-ОП – Окръжен следствен отдел в ОП
ПАМ – Принудителни административни мерки
ПБЗН – Пожарна безопасност и защита на населението
ПВТР - Правилник за вътрешния трудов ред
 ПЗРЗИДЗСВ – Преходни и заключителни разпоредби на закона за изменение и

допълнение на ЗСВ
ПОДАПРБ – Правилник за организацията на дейността на администрацията на
Прокуратурата на Република България
ПРБ – Прокуратура на Република България
РИОКОЗ – Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите
РП – Районна прокуратура
РУП – Районно управление на полицията
СГП – Софийска градска прокуратура
СЗ – Специализирано звено
СГС – Софийски градски съд
 СДОТО - Специализирана дирекция "Оперативни технически операции"
СДП – Столична дирекция полиция
СИДДО - Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
ОСлО – Окръжен следствен отдел
СН – Специален надзор
СП – Следствена поръчка
СпП – Специализирана прокуратура
СпНС – Специализиран наказателен съд
СРП – Софийска районна прокуратура
СРС – Специални разузнавателни средства
СУУС - Система за управление на уеб съдържанието
СФУК - Системите за финансово управление и контрол
ТР – тълкувателни решения

УИС – Унифицирана информационна система

УКОМП - Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка

ШИС – Шенгенска информационна система


