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 ÒÂÚÐÄÅ ÑÊÚÏÎÒÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÎ 
ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ*

 Äîðîòåÿ Äà÷êîâà**

Специализираното пра во съ дие често е в но ви ни те с шум ни-
те про ку рор ски ак ции, с круп ни те биз нес ме ни в ареста, с об ви не-
нията сре щу де пу та ти. Постиженията на про ку ра ту ра та оба че се 
из мер ват с при съ ди, а не с ак ции, кол ко то и пищ ни да са те. А с 
при съ ди по зна ко ви де ла спе циали зи ра но то об ви не ние все още 
труд но мо же да се похва ли.

Правосъдието е скъ по за ни ма ние. Бюджетът на съ деб на та 
власт за 2019 г. е мал ко над 700 млн. лв. През след ва щи те го ди ни 
е за ло же но су ма та да расте. Но кол ко то и да е ви со ка, це на та си 
стру ва, ако насре ща граж да ни те по лу ча ват ка чест ве но, пред ви ди-
мо и ефек тив но пра во съ дие. Не по-мал ко важ но е об щест во то да 
има до ка за тел ст ва и да е убе де но, че систе ма та ра бо ти не от мен-
но.

От таз го диш ния бю джет на съ деб на та власт 343 млн. лв. са 
за съ ди ли ща та, а 260 млн. лв. – за про ку ра ту ра та. На фо на на те зи 
числа из д ръж ка та на спе циали зи ра ни те съ ди ли ща и про ку ра ту ри 
из глеж да ни щож на. Дейността им оба че поста вя въпро са да ли и 
мал ки те су ми си стру ват.

ÑÒÀÒÈÈ

* Текстът е публи ку ван в „Черна кни га на пра ви тел ст ве но то раз хи ще ние в 
България“ за 2019 го ди на. Това е пе то то по ред но из да ние на сбор ни ка по 
проек та на фон да ция „Фридрих Науман“, кой то съ би ра исто рии за непроз рач-
но или неефек тив но по хар че ни об щест ве ни па ри от дър жав ни или об щин ски 
ин сти ту ции, на мек за ко руп ция и не це ле съ образ но ус воени сред ст ва от ЕС.

Всички сбор ни ци мо же те да про че те те тук: http://www.fnf-southeasteurope.
org/our-work/black-book/.

** Журналист във вест ник „Сега“.
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Според офи циал ни те дан ни бю дже тът на Специализирания 
на ка за те лен съд за 2018 г. е 2 628 181 лв., над 1,6 млн. лв. от тях 
са за запла ти. Бюджетът на Апелативния спе циали зи ран на ка за-
те лен съд е 1 674 135 лв. за 2019 г. От тях мал ко над 1,2 млн. лв. 
са за запла ти. Година по-ра но бю дже тът е 1 440 550 лв., над 1 
млн. лв. от които са за въз награж де ния. Публична ин фор ма ция за 
бю дже та на спе циали зи ра ни те про ку ра ту ри ня ма, тъй ка то, как то 
всич ко в дър жав но то об ви не ние, и сред ст ва та му са цен тра ли зи-
ра ни.

От про ку ра ту ра та пре доста ви ха дан ни те по Закона за достъп 
до об щест ве на ин фор ма ция. Утвърденият бю джет на Специализи-
ра ната про ку ра ту ра  за 2019 г. е 6,64 млн. лв. Актуализираният 
към края на ок том ври бю джет е 7,54 млн. лв. За Апелативната 
спе циали зи ра на про ку ра ту ра числа та са 1,44 млн. лв. и 1,47 
млн. лв.

Още със съз да ва не то на спе циали зи ра ния съд и про ку ра ту ра 
през 2012 г. ар хи тек ти те на те зи струк ту ри – управля ва щи те от 
ГЕРБ, и по-спе циал но вътреш ният ми нистър Цветан Цветанов, 
оста ви ха впе чат ле нието, че го пра вят, за да има кой да под пе чат-
ва без кри тич но об ви ни тел ни те ак то ве на про ку ра ту ра та и да га-
ран ти ра успе хи за от чи та не пред Европейската ко ми сия. Това е и 
ед на от при чи ни те към но ви те струк ту ри да ня ма осо бен наплив 
от ма гистра ти и в тях да за ра бо тят хо ра без опит в теж ки те де ла, 
които ина че не би ха се кла си ра ли в конкур си те за по ви ше ние.

„В Европа има са мо един та къв съд – в Испания, но там има 
ЕТА (баска те ро ристич на ор га ни за ция), те ро ри зъм. За съ жа ле ние, 
цел та е да се съз да дат два ви да съ ди ли ща – ед ни за ма со ви те де ла 
и ед ни за те зи, които пра ви тел ст во то на вся ка це на иска да спе че-
ли“, каз ва по вре ме на диску сия в пар ла мен та през май 2010 г. 
пред се да те лят на Висшия ад во кат ски съ вет Даниела Доковска1. 
Интересен де тайл е, че на съ ща та диску сия настоящият гла вен 
про ку рор Сотир Цацаров, то га ва са мо пред се да тел на Окръжния 
съд в Пловдив, из каз ва мне ние, че в спе циали зи ра ни те съ ди ли ща 

1 Стенограмата от съ би тието мо же да бъ де про че те на тук: https://bit.
ly/371peG0.
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тряб ва да се гле дат и де ла та сре щу хо ра с иму ни тет и чле но ве на 
ка би не та. Нещо, което бе ше про ка ра но 7 го ди ни по-къс но – през 
2017 г., за да бъ де за оби ко лен Софийският град ски съд, кой то по 
оно ва вре ме раз глеж да ше поч ти всич ки т.нар. зна ко ви де ла, но се 
ръ ко во де ше от не удоб ния за ста тук во то Калоян Топалов. Така 
към спе циали зи ра ни те струк ту ри бя ха прехвър ле ни2 и де ла та за 
ко руп ция по ви со ки те ета жи на власт та.

С две свои ре ше ния3 Конституционният съд закре пи спе-
циали зи ра ни те юрис дик ции и отре че те за та, че се съз да ват из вън-
ред ни съ ди ли ща, как ви то ос нов ният за кон забра ня ва. „Пoдxoд, 
кoйтo въвeждa или cъздaвa пpeдcтaвa от нос но пре зум п ция за зло-
на ме ре ност на дейст вия на ор га ни на съ деб на та власт, e непро-
дук ти вен и не мо же да бъ де спо де лен“, за пи са ха кон сти ту цион-
ни те съ дии във вто ро то ре ше ние.

Въпреки то ва оба че е спор но кол ко оправ да ни са раз хо ди те, 
свър за ни със спе циали зи ра ни те струк ту ри, чиито ма гистра ти се 
об гриж ват от дър жа ва та с осо бе но вни ма ние.

С про ме ни4 в Закона за съ деб на та власт, които са в си ла от 
на ча ло то на 2018 г., бе ше регла мен ти ра но, че ма гистра ти те в спе-
циали зи ра ни те струк ту ри по лу ча ват до пъл ни тел но суми в раз мер 
до 6 ос нов ни ме сеч ни въз награж де ния го диш но. Същият бо нус се 
по ла га и за съ деб ни те слу жи те ли там. За цел та през юли 2019 г. 
Министерският съ вет одобри5 до пъл ни тел ни раз хо ди за съ деб на-
та власт в раз мер на 2 млн. лв. от цен трал ния бю джет, които да 
оти дат за бо ну си в систе ма та.

На 10 ок том ври е одобрен вто ри тран с фер – от 1 млн. лв. В 
поста новле нието6 из рич но е за пи са но, че те зи па ри са за обез-
печа ва не на из пла ща не то на до пъл ни тел ни въз награж де ния на 
ма гистра ти те и слу жи те ли те в пър воин стан цион ния и в Апелатив-
ния спе циали зи ран съд. Според послед ни те офи циал ни дан ни от 

2 Това ста на с про ме ни в НПК, обн., ДВ, бр. 63 от 2017 г., в си ла от 5.11.2017 г.
3 Решение № 10/2011 г. по к. д. № 6/2011 г. и Решение № 6/2018 г. по к. д. 

№ 10/2017 г.
4 Обн., ДВ, бр. 90 от 2017 г., в си ла от 1.01.2018 г.
5 Постановление на Министерския съ вет № 182 от 19 юли 2019 г.
6 Постановление на Министерския съ вет № 255 от 10 ок том ври 2019 г.
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две те съ ди ли ща в тях ра бо тят об що око ло 30 съ дии и 70 слу жи-
тели.

Вносители на пред ло же нието за бо ну си те са де пу та ти от 
ГЕРБ, „Воля“, ДПС, „Обединени патриоти“. Те се мо ти ви ра ха с 
то ва, че пра во мо щията на спе циали зи ра ни те ма гистра ти са уве-
ли че ни, те ще поемат „нов огро мен обем спе ци фич ни по своя ха-
рак тер де ла“ и то ва мо же да бло ки ра дейност та им. Затова тряб-
ват и сти му ли, които да привли чат ма гистра ти и съ деб ни слу жи-
те ли в спе циали зи ра ни те юрис дик ции. „Няма как те да бъ дат мо-
ти ви ра ни да постъ пят в съ деб на та систе ма пред вид по-го ле мия 
обем ра бо та, чести те ко ман ди ров ки в ця ла та стра на и по-ви со ка-
та слож ност на произ вод ст ва та“, пи шат вно си те ли те на за ко-
нопроек та в мо ти ви те към не го7. От до ку мен та оба че изоб що не 
ста ва яс но да ли е пра вен ана лиз на то зи „нов огро мен обем“ ра бо-
та, или се го во ри наизуст, за да бъ де оправ да но то ва ма те риал но 
сти му ли ра не.

„Огромният обем“ ра бо та не стряска и два ма от чле но ве те на 
пре диш ния състав на Висшия съ де бен съ вет. Галя Георгиева и 
Магдалена Лазарова се въз пол з ва ха от под си гу ре ния от пар ла-
мен та с про ме ни в Закона за съ деб на та власт8 т.нар. ка риерен бо-
нус и из бра ха да ра бо тят в Апелативния спе циали зи ран на ка за те-
лен съд. Иначе Георгиева тряб ва ше да се вър не ка то апе ла ти вен 
съ дия в Пловдив, а Лазарова – ка то апе ла ти вен съ дия в София.

По де ла та за ко руп ция по ви со ки те ета жи на власт та през 
2018 г. в спе циали зи ра ния съд са обра зу ва ни 25 про це са, со чи го-
диш ният му доклад. За 2018 г. спец съ дът е раз гле дал 3411 иска-
ния за раз ре ше ние за из пол з ва не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни 
сред ст ва, т.е. бли зо по 10 все ки ден. Същата го ди на в съ да са 
обра зу ва ни об що 7778 де ла, което е с 11,8% по ве че от пред ходна-
та го ди на. Излиза, че един съ дия е по лу чил сред но по 409 де ла. 
Повечето оба че са част ни на ка за тел ни де ла, напри мер мер ки за 
не от кло не ние – 7580. Истинските де ла, т.е. те зи от общ ха рак тер, 

7 Законопроект за из ме не ние и до пъл не ние на Закона за съ деб на та власт, 754-
01-69 от 5 ок том ври 2017 г., https://www.parliament.bg/bills/44/754-01-69.pdf.

8 Промените са об на род ва ни в ДВ, бр. 65 от 2017 г.
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са ед ва 197 за це лия съд, което е по-мал ко от 2017 г., ко га то са 
били 2049.

На сай та на Върховния ка са ционен съд има сек ция, в която 
се публи ку ват ак ту ал ни спи съ ци на де ла та, свър за ни с ор га ни зи-
ра на та престъп ност и ко руп цион ните престъпле ния. Това се пра-
ви ка то част от Плана за дейст вие за из пъл не ние на пре по ръ ки те 
от Доклада на Европейската ко ми сия от яну ари 2017 г. в рам ки те 
на Механизма за сътруд ни чест во и проверка. Според ин фор ма-
цията от спи съ ци те към 18 ок том ври 2019 г. в пър воин стан цион-
ния спе циали зи ран съд ви ся щи са 29 де ла за ко руп цион ни 
престъпле ния и 132 за ор га ни зи ра на престъп ност. От прегле да на 
са ми те де ла се виж да, че вис ша та ко руп ция, която про ку ра ту ра та 
е успя ла да пра ти на под съ ди ма та ска мей ка, изоб що не е чак тол-
ко ва вис ша.

През март м.г. напри мер е приклю чи ло на пър ва ин стан ция 
де ло10 сре щу 9 слу жи те ли на Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация“ – Стара Загора, об ви не ни, че са би ли ор га ни зи-
ра на престъп на гру па за под ку пи. Съдът не приз на ва об ви не-
нията, че са ор га ни зи ра на гру па. В край на смет ка пе ти ма от под-
съ ди ми те са оправ да ни. Останалите че ти ри ма са осъ де ни услов но 
на по 2 го ди ни зат вор и гло би – един 500 лв., а оста на ли те – по 
2000 лв. Става ду ма за под ку пи от 6800, 5000, 1800 лв. Акцията 
по раз би ва не то на „гру па та“ е от юли 2011 г. Тоест до при съ да та 
на пър ва та ин стан ция са ми на ли 8 го ди ни.

Пробация за срок от 6 ме се ца е ре зул та тът по де ло11 сре щу 
про ку ро ра от Добрич Румяна Желева. Тя е приз на та за ви нов на 
са мо по об ви не нието за лъ жес ви де тел ст ва не и оправ да на за то ва 
да е опит ва ла да из пол з ва слу жеб но то си по ло же ние, за да по мог-
не на съпру га си да из бег не по ли цейска про вер ка, след ка то е 
спрян във ви ди мо нетрез во състояние.

На 26 февру ари 2019 г. бив шият областен упра ви тел на 
Бургас Павел Маринов е оправ дан12 от спец съ да за длъж ност но 

9 Източник – Доклад за дейност та на Специализирания на ка за те лен съд за 
2018 година, https://bit.ly/2NI8YlH.

10 Н. о. х. д. № 599/2016 г. по опи са на Специализирания на ка за те лен съд.
11 Н. о. х. д. № 3074/2018 г. по опи са на Специализирания на ка за те лен съд.
12 Н. о. х. д. № 811/2018 г. по опи са на Специализирания на ка за те лен съд.
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престъпле ние. Според об ви не нието през 2014 г. той е из пол з вал 
слу жеб но то си по ло же ние в услу га на част ни ин те ре си, ка то се е 
на ме сил в спор за соб ст ве ност меж ду две дру жест ва.

Най-го ля мо то пости же ние на Спе циали зи ра на та про ку ра ту-
ра до се га е осъ ди тел на та при съ да13 сре щу бив шия кмет на сто-
лич ния ра йон „Младост“ Десислава Иванчева и за мест нич ка та ѝ 
Биляна Петрова. На 15 април две те заед но с Петко Дюлгеров бя ха 
приз на ти за ви нов ни и осъ де ни съ от вет но на 20, 15 и 12 го ди ни 
зат вор. Този про цес оба че по вся ка ве роят ност ще на те жи на да-
нъ коплат ци те с осъ ди тел но ре ше ние на Съда в Страсбург, тъй ка-
то и в мо ти ви те14 към при съ да та бе ше приз на то, че пра ва та на 
под съ ди ми те са би ли на ру ше ни по вре ме на ареста.

На сай та на Специализираната про ку ра ту ра не е ка чен докла-
дът за дейност та ѝ през 2018 г. Така че послед ни те дан ни за ра бо-
та та и на то ва ре ност та са за 2017 г. Промените, които пра ти ха към 
Специализираната про ку ра ту ра де ла та за вис ша ко руп ция, оба че 
са в си ла от на ча ло то на ноем ври 2017 г., т.е. не може от докла да 
да се ви ди как но ва та уред ба се е отра зи ла на дейност та ѝ.

В об щия доклад15 за дейност та на про ку ра ту ра та за 2018 г. е 
за пи са но, че с оглед на ком пе тент ност та си Специализираната 
про ку ра ту ра е наблю да ва ла най-мно го де ла за ор га ни зи ра на 
престъп ност – 695, пред ставля ва щи 96,8% от всич ки наблю да ва-
ни де ла в стра на та за то зи вид престъпле ния.

Внесените в съ да про ку рор ски ак то ве от Специализираната 
про ку ра ту ра са 161 (207; 60 за пред ход ни те две години), а пре да-
де ни те на съд ли ца са 400 (492; 386). От вне се ни те в Специали-
зирания на ка за те лен съд де ла на про ку рор са вър на ти 29, което 
пред ставля ва 18% от вне се ни те в СпНС про ку рор ски ак то ве през 
го ди на та. За срав не ние, през 2017 г. вър на ти те де ла са 15%. 
Осъдени с вля зъл в си ла съ де бен акт са 198 (261; 125) ли ца. 
Оправдани с вля зъл в си ла съ де бен акт са 12 (26;19) ли ца.

През ля то то на 2019 г. ста на яс но още, че це на та на ре мон та 
на сгра да та на бив шия механотехникум на бул. „Ал. Стам-

13 Н. о. х. д. № 2617/2018 г. по опи са на Специализирания на ка за те лен съд.
14 https://bit.ly/2NFzgou.
15 https://bit.ly/34YSQlz.
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болийски“ в София, къ де то ще се по ме ща ват спе циали зи ра ният 
съд и про ку ра ту ра, ня как си се е уве ли чи ла по ве че от два пъ ти. И 
вместо пър во на чал но обя ве на та су ма от 8 млн. лв. ще стру ва 19,7 
млн. лв. с ДДС. За срав не ние, ре мон тът и ре кон струк цията на 
две те сгра ди, които бя ха да де ни да ре шат 20-го диш ния би тов 
проб лем на Софийския ра йо нен съд, стру ва ха око ло 20 млн. лв. 
Само че в то зи съд и про ку ра ту ра ра бо тят в пъ ти по ве че ма гистра-
ти (в две те сгра ди ра бо тят 1100 ду ши, спе циали зи ра ни те са под 
300), които разглеждат в пъ ти по ве че де ла.

„Увеличението е съ обра зе но с раз ме ра на уста но ве на та при 
об след ва не на сгра да та застроена площ, как то и с идеята за 
отстра ня ва не на по лу раз ру ше ни ха ле та встра ни от нея и по-
строява не на тях но място на под зе мен пар кинг и сгра да със съ-
деб ни за ли и с въз мож ност та за ус воява не на под покрив но то 
простран ст во“, гла си обяс не нието на съ ве та16. В та зи су ма не е 
вклю че но обо руд ва не то на бъ де ща та съ деб на па ла та, което озна-
чава, че це на та ще се уве ли чи още.

По вре ме на об съж да не то са мо Олга Керелска е про тив уве-
ли ча ва не то на су ма та, за що то спо ред нея тя е драстич но за ви ше-
на. Керелска обяс ня ва, че сред на та це на на квад ра тен ме тър за 
но во строител ст во е 500 евро, а комисията за управле ние на соб-
ст ве ност та на ВСС пред ла га 650 евро. „Подходът за из вър ш ва не-
то на то ва строител ст во, а имен но чрез ин же не ринг, не е най-уда-
чен. (…) Сега просто хвър ля ме ед ни 19 ми лиона за ня как ви 
дейности, които те пър ва ще се из вър шат и които не знаем точ но 
как ви ще бъ дат“, каз ва Керелска по вре ме на за се да нието17.

Боян Новански от го ва ря, че сгра да та се нуж дае от укреп ва-
не, ина че ня ма да из дър жи и ще про пад не. „Максималната 
стойност на но во то строител ст во, и то луксоз но из пъл не ние, е 
меж ду 700 и 800 евро, су пер луксоз но строител ст во в мо мен та е 
800, го во ря за луксоз но строител ст во, но след ва да се има пред-
вид то ва, че сгра да та на „Стамболийски“ е ста ра сгра да. Едно е да 
строите сгра да от на ча ло, от ну ла, дру го е да пре устроява те, то ва 

16 https://bit.ly/2QadDyq.
17 https://bit.ly/2CHdcU8 – про то кол от за се да нието на пленума на ВСС от 18 

юли 2019 г.
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ви на ги е с про цент и по ло ви на – два, каз ват ар хи тек ти те и проек-
тан ти те, по-скъ по, от кол ко то да поч не те от ну ла та. По прин цип 
най-добре е да я бут нем и да построим но ва сгра да, са мо че то ва 
не знам как ще се слу чи“, каз ва Новански18. В край на смет ка уве-
ли че нието е под кре пе но с 20 гла са. „Против“ гла су ва са мо 
Керелска. Тази сгра да бе да де на на съ деб на та власт през 2017 г. 
Преди то ва бе ше соб ст ве ност на Софийския уни вер си тет и 
прехвър ля не то пре диз ви ка напре же ние. От съз да ва не то си през 
2012 г. спе циали зи ра ният съд и про ку ра ту ра са в бив ша та сгра да 
на ДАНС на ул. „Черковна“. Твърдят оба че, че там е пре ка ле но 
тяс но, а пет те съ деб ни за ли не им сти гат. В но ва та сгра да са пред-
ви де ни 15 за ли.

Където и да се пре местят спе циали зи ра ни те ма гистра ти, как-
ви то и бо ну си да взе мат, фак ти те го во рят, че спе циали зи ра ни те 
съ ди ли ща и про ку ра ту ри са съм ни те лен по ли ти чески проект на 
управля ва ща та пар тия ГЕРБ. До то зи мо мент съ щест ву ва не то на 
спе циали зи ра ни струк ту ри не е по добри ло ни то „бор ба та“ с ко-
руп цията по ви со ки те ета жи на власт та, ни то та зи с ор га ни зи ра-
на та престъп ност, нито е до ве ло до по-бър зи при съ ди. Заради 
съсре до то ча ва не то на те зи де ла в ръ це те на по-мал ко на брой ма-
гистра ти оба че вър ху тях е кон цен три ран по-го лям ко руп ционен 
риск и огром ни об щест ве ни очак ва ния. Макар че до ри добре пла-
те ни те от управля ва щи те съ дии не мо гат да произ не сат осъ ди тел-
ни при съ ди за ви со ка ко руп ция, ко га то про ку ра ту ра та не си е 
свър ши ла ра бо та та.

18 https://bit.ly/2CHdcU8 – про то кол от за се да нието на пленума на ВСС от 18 
юли 2019 г. 


