
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

ЗАПОВЕД 

f~~()j.-~' No ............... . 

София, ... tf.:.f:-ё~ ...... 2017 r. 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Указание за организация на взаимодействието 
между органите на досъдебното производство с обща и специална компетентност при 

особено сериозни произшествия 

С цел обезпечаване на правилното и своевременно извършване на неотложните 
и първоначалните действия по разследването на особено сериозни произшествия от 

компетентен орган и на резултатното взаимодействие между органите на досъдебното 
производство и координация с държавните органите за разследване във връзка с 

безопасността при такива произшествия и за защита от бедствия, 

и на основание чл. 138, т. 6 от Закона за съдебната власт 

ЗАПОВЯДВАМ: 

I. Утвърждавам Указание за организация на взаимодействието между органите 
на досъдебното производство с обща и специална компетентност при особено 

сериозни произшествия. 

11. Определям специализирани прокурори от състава на ВКП по т. 3.4. от 
Указанието за осъществяване на надзор върху досъдебни производства за особено 
сериозни произшествия, както следва: 

1. Г-н НиколайJ:::е_арrиек.:::_.зав._о..т.д~JJ . .о2_,,Досъ.и.~бен" във ВКП - ръковод':1,:!:'_е.л и 
прокурор за контакт и координация за цялата територия на страната. 

2. Г-н Евгений Трифонов - прокурор в отдел 02 „Досъдебен" във ВКП. 
З. Г-н Валентин Кирилов - прокурор в отдел _02 ндосъдебен" във ВКП. 

~~----·-~--

III. Административните ръководители на окръжните прокуратури, съгласувано 
с административните ръководители на районните проr<уратури, административните 

ръководители на специализираната прокуратура и на военно-окръжните прокуратури 
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в срок до 24.03.2017 r. да определят персоналния състав по т. 3.1 и 3.2., вкл. 
прокурорите за контакт. 

IV. В срок до 13.04.2017 г., административните ръководители утвърждават 

планове за действие по т. 3.5, които представят на заместника на главния прокурор r"н 
Борислав Сарафов, чрез прокурора за контакт във ВКП, за одобряване. 

V. Отдел 05 „Аналитичен" във ВКП да предложи, в срок до 30.04.2017 r., 
тематичен план за първоначално обучение на прокурорите и следователите пот. 3.1. -
3.4., като обучението се осъществи през второто полугодие на 2017 г. и се включи в 
обучителния календар за този период. Планът да се съгласува със завеждащите отдел 
01 „Специализиран" и отдел 02 „Досъдебен" във ВКП. 

VI. Приложенията към утвърденото Указание се актуализират при настъпили 
промени от ръководителя на пр01<урорите по т. II. 

VII. Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на заместника на 
главния прокурор при ВКП r-н Борислав Сарафов. 

VIII. Заповедта, ведно с указанието, да 
информационен сайт на ПРБ. 

ГЛАВЕНПРОК 

ат на Ведомствения 
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ПРОКУРАТУРА ПА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

УКАЗАНИЕ 

за организация на взаимодействието между органите на досъдебното 

производство с обща и специална компетентност при особено сериозни 

произшествия 

I. Общи положения 

1. Настоящото указание има за цел създаването на организация за: 
1.1. своевременно определяне и ангаж:иране на компетентните органи на 

досъдебно производство за законосъобразното му започване и за провеждане на 

неотложни и първоначални действия по разследването в случаите на особено 
сериозни произшествия, при спазване на съответната специализация; 

. 1.2. осигуряване на ефективна .координация и взаимодействие между 
прокуратурите и разследващите органи с обща и със специална компетентност, 

както и със съответните държавни органи за разследване във връзка с 

безопасността при такива произшествия и с органите за защита от бедствия. 

2. Особено сериозни произшествия по смисъла на настоящото указание са 
терористични и общоопасни престъпления, вюпочително произшествия и 

сериозни инциденти във въздушния, водния и железопътния транспорт, крупни 

аварии, бедствия, както и други извънредни произшествия, които по своите 
мащаби и последици засягат особено тежко защитените обществени отношения 
и изискват засилена междуведомствена координация. 

3. За обезпечаването на квалифицирана готовност на прокуратурата за 
своевременна и адекватна реакция в случаи на особено сериозни произшествия 

се създава следната организация: 

3.1. В района на всяка окръжна прокуратура и вся:ка военно-окръжна 
прокуратура /ВОП/, се поддържа състав от не по-малко от двама прокурори и 
двама следователи, специализирани в провеждане на наказателни производства 

за особено сериозни произшествия. Измежду тях се определя прокурор за 
контакт и координация за съответния район. 

3.2. Специализираната прокуратура /СпП/ поддържа състав от не по-
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малко от петима прокурори и петима следователи, специализирани в 

провеждане на наказателни производства за тероризъм. 

3.3. Националната следствена служба /НСлС/ поддържа състав от 
следователи, специализирани в провеждане на наказателни производства за 

особено сериозни произшествия. 
3.4. Във Върховната касационна /ВКП/ се поддържа състав от трима 

прокурори, специализирани в осъществяването на надзор върху досъдебни 
производства за сериозни произшествия. Измежду тях главният прокурор 

определя прокурор за контакт и координация за цялата територия на страната. 

3.5. Окръжните прокураwи с обща компетентност и 
първоинстанционните прокураwи със специална компетентност, както и 

НСлС, разработват и своевременно актуализират планове за действие . при 
особено сериозни произшествия. В плановете се съобразяват особеностите на 
района, вкл. критичната инфраструкwа и се предвиждат всички действия по 

оповестяване, транспортно и експертно осигуряване, както и координация с 

другите държавни органи. Плановете се утвърждават от съответните 

административни ръководители и се одобряват от заместник на главния 

прокурор, представени чрез прокурорите от В:КП пот. 3.4. 
3.6. На прокурорите и следователите пот. 3.1. - 3.4. се осигурява целево 

тематично обучение и условия за поддържане и повишаване на квалификацията 
за провеждане на наказателно производство за особено сериозни произшествия. 

4. Досъдебните производства за особено сериозни произшествия 
задължително се преценяват за наличието на основания за вземане на сщщиален 

надзор от съответната апелативна прокуратура и от В:КП. 

П. Провеждане на досъдебно производство от прокуратура с обща 
компетентност 

5. Постъпило съобщение /сигнал/ за състояло се в района на съответната 
прокуратура особено сериозно произшествие незабавно се доЮiадва на 
административния ръководител, който уведомява главния прокурор и 

прокурора за контакт във ВКП. 

5.1. В зависимост от разпределението на преписката административният 
ръководител преценява необходимостта от формирането на екип, с участие на 
специализиран прокурор от прокуратурата с обща компетентност пот. 3.1. 

5.2. Прокурорът за контакт във ВКП подпомага главния прокурор и 
компетентната прокуратура, като осъществява координацията на национално 

ниво с органите за разследване във връзка с безопасността и за защита при 

бедствия. 

6. Определеният наблюдаващ прокурор или член на екипа наблюдаващи 
прокурори, а в извънработното време - дежурният прокурор, незабавно: 

а/ осъществява връзка с дежурната част на Областната дирекция на 

Министерство на вътрешните работи, както и с компетентните държавни 

София 1000, бyJJ. ,,Витоша" №2, ТCJJ.: 02/92 19 601, факс: 02/989 0110, e-mail:& office_gp@prЬ.bg 
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органи, провеждащи разследване във връзка с безопасността или за защита от 

бедствия; 
б/ изисква информация относно: другите уведомени компетентни органи; 

категоризацията на случая съгласно специалните закони (Приложение 1 ); 
предnриетите мерки за оказване на помощ на пострадалите и за ограничаване 

на вредните последици, както и за запазване на местопроизшествието; 

опасностите, които следва да се съобразяват на местопроизшествието и при 

боравенето с веществените доказателства. 

7. Когато установи, че случаят е от негова компетентност, 

наблюдаващият/дежурният прокурор изпълнява утвърдения план за действие на 

прокуратурата пот. 3.5., като предприема и следното: 
а/ образува без забавяне наказателно производство по чл. 212, ал. 1 НПК 

или поема наблюдението върху досъдебното производство, започнато на 
основание чл. 212, ал.2 IПIК, I<ато определя органите, които да продължат 

неотложните и първоначалните действия по разследването. Прокурорът 
изрично указва установените до момента опасности, които следва да се 

съобразяват на местопроизшествието; 
б/ осъществява координация с rсомпетентните държавни органи при 

паралелно провеждане от тях на разследване във връзка с безопасността 
съобразно законовите им правомощия, като относно обмена на информация, 
достъпа до местопроизшествието, едновременното или последователното 

провеждане на оглед, разпити на свидетели, изземване и съхраняване на 

веществени доказателства, възлагане на е~<спертизи и други, се ръководи от 

целите на досъдебното производство и от актовете за взаимодействие между 

ПРБ и други институции; 
в/ при необходимост посещава местопроизшествието и ръководи на 

място или лично извършва неотложните и първоначалните действия по 

разследването; 

г/ когато са налице основания за прилагане на чл. 194, ал. 2, изр. 2 ШIК 
административният ръководител предлага на главния прокурор или на 

оправомощения негов заместник възлагането на разследването на НСлС. В тези 
случаи се спазват изискванията на т. 9 от настоящото указание. 

8. Въпросът относно :компетентностrа на прокуратурата и на 
разследващия орган се преценява във всеки момент, съобразно събраните 
доказателства. Когато установи основания за промяна на компетентните органи 

на досъдебно производство, наблюдаващият прокурор уведомява и прокурора 

за контакт от ВКП. 

IП. Особености при провеждане на досъдебни производстваt 

разследването по които се осъществява задължително от следовател в 

НСлС /чл. 194 ал.2 НПК/ 
9. Когато образува досъдебно производство за престъпление от обхвата 

на чл. 194 ал. 2 IПIК, наблюдаващият прокурор от първоинстанционната 

София 1000, бул. ,,Витоша" № 2, тел.: 02/92 19 601, факс: 02/989 01 10, e-mail:& officc_gp@prb.bg 
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прокуратура с обща компетентност: 
а/ възлага с постановлението за образуване разследването да се извърши 

от следовател при НСлС и незабавно го изпраща на Оперативния дежурен 

център - НСлС по електронната поща или факс; 
б/ преценява действията по разследването, чието провеждане трябва да 

се осигури незабавно, до пристигането на следователя или на разследващия 
екип от НСлС; извършва необходимите неотложни действия лично или ги 

възлага на следовател от ОСлО или на полицейски орган по чл. 194, ал. 4 IПIК; 
в/ указва използването на възможността по чл. 218, ал. 1 lПП( 

следователят от НСлС да поиска /възложи/ извършването на отделни действия 
по разследването на друг разследващ орган - следовател от ОСлО към 

окръжната прокуратура по местоизвършването на престъплението; 

г/ осъществява :координацията с дРугите компетентни държавни органи 

и подпомага осигуряването на необходимите действия, възложени по реда на б. 
6/ и в/; 

д/ при необходимост посещава местопроизшествието и ръководи на 
място възложените неотложни и първоначални действия по разследването до 

пристигането на следователя или на разследващия екип от НСлС, или лично 
извършва действия по разследването. 

е/ ръководи разследването, осъществявано от следователя или 
разследващия екип на НСлС и след пристигането им на мястото на 

произшествието. 

10. Когато досъдебното производство е започнало с действия по чл. 212, 
ал. 2 lПIК и се установи, че престъплението е от обхвата по чл. 194 ал. 2 НПК, 
наблюдаващият/дежурният прокурор незабавно възлага разследването на 
следовател от НСлС. Постановлението се изпраща на НСлС и взаимодействието 
с разследващия орган и с останалите компетентни органи се осъществява по 

реданат. 9. 

IV. Особености при провеждане на неотложни действия по 
досъдебни производства за престъпления от компетентност на 

специализираната прокуратура или на военно-окръжните прокуратури 

/ВОП/ 

11. Когато от полученото съобщение /сигнал/ не може обосновано да се 
установи, че деянието е от компетентностrа на СпП, въпреки частичното 

съвпадение на признаци от обективна страна на престъпление, подсъдно на 

специализирания наказателен съд, наблюдаващият/дежурният прокурор и 
административният ръководител на първоинстанционната прокуратура с обща 
компетентност действат съобразно указаното в т.т. 5, 6, 7 и 9. За полученото 
съобщение ( сигнал) наблюдаващият/дежурният уведомява СпП и образува или 
поема наблюдението върху започнало досъдебно производство в съответствие 
със своята местна и предметна компетентност. 

София 1000, бул. ,.Витоша" №2, тел.: 02/92 19601, факс: 02/989 0110, e-mail:& office_gp@prb.bg 
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12. Когато в хода на досъдебното производство се установи, че делото е 
подсъдно на СпНС, наблюдаващият/дежурният прокурор изпраща или предава 
делото на СпП по компетентност. 

12.1, В тези случаи СпП се уведомява и за предприетите мерки по т. 11 
като наблюдаващият/дежурният прокурор от прокуратурата с обща 
компетентност и разследващият орган, провел неотложните и първоначалните 

действия по разследване, вземат мерки за обезпечаване на последващите 

действия по разследването, включително и за запазване на 

местопроизшествието, ако не е бил проведен оглед. 
12,2. След като приеме делото по компетентност, наблюдаващият 

прокурор от СпП и разследващият орган по чл. 41 lв, ал. 2 :НПК, на когото е 
възложено досъдебното производство, преценяват необходимостта отделни 
действия по разследването да бъдат възложени на полицейски орган по чл. 194 
ал. 4 IllIК, съответно на друг разследващ орган по чл. 218 :НПК. 

13. Когато от полученото в прокуратурата с обща компетентност 
съобщение /сигнал/, обосновано се установява, че деянието е подсъдно на 
СпНС, наблюдаващият/дежурният прокурор незабавно установява връзка със 
СпП и изпраща по ел. поща, факс или друг подходящ начин съобщението, като 
уведомява и прокурора за контакт във ВКП. Съгласувано с административния 

ръководител на СпП или с дежурния прокурор при СпП, 
наблюдаващият/дежурният прокурор от прокуратурата с обща компетентност, 
реел. административният ръководител на прокуратурата с обща компетентност 

действат съобразно указаното по т.т. 5, 6, 7 б. ,,а" пр. второ, б. ,,б" и 6. ,,в" -до 
пристигане на орган на досъдебното производство по чл. 41 lв lП1К и поемане 
на наблюдението върху производството от СпП. 

14. Въз основа на информацията, съдържаща данни за престъпление, 
подсъдно на СпНС, компетентният прокурор от СпП незабавно: 

а/ образува досъдебно производство или приема наблюдението върху 
досъдебното производство, започнато на основание чл. 212, ал. 2 НПК; 

б/ възлага разследването на компетентен разследващ орган по чл. 41 lв 
НIЖ. 

15. При произнасянето си пот. 14 прокурорът от СпП и следователят при 
следствения отдел при СnП преценяват и необходимостта, до пристигането на 

място на разследващия орган по чл. 41 lв IПIК, да възложат: 
а/ извършването на отделни действия по досъдебното производство на 

полицейски орган на основание чл. 194, ал. 4 ЮIК; 
б/ извършването на отделни действия по разследването на друг 

разследващ орган - следовател от ОСлО към окръжната прокуратура по 

местоизвършването на престъплението по чл. 218, ал.1 IШК. 
Постановлението се изпраща незабавно по ел. поща, факс или друг 

подходящ начин на органа, на който са възложени действията. 

Соqшя 1000, буд. »Витоша" No 2, тел.: 02/92 19 601, ф111<с: 02/989 0110, e-maiJ;& office_gp@prb.bg 
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16. При пристигане на компетентния разследващ орган /екип/ и 
наблюдаващ прокурор от СпП на място: 

а/ преценяват необходимостта от допълнително възлагане на 

извършването на отделни действия по разследването на полицейски орган по 
чл. 194 ал.4 I-ШК 

б/ поемат координацията с държавните органи, извършващи действия по 

оказване на помощ и защита на населението, . обезопасяване, разследване за 
безопасност и др. 

в/ наблюдаващият прокурор при СпП преценява необходимостта лично 

да извърши определени действия по разследването. 

17. Правилата пот. 11-16 се прилагат съответно от прокуратурите с обща 
компетентност и от военно-окръжните прокуратури при провеждането на 

неотложни и първоначални действия по разследването на престъпления, 

подсъдни на военен съд. 

София 1000, бул. ,,Виrоща" № 2, тел.: 02/92 19 601, фnкс: 02/989 01 10, e-mail:& officв_gp@prb.bg 



Прw,ожение № 1 

списък 

на относпми актове във връзка с провеждане на наказателно 

производство за особено сериозни произшествия 

БЕДСТВИЯ 

1. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
2. Решение № 270 на МС от 7.05.2014 г. за приемане на Национална програма за 

защита при бедствия 2014~2018 г. и Годишен план за 2014 г. за изпълнение на 
Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г 

3. Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от 

бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и 

осъществяването на дър.жавната политика в областта на защитата при бедствия 

4. Наредба за условията, реда и органите · за извършване на анализ, оценка и 
картографиране на рисковете от бедствия 

5. Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и 

населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност 
1

6. Инструкция № 812lз-953 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване 
на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и 

извънредни ситуации 

7. Наредба за ус.nовията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване 

8. Наредба за реда, начина и компетентните. органи за установяване на критичните 

инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях 

9. Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на 

пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност 

и защита на населе,нието на Министерството на вътрешните работи 

10. Инструкция № 8121з-914 от 1.12.2014 r. за условията и реда за осъществяване 
на неотложни аварийно-възстановителни работи 

11. Инструкция No 8121з-915 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване 
на оперативна защита при наводнения 

1 



ГР АЖДАНС:КО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ 

1. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ 
2. Споразумение за взаимодействие при разследване на авиационни произшествия 

и сериозни инциденти в гражданското въздухоплаване между ПРБ, МВР и 

Министреството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

3. Инстру1щия № И-3 от 15.11.2012 г, за организация на взаимодействието между 
Прокуратурата на Република България и военната полиция 

4. Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори 
5. Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските 

въздухоплавателни средства в Република Българ»я 

6. Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване 
7. Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне 

на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни 

дейности в гражданското въздухоплаване 

8. Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства 

за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, 

обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на 

авиационен персонал 

9. Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на 

авиационния персонал 

10. Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на 
граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно 

обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно 

обслужване 

11. Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на 

rражданс1сите въздухоплавателни средства в Република България 

12. Наредба № АН-8 от 12.05.1999 г. за изискванията за летателна годност на 

въздухоплавателните средства; 

13. Наредба№ 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха; 
14. Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност 

на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане 

15. Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети 
16. Инструкция № 4444 от 14.06.2007 г. за управление на въздушното движение 
17. Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното 

пространство и от/до летищата на Република България 

18. Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна 
администрация11 

19. Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на 
въздушното движение" 
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20, Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал 
21. Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за 

гражданско и военно управление на въздушното пространство 

22. Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия; 
23. Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата 

за търсене и спасяване при авиационно произшествие; 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

1. ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 
2. Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие 11Национална 

компания "Железопътна инфраструктура" 

З. Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната 

инфраструктура 

4. Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за 

превоз на пътници и/или товари 

5. Наредба No 56/14.02.2003 г, за изискванията, условията и реда за обучение на 

кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, 

отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или 

признаване на такава правоспособност 

6. Наредба № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания 

към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и 

съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) 

медицински прегледи 

7. Наредба № 50 от 28.122001 r. за работното време на ръководния и 

изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари 

в железопътния транспорт 

8. Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд в железопътния транспорт 

9. Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния 
транспорт 

1 О. Наредба № 58 от 02.08.2006 г, за правилата за техническата експлоатация, 

движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт 

11. Наредба № 4 от 27 март 1997 г. за железопътните прелези 
12. Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и 

колетни пратки 

13. Наредба № 44 от 10.10.2001 г, за превоз на товари с железопътен транспорт 
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14. Наредба No 48 от 28.12.200 l г. за железопътен превоз на специфични товари, на 
товари без опаковн:а и на товари, изискващи особена опаковка 

15. Наредба No 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари 
16. Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (I 

част) 

17. Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (II 
част) 

18. Правила на Специализирано звено за разследване на произшествия и 

инциденти в железопътния транспорт в Дире1щия ЗРПВВЖ:Т в Министерството 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 2015 r. 
19. Наредба No Н-32 от 19 септември 2007 r. за съгласуването на действията и 

обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и 

инциденти 

ВОДЕН ТРАНСПОРТ 

1. ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ 
ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪШ' АРИЯ 

2. Кодекс на търговското корабоплаване 

3. Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие 

"Пристанищна инфраструктура" 

4. Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република 

България 

5. Наредба No 9 от 17.l0.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на 

пристанищата и специализираните пристанищни обекти 

6. Наредба No 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в 

Република България 

7. Наредба No 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република 

България 

8. Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване 

съответствието на оборудването на морските кораби 

9. Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи 
10. Приложения № 31 до No 61 към Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните 

документи 

11. Наредба №- 7 от 23.05.2001 за реда за посещение, маневриране и престой на 
корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на 

кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за 

връзка на кораба с брега 
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12. Наредба № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния 

пристанищен контрол 

13. Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените 

правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели 

14. Наредба No 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и 

кораб о притежателите 

15. Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или 

замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища 

16. Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни 
водни пътища 

17. Наредба No Н-22 от 18.09.2012 г, за установяване на употребата на алкохол или 
други упойващи вещества на членоnете на корабните екипажи 

18. Наредба № 24 от 5.08.2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало 

имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните 

водни пътища на Република България 

19. Инструкция № 1 за извършване на дознание от капитана на морски кораб 
20. Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на произшествия в 

морските пространства 
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Приложени(! .№ 2 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ 

на компетентните органи във връзка с провеждане на наказателно 

производство за особено сериозни произшествия 

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА 

nрокурори пот. 3.4. от Указанието: 
Николай Георгиев - зав. отдел 02 „Досъдебен" във ВКП - ръководител и 

прокурор за контакт и координация за страната. 

Тел. 02/ 92 19 465, e-mail: ngeo1·giev@prb.bg 
GSM за 24-часов контакт при необходимост: 
0887 

Евгений Трифо11ов - прокурор в отдел 02 ,Досъдебен" във ВКП. 
Тел. 02/ 92 19 238, e-mail: etrifonov@prb.bg 

Валентин Кирилов - прокурор в отдел 02 „Досъдебен" във ВКП. 
Тел. 02/ 92 19 392, 02/ 81-17- 960, e-mail: v.kirilov@prb.bg 

-------.. --------------·----·-----.. ---------... -----·------------------.. -----·-------------------.... 

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ___ .,. __ .,. ___________ .,.,... _________________________ "" _______________________________________________ _ 

Отдел „Оперативен дежурен център" 

02/9826-666, 667; 
0886/31 -75-40 или на телефон от системата Тетра- № 2-70-17 
фа:кс/тел.02/982-6665, e-mail: dcenter@nsls.bg 
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ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО" 

(ОРГАНИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ) 
..,,..,. ___________ .;.. ___ ..., ______ .,. _______ .. ___________ ,.. ____________ .. __ .., ___________ ,.. ............. --------.. -----
ОТДЕЛ нНАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР" 

Тел: 02/982 21 160; 02/982 21 161 
e-mail:fscp~noc@mvr.bg 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА . 

Органи за техни•1еско разследване на произшествия във въздушния, 

водния и железопътния транспорт 

Дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, 

водния и железопътния транспорт" (ЗРПВВЖТ) 

Директор Христо Христов 

тел.: 02/9409 864 
e~mail: ihristov@mtitc.government.bg 

Специализирано звено за разследване на авиационни събития 

Христо Христов - Директор 
Адрес за кореспонденция: 

София 1000, ул."Дякон Игнатий" N.o 9 
Тел.: +359 2 940 9864, +359 2 937 1067; 
Факс: +359 2 940 9828 
e-mail: ihristov@mtitc.government.bg 
GSM за 24-часов контакт при авиационни събития: 
0889 , - Христо Христов 

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в 
железопътния транспорт 

Адрес за кореспонденция: 

София 1000, ул. 11 Дякон Игнатий" № 9 
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Бойчо Скробански - държавен инспектор по разследване, рысоводител 
назвено 

Тел. +359 2 9409317 / +359 2 9324223 
Факс: +359 2 9409350 
моб.: +359 886: 
e-mail: bskrobanski@шtitc.governшent.bg 
GSM за 24-часов контакт при железопътни събития: 
0886 . - Бойчо Скробански 

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските 

пространства 

Адрес за кореспонденция: 

София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9 
GSM за 24-часов контакт при морски събития: 
0882 - Георги Денев 
0884: Васил Георгиев 
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ПPOifYP А ТУР А НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

r ЛАВЕН ПРОКУРОР 

ЗАПОВЕД 

№ ~~:М,_~~1 

гр. София, 16. оц . 2019 г. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Указание за задълженията на 

прокуратурите при осъществяване на правомощията на Националното бюро за 
контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), утвърдено със 

заповед № РД-02-42/20.11.2015 г. на главния прокурор 

Във връзка с настъпили законодателни изменения и с цел уеднаквяване на 

прокурорската практика при прилагане на Указанието за задълженията на 

прокуратурите при осъществяване на правомощията на НБКСРС, утвърдено със 

заповед № Р Д-02-42/20.11.2015 г. на главния прокурор 
и на основание чл. 136, ал. 5 и чл. 138, т. 6 от Закона за съдебната власт 

ЗАПОВЯДВАМ: 

· I. Въвеждам изменения в Указанието за задълженията на прокуратурите при 
осъществяване на правомощията на НБКСРС, утвърдено със заповед № РД-02-

42/20.11.2015 г. на главния прокурор, както следва: 

1. В т. 7.1. буква „л" текстът след думите „ орган по чл. 13, чл. 15 " се изменя 
така: ,, чл. 20 и/или чл. 34н, ал. 1 ЗСРС във връзка с използването и прилагането на 
СРС". 

2. В т. 8.2. текстът„ чл. 15, ал. 2 ЗСРС" се изменя така:,, чл. 15, ал. 3 ЗСРС". 

II. Заповедта да се публикува на Ведомствения информационен сайт на 
Прокуратурата на Република България, ведно солидирана версия на 
указанието. 

чл. 4, т. 1 от 
Регламент ЕС 

ГЛАВЕН 2016/679 

РЕПУБЛ 

с 

София 1000, бул. "Витоша" № 2, тел: 02 /92 19 601, факс: 02/989 01 10, e-mail: office_gp@prb.bg 



УКАЗАНИЕ 
ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОКУРАТУРИТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПРАВОМОЩИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА 

СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

1. Настоящото указание определя задълженията на 

административните ръководители на прокуратурите, наблюдаващите 

прокурори и служителите, изпълняващи функции по 33:КИ при 

осъществяване на правомощията на Националното бюро за контрол на 

специалните разузнавателни средства (НБКСРС). 

2. Указанието има за цел създаването на всички необходими условия 
за безпрепятствено упражняване на правомощията на НБКСРС, в 

съответствие с разпоредбите на ЗСРС, НПК, 33:КИ, ППЗЗКИ и Правилника 

за дейността на НБКСРС и неговата администрация. 

3. Указанието създава задължения за административните 

ръководители на прокуратурите, техните заместници и прокурорите, както 

и за служителите от администрацията на ПРБ, които изпълняват функции 

по 33:КИ. Задължените лица оказват пълно съдействие на членовете на 

Бюрото и служителите му при осъществяване на техните правомощия. 

4. Компетентността на НБКСРС във връзка с работата на 

прокуратурата е свързана с наблюдение на процедурите, определени в 

чл. 346, ал. 1 ЗСРС и с дейностите по чл. 34е, ал. 1 ЗСРС. Указанията на 
НБКСРС по чл. 34е, ал. 1, т. 3 ЗСРС, както и утвърдените от председателя 
на Бюрото образци и правила по чл. 34е, ал. 2 ЗСРС, са задължителни за 
всички органи и лица пот. 3. 

5. Право да изискват информация ( чл. 34е, ал. 1, т. 1 ЗСРС) и да 
извършват проверки ( чл. 34е, ал. 1, т. 2 ЗСРС) имат членовете на НБКСРС 
и придружаващите ги служители, подпомагащи дейността на 

Националното бюро, свързана с неговите компетенции (чл. 21, ал. 1 от 
Правилника за дейността на НБКСРС и неговата администрация). 

5.1. Дейностите по чл. 34е, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСРС не могат да се 
осъществяват самостоятелно от подпомагащи дейността на НБКСРС 

служители по чл. 21, ал. 1 от Правилника. 
5.2. Дейностите по чл. 34е, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСРС не се осъществяват 

от служители, подпомагащи организационно и технически Националното 

бюро (чл. 21, ал. 2 от Правилника), както и от външни сътрудници и 
експерти (чл. 18, ал. 1, т. 9 от Правилника), независимо от това, дали са 
придружавани от член на Бюрото. 



6. При посещение на представители на НБКСРС в прокуратура, за 
извършване на проверка, незабавно се уведомява административния й 

ръководител. 

6.1. Административният ръководител, прокурорите или служителите 
от проверяваната прокуратура изискват от членовете на Бюрото и от 

придружаващите ги служители да се легитимират със служебна карта и да 

представят копие на разрешенията си за достъп до класифицирана 

информация с ниво на класификация „Строго секретно". 

6.2. Лицата по т. 6.1 изискват да бъде представено и копие от 

съответния акт (решение на Националното бюро, писмо на председателя) 

за извършване на проверката. 

7. На членовете на НБКСРС, както и на служителите на Бюрото - с 

оглед компетентността им чл. 21, ал. 1 от Правилника, се осигурява пълен 
достъп до следните документи, регистри и помещения. 

7.1. Всички документи във връзка с използването и прилагането на 
специални разузнавателни средства (СРС): 

а) искане за използване на СРС; 

б) справка към искането; 

в) уведомление до административния ръководител по чл. 13, ал. 4 
ЗСРС (в случай, че е създаден отделен документ); 

г) разрешение/отказ за прилагане на СРС; 

д) уведомление по чл. 17 ЗСРС; 
е) искане за прекратяване прилагането на СРС; 

ж) разпореждане за унищожаване на информацията по чл. 175, ал. 7 
нпк· 

' 
з) уведомления по чл. 22 ЗСРС; 
и) искане за изготвяне на ВДС; 

й) протокол за унищожаване по реда на чл. 31, ал. 3 ЗСРС; 
к) доклад по чл. 29, ал. 7 ЗСРС; 
л) (изм. със Заповед № РД-02-11/25.04.2019 г. на главния прокурор) 

други документи, издадени от орган по чл. 13, чл. 15, чл. 20 и/или чл. 34н, 
ал. 1 ЗСРС във връзка с използването и прилагането на СРС. 

7.2. Водените регистри за СРС, по образците, утвърдени от НБКСРС. 
7.3. Всяко помещение (регистратура за класифицирана информация), 

в което се съхраняват документите пот. 7.1 и т. 7.2. 
7.4. Издадените вътрешноорганизационни документи, като: заповед 

на административния ръководител за въвеждане на утвърдения от 

НБКСРС регистър за СРС; заповед за определяне на комисия за 

унищожаване на материални носители по чл. 25 ЗСРС, както и други 
документи, имащи отношение към създадената в проверяваната 

прокуратура организация по изпълнение разпоредбите на ЗСРС. 
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8. Компетентността на НБКСРС (,,наблюдение на процедурите ... " -
чл. 346, ал. 1 ЗСРС) не включва възможността, при проверките да се 
изискват и предоставят други документи, освен тези пот. 7. 

8.1. Разпоредбите на чл. 346, ал. 1 ЗСРС и чл. 34е, ал. 4 ЗСРС 
изключват възможността, членовете на Бюрото и служителите, които ги 

придружават, да получават и да се запознават със самите прокурорски 

преписки и досъдебни производства - изцяло или само с отделни 

доказателствени материали. 

8.2. (изм. със Заповед № РД-02-11/25.04.2019 г. на главния прокурор) 
Преценката на доказателствата и на резултатите от водените действия по 

разследването е изцяло извън правомощията по закон на НБКСРС. Това се 

отнася и за: документите, на които се основава искането за използване на 

СРС по смисъла на чл. 15, ал. 3 ЗСРС; резултатите, получени в хода на 
прилагане на СРС, предоставени на хартиен или друг носител, по смисъла 

на чл. 25 ЗСРС; получените веществените доказателствени средства (ВДС). 
8.3. При направено писмено искане в хода на проверката за 

запознаване и с доказателства по делото, включително и с веществени 

доказателствени средства, придобити по реда на ЗСРС, компетентен да се 

произнесе е само наблюдаващият прокурор ( чл. 198 НПК). 

9. Запознаването с документи в хода на проверка от НБКСРС се 
извършва в присъствието на служителя по сигурността на информацията, 

който отговаря за осигуряването на достъпа и отразява проверката. При 

отсъствие на служителя по сигурността на информация, проверката се 

извършва в присъствието на служител в регистратурата за класифицирана 

информация или на друг служител от организационната единица с 

издадено разрешение за достъп до класифицирана информация. 

9.1. Запознаването с документи, съдържащи класифицирана 

информация, се отразява в контролен лист (Приложение No 5 към чл. 70, 
Т. 5 ППЗЗКИ). 

9.2. Запознаването със съдържанието на регистъра за използване на 
специални разузнавателни средства се отразява в контролен лист 

(Приложение № 5 към чл. 70, т. 5 ППЗЗКИ), като в графа „забележка" на 
контролния лист се вписва: ,.;zицето се запознава с вписванията в 

д " регистъра от номер ... . о номер ... ... .. или „лицето се запознава с 

д " вписванията в регистъра от страница . . . . о страница . . . . . . . . . 

10. Воденето на бележки от представителите на НБКСРС в хода на 
проверката се допуска само в работни тетрадки или бележници, заведени 

по реда на чл. 114, ал. 1, т. 3 ППЗЗКИ в регистратурата за класифицирана 
информация на НБКСРС. 

3 



11. След приключване на проверката, служителят по сигурността на 
информацията в организационната единица изготвя доклад, включващ 

следните данни: 

а) дата/и на извършване на проверката; 

б) имена и длъжности на представителите на НБКСРС, 

осъществяващи проверката и номера на разрешенията им за достъп до 

класифицирана информация; 

в) представен акт за извършване на проверката (решение на 

НБКСРС, писмо на председателя); 

г) регистрационни номера на документите, с които са се запознали 

проверяващите лица; 

д) проверяван регистър за използване на специалните разузнавателни 

средства. 

11.1. В случаите, в които проверката касае и дейности по ЗСРС по 
конкретни досъдебни производства или преписки, в доклада се посочват и: 

а) номер на прокурорската преписка; 

б) номер на досъдебното производство; 

в) предмет и кратка фактическа обстановка по досъдебното 

производство или по проверката; 

г) имената и процесуалните качества на лицата, по отношение на 

които са прилагани проверяваните СРС. 

11.2. Докладите, съдържащи изброените данни в т. 11 и т. 11.1., се 
изготвят като класифицирани документи по реда на ППЗЗКИ в два 

екземпляра. 

11.3. Първият екземпляр остава на съхранение в регистратурата за 

класифицирана информация, обслужваща дейността на проверяваната 

прокуратура, в разкрит за целта сбор от документи. С първия екземпляр на 

доклада се запознават административният ръководител на проверяваната 

прокуратура, а когато проверката се отнася до конкретно досъдебно 

производство или преписка - и наблюдаващият прокурор. 

11.4. Вторият екземпляр от доклада да се изпраща за сведение на 
главния прокурор от административния ръководител. 

11.5. При даване на задължителни указания по реда на чл. 34е, ал. 1, 
т. 3 ЗСРС в резултат на проверка от НБКСРС, копие от тях се изпраща на 
главния прокурор. 

12. При отправени запитвания от НБКСРС относно наличие на 
предпоставките по чл. 34ж, ал. 2 ЗСРС, по повод констатация за 

неправомерно използване на СРС спрямо гражданин, компетентен да 

извърши съответната преценка и да отговори на запитването е само 

наблюдаващият прокурор. 
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13. Ежегодно, до края на м. февруари, Дирекция „Сигурност" в АГП 
изготвя обобщен доклад за извършените проверки от НБКСРС, 

констатираните нарушения и дадените задължителни указания, както и за 

проблемите и методическите насоки в практическата работа за 

предходната година. Докладът се изготвя въз основа на информацията по т. 

11 и се представя на главния прокурор. 
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ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

ЗАПОВЕД 

Гр. София, .. . №. .•. О.~ . ., ..... . 2019г. 

ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-O2-6 от 15.03.2017г. на 
главния прокурор, изменена със Заповед № РД-02-12 от 25.O4.2O19г. с която е 

утвърдено Указание за организация на взаимодействието между органите на 

досъдебното производство с обща и специална компетентност при особено 

сериозни произшествия и е създадена организация за приложението на указанието 

С цел подобряване и оптимизиране на действащата организация за 
неотложните и първоначалните действия по разследването на особено сериозни 

произшествия от компетентен орган и резултатно взаимодействие между органите 

на досъдебното производство, както и за координация със съответните държавни 

органи за разследване във връзка с безопасността при такива произшествия и с 
органите за защита от бедствия и с оглед на извършеното преразпределение на 

правомощията между заместниците на главния прокурор при ВКП, 

на основание чл.138, т.1,т.2 и т.6 от Закона за съдебната власт 

ЗАПОВЯДВАМ: 

!.Изменям моя Заповед № РД-O2-6 от 15.O3.2O17г., изменена със моя 
Заповед № РД-O2-12 от 25.O4.2O19г., както следва. 

1.Точка IV, се изменя и придобива следното съдържание: 

11 Административните ръководители утвърждават разработените и своевременно 

актуализирани планове за действие по т.3,5 от указанието и ги представят за 

одобрение на заместника на главния прокурор при ВКП, г-н Иван Гешев, чрез 

определения прокурор за контакт във ВКП". 

2.Точка VII. Се изменя и придобива следното съдържание: 11 Контрол по 

п.к. 1061, гр. София, бул "Витоша" № 2, тел: 02/92 19 601; факс: 02/989 0110; e-mail: office_gp@prb.bg 



· изпълнението на заповедта възлагам на заместника на главния прокурор при ВКП, 
г-н Иван Гешев." 

11. Препис от заповедта да се изпрати за сведение и изпълнение на 
заместниците на главния прокурор, на административните ръководители на 

прокуратури и на определените поt.3,4, от указанието прокурори от ВКП. 

111. Настоящата заповед да се публик)J, · а на Ведомствения 
информационен сайт на ПРБ. 

ГЛАВ чл. 4, т. 1 от 
Е Регламент ЕС 

2016/679 

! 

в 

/ 

/ 
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