ПРОКУРАТУРА НА РЕ.ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ЗАПОВЕД

гр. София, ..... Р.f fl.~ ...2021 г.

С цел подобряване на ефективността и организацията на работата по
наказателни

·производства

за

корупционни

престъпления

и

организирана

пр~стъпност,.за престъпления с предмет средства от европейски фондове, както ц

по дела с особена фактическа и правна сложност,
и на основание чл.

138, т. 1 и т. 6 от Закона за съдебната власт,

З АП ОВ ЯДВАМ:

1. УТВЪРЖДАВАМ Указание за специален надзор.

II.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместниците на

главния прокурор при ВКП.

111.

Заповедта да се публикува на Ведомствения информационен сайт на

ПРБ.

ГЛАВЕН ПРОКУРОР чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС
2016/679

УКАЗАНИЕ
ЗА СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР
/УСН/

1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Специалният надзор /СН/ в Прокуратурата на Република България

се изразява в оказване от страна на горестояща прокуратура на засилена
методическа

и

организационна

първоинстанционна

помощ

прокуратура,

по

отношение

наблюдаващ

на

конкретно

прокурор

от

наказателно

производство.

2.

Специалният

надзор

се

осъществява

след.

образуване

на

наказателно производство и обхваща неговата досъдебна и съдебна фаза.
На специален надзор могат да се вземат дела от следната

3.
категория:

3.1. Водени за:
- корупционни прес.тьпления /съобразно Каталога/ и за организирана
престъпност /съобразно обхвата на чл. 41 la НПК/;
- за престъпления по чл.202, ал.2, т.З, чл.212, ал.3, чл.248а, чл.2546
НК

и

в~ички

други

престъпления:

с

предмет

средства

от

еврофондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС.

3.2.
3.З.

Посочени /наблюдавани/ от Европейската комисия.
Други дела, които се отличават с фактическа и правна сложност

или имат важно за съдебната практика значение,

11.

РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ДЕЛО НА СИ

4. За делата по т.З. 1:
4.1. Незабавно след образуване

на досъдебно производство от тези

категории, постъпване на уведомление по чл,

212

ал.

3

НПК или при

постъпване на дело от друга прокуратура, наблюдаващият прокурор
писмено

уведомява

административния

прокурор със справка /образец

си

ръководител

и

апелативния

11.

Когато образуваното досъдебно производство е за престъпление по
чл.202, ал.2, т.3, чл.212, ал.З, чл.248а, чл.2546 НК или друго престъпление с
предмет средства от еврофондове, принадлежащи на ЕС или предоставени

от ЕС, справката /образец

1/ се изпраща и на съответния отдел на Върховна

касационна прокуратура.

Такова уведомяване се дължи и при привличане на обвиняемо

4.2.

лице за престъпление от обхвата на т.

3.1,

в случаите когато делото е било

образувано за друго престъпление /извън този обхват/.
Образуваната в апелативната прокуратура преписка се възлага на

4.3.

прокурор от отдела/звеното, което работи приоритетно по делата за
корупционни престъпления и организирана престъпност или с предмет

средства от еврофондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС, по
реда на случайното разпределение.

Определеният прокурор проучва справката и материалите по

4.4.

делото /лично, чрез УИС, чрез изискване на допълнителни сведения по

електронна поща, факс, чрез непосредствен доклад на наблюдаващия
прокурор и др./ и в тридневен срок докладва на апелативния прокурор
становището си за необходимостта от вземане на делото на СН.

4.5.

Апелативният прокурор извършва конкретна преценка за вземане

на делото на СН. При вземане на делото на СН, апелативният прокурор

определя прокурора по т.

/образец

4.6.

4.3.

за надзорен прокурор и уведомява с писмо

2/ съответния отдел при ВКП.

Надзорният прокурор уведомява наблюдаващия прокурор за

взетото на СН дело.

4.7.

Апелативният прокурор може да предложи на главния прокурор

вземане на делото на СН и от Върховна касационна прокуратура /ВКП/.

4.8.

Независимо от процедурата пот.

4.1 - т. 4.7, по собствен почин или

по предложение на прокурор от ВКП или на заместниците на главния
прокурор при ВКП, главният прокурор може да разпореди вземане на дело
на СИ и изрично да определи надзорната прокуратура.

5. За делата пот. 3.2:
5.1. Тези дела се определят

след

съответно

уведомление

от

Европейската комисия или от Министерство на правосъдието.

5.2.

При постъпило съобщение за конкретно дело, главният прокурор

взема делото на СИ и определя отдела от ВКП, който ще осъществява

надзорна функция.

5.З.

Конкретният

надзорен

прокурор

се

определя

на

случаен

принцип.

5.4.

С изрично разпореждане главният прокурор може да изключи

дадено дело от СН.
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6.

6.1.

За делата пот.

3.3:

Когато наблюдаващият прокурор счете, че конкретното дело

/извън категорията на делата пот.

3.1.

и

3.2./ се

характеризира с особена

фактическа и правна сложност и е налице необходимост от методическа и
организационна

помощ

от

страна

на

горестояща

прокуратура,

изготвя

мотивирано предложение до съответния апелативен прокурор.

6.2.

Апелативният

прокурор

извършва обоснована

преценка

за

вземане на делото на СН. Когато вземе делото на СН апелативният

прокурор посочва изрично надзорната прокуратура /апелативна и/или
окръжна/ и уведомява съответния отдел при ВКП.

6.3.

Образуваната в съответната надзорна прокуратура преписка се

възлага на надзорен прокурор по реда на случайното разпределение.

Надзорният прокурор уведомява наблюдаващия прокурор за взетото на СН
дело.

6.4.

Апелативният прокурор може да предложи на главния прокурор

вземане на делото на СН и от Върховна касационна прокуратура /ВКП/.

6.5. Независимо от процедурата пот. 6.1 - т. 6.4, по собствен почин или
по предложение на прокурор от ВКП или на заместниците на главния

прокурор при ВКП, главният прокурор може да разпореди вземане на дело
на СН и изрично да определи надзорната прокуратура.
IП. СПОСОБИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СН

7. От страна на наблюдаващия прокурор

7.1.

Уведомява надзорния прокурор за всички свои актове, по които

може да се осъществи служебна проверка, както и за решенията си по
същество, като при невъзможност същите да бъдат получени чрез УИС, ги
изпраща по електронна поща и в изключителни случаи на хартия.

7.2.

Осъществява

производство

пред

процесуалното

първоинстанционния

представителство
съд,

както

и

в

при

съдебното

специалните

съдебни производства в рамките на досъдебната фаза, освен при обективна
невъзможност.

7.3.
съдебното

Уведомява надзорния прокурор за образуването и хода на

производство

постановяване

на присъда

пред

първоинстанционния

информира за нейното

съд,

като

съдържание

при
и за

становището си по основанията за подаване на въззивен протест.

7.4.

При наличие на основания за протестиране на присъда на
з

първоинстанционния

съд,

наблюдаващият

прокурор

изготвя

въззивен

протест, който при необходимост обсъжда предварително с надзорния
прокурор.

8. От страна на надзорния прокурор
8.1. Постоянно се информира за проведените

и предстоящи действия

по разследването, за насоките на разследването, стратегията и тактиката за

събиране на доказателства, чрез непосредствено проучване на делото,
използване на възможностите на УИС, кореспонденция по електронна поща

и анализ на постановените от наблюдаващия прокурор актове. Това

информиране не се осъществява чрез изискването на периодични писмени
справки за хода на делото.

8.2. Съобразно служебните си правомощия, надзорният прокурор:
- изисква качествено и срочно разследване;
~

дава

писмени

препоръки

относно

извършването

на

конкретни

действия по разследването и процесуални действия;

-

обсъжда с наблюдаващия прокурор събраните доказателства и хода

на разследването;

- обсъжда

с наблюдаващия прокурор проекти на постановления за

привличане на обвиняемо лице, проекти на обвинителни актове и други
проекти на постановления;

-

при необходимост или по негова преценка присъства на действия по

разследването и процесуални действия, извършвани от наблюдаващия
прокурор или разследващия орган.

8.3.

При сформиран екип от наблюдаващи прокурори и провеждане

на действия по разследването в различни съдебни райони, координира

работата по разследването.

8.4.

При необходимост може да участва в производството пред

първоинстанционния съд, съвместно с наблюдаващия прокурор.

8.5.

Надзорният прокурор е длъжен да познава развитието на процеса

по конкретното дело и в съдебната му фаза, както и да оказва при поискване
или по свой почин методическа помощ.

8.6.

В случаите, когато е от непосредствено горестоящата /въззивна/

прокуратура, представлява държавното обвинение пред въззивния съд по
същество

и

в

производствата,

свързани

с

контрол

върху

мерките

на

процесуална принуда, освен при обективна невъзможност.
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IV.

СН ОТ ОТДЕЛ

03 „СЪДЕБЕН" ПРИВКП

9. Когато по дело на СН се образува производство пред въззивния съд
/по същество/, надзорният прокурор от апелативната прокуратура уведомява

със справка отдел

1О.

03

„Съдебен" при ВКП.

Определеният по реда на случайното разпределение прокурор от

този отдел встъпва във функциите на надзорен прокурор за съдебната фаза,
за което уведомява прокурора от апелативната прокrrатура.

11.
познава

Надзорният прокурор от отдел

развитието

на процеса

по

03 „Съдебен" при ВКП е длъжен да

конкретното

дело

и да

оказва

при

поискване засилена методическа помощ, като при необходимост консултира
изготвянето на касационен протест.
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ОБРАЗЕЦ .№ 1 lкъм 4. 1./

ДО

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР
АП

.................•... _........... .

:КОПИЕ:

ОКРЪЖЕН/РАЙОНЕН ПРОКУРОР

···~·····································
На основание т.

4.1. от Указанието за сnециален надзор /УСН/, Ви
уведомявам, че· в .................... прокуратура е образувано. /постъпило
уведомление ·по чл. 212 ал. 3 НПК,· прието по компетентност дело от
друга прокуратура; привлечен като обвиняем/ досъдебно производство no
преписка по преписка No •, .•
ДП № ., .по описа на .............. е образувано на ........ и е водено
срещу ...........за това, че: ....•...... .lдиспозитив/.
По делото са привлечени като обвиняеми с мярка
неотклонение .. ./няма привлечени обвиняеми.
Кратко /в няколко реда/ описание на фактическата обстановка.

ПРОКУРОР:

................ .

за

ОБРАЗЕЦ №

2 /към 4.5./

ДО

вкп:..отдЕл

На основание т.

.............. .

4.5. от Указанието за специален надзор /УСН/, Ви
..... е взела на СН досъдебно

уведомявам, че Апелативна прокуратура

производство водено за корупционно престъпление /първа, втора или трета
група

от

Каталога/

или

за

организирана

престъпност

или

престъпление с предмет средства от еврофондове.

ДП №

... по

описа на

................ /преписка № ....

образувано на ......... и е водено срещу.............. за това, че:

по описа на.. ./ е
.............. ./кратък

дuспозитив/.
По

делото

са

привлечени

като

обвиняеми

с

мярка

за

неотклонение ... ./няма привлечени обвиняеми.
Надзорен прокурор при АП

..... е ... ..
Наблюдаващ прокурор е ................ ..

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

.............

