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Р А З Д Е Л  І 
 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 
                         
1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Фактори с 

актуално и дългосрочно значение за ефективността на органите на ДП и другите 

правоприлагащи органи, ангажирани с противодействието на престъпността. 
  

Данни за състоянието и нивото на престъпността за област Смолян: 
През 2020 г. статистическите данни отново отчитат ниски нива на  

престъпността в област Смолян – едва 0,8% от регистрираните в страната престъпления, 

които съотнесени към 100 хил. от населението са 501.8 престъпления при 998.5 средно 

за страната. /двойно по-малко са при нас/ 
В структурата на криминалната престъпност доминиращи са общоопасните 

престъпления, което се превръща в устойчива тенденция за региона през последните 5 
години.  

Променен е характера на регистрираната икономическа престъпност през 2020г. 

в сравнение с предходната  2019 г., като водещи са документните престъпления (а през 
2019 година доминиращи са били престъпленията в горското стопанство).  

В криминогенно отношение може да се отбележи, че съдебният район на ОП – 
Смолян  е с най-ниските нива на престъпност в страната, попадаща под прага на 

обществената търпимост и не оказваща негативно влияние върху обществено 

икономическия и социалния живот, т.е. престъпността не е сред съществените проблеми 

на областта.  
Конвенционалната престъпност е в ниски граници. За региона ни  не са 

характерни набезите и опостушаването на изоставени жилища и имоти, както и 

насилствени престъпления или грабежи над самотно живеещи и възрастни хора. 
Доброто взаимодействие и координация между държавните органи, местната 

власт, правоохранителните и правозащитните органи в областта, както и обществените 

организации и гражданите, и утвърдения през годините проактивен подход в работата са 

в основата на благоприятната криминогенна характеристика на областта.  
През 2020 г. под контрола на ОП – Смолян са проведени множество  съвместни 

специализирани полицейски операции/СПО/ по противодействие на конвенционалната 
престъпност, като ежеседмично са планирани и провеждани такива полицейски 

операции, предимно в малките населени места. 
Основните фактори, които характеризират социално-икономическата 

обстановка в областта, са социалния статус на населението – застаряващо население, 

слабо развита икономика, ниски доходи и други, а през 2020 г. и въведените 

противоепидемични мерки във връзка с разпространението на пандемията COVID 19, 
което доведе до икономическа криза и спад в българската икономика, както и в 
останалите страни от ЕС и съответно  се отрази негативно  върху износа и вътрешно-
икономическата активност.  

От анализа и оценката на факторите, влияещи върху средата за сигурност в 

региона и на данните от статистическите таблици,  се налага извода, че се установяват 

устойчиви тенденции в развитието на криминалната престъпност, които на фона на 

общите за страната, са в приемливи за обществото граници.   
  престъпленията, регистрирани в съдебния район на ОП-Смолян през 2020 г., 

продължават да съставляват незначителна част (0.8%) от престъпленията, регистрирани 

в страната;  
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 поддържане на традиционно високо ниво на разкриваемост на криминалните 

престъпленията( за отчетния период на 2020 г. ОДМВР – Смолян е в челните места в 

страната по този показател - 68,81% разкриваемост КрПр, при 50,77 за страната). Остава 

нисък процента на разкриваемост на икономическата престъпност, който е значително 

под средния за страната(16,22% при 31,57% за страната); 
 от криминалните престъпления структуроопределящи са общоопасните 

престъпления, което се превръща в устойчива тенденция за региона през последните 5 

години; 
 отчита се намаление в броя на регистрираните престъпления против 

личността. Престъпленията против личността отново са с инцидентен характер на 

традиционно ниски нива и не променят цялостната среда за сигурност. За отчетния 

период отново най-голям дял заемат телесните повреди; 
 отчита се тенденция на значително намаление на броя на регистрираните 

престъпления против собствеността(най-вече на кражбите в резултат на прилагането на 

проактивния подход и реализирането на дългосрочна стратегия за превенция на престъпленията срещу 

собствеността на гражданите, чрез системна работа с лицата, представляващи интерес по линия на 

кражбите); 
 има извършени 2 грабежа, извършителите на които са разкрити; 
 нехарактерни за района са престъпленията против собствеността, свързани с 

извършени грабежи по главните пътни артерии на областта; 
 няма извършени престъпления с терористичен характер, както и такива с 

данни за предварителна подготовка и сговор; 
 постигнати са добри резултати при противодействието на престъпленията, 

свързани с наркотични вещества в съдебния район на ОП-Смолян; 
 в структурата на икономическата престъпност преобладаващи са 

документните престъпления и престъпленията, свързани с горското стопанство; Както 

посочих по-горе, с оглед ниския % на разкриваемост на икономическите престъпления, е  
необходимо  мобилизиране усилията на оперативно – издирвателните служби на МВР за 

повишаване на резултатите в това направление.   
Средата на сигурност в област Смолян е значително по-добра от останалите 

области в страната, което е и до голяма степен атестат за добре свършена работа. Не се 

очаква изменение на криминогенната обстановка в обслужваната територия, освен ако 

не настъпи рязка промяна в средата за сигурност, повлияна от  външни криминогенни 

фактори. 
 

 
 

Р А З Д Е Л  ІІ 
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

 
І.  ДОСЪДЕБНА ФАЗА  

             
1.Преписки. Проверки по чл. 145 ЗСВ – срочност, резултати, мерки.  
 

 През 2020 г. прокурорите от Смолянския регион са работили общо по 1 510 
преписки, през 2019 г. по 1 709 преписки, а през 2018 г. по 1 459 преписки. Има 
тенденция на спад на броя преписки, по които се работи в сравнение с 2019 г. със 199 бр. 
(или 11,6 %) и  ръст в сравнение с 2018 г. -  с  51 бр.  (или 3,5 %). 
 От всички преписки, по които е работено през 2020 г., 1353 бр. са 

новообразувани.  
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 През отчетния период по 228 преписки са били образувани досъдебни 

производства – със 7 броя повече от 2019 г. (221 бр.) и със  22 повече от 2018 г. (206 
бр.). 

 
 
2.СЛЕДСТВЕН НАДЗОР 
 
2.1.  Обобщени данни по видове производства и съобразно систематиката на 

НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и на ощетените юридически лица от 

престъпления.  
- общо постъпили заявителски материали (ЗМ), общ брой регистрирани престъпления,  

общ брой разкрити от регистрираните престъпления и процент на разкриваемост за 

отчетните периоди на 2020 г., 2019 г. и 2018 г. 
Таблица № 1 

ОДМВР 

Смолян 

Общ брой ЗМ Регистрирани прест. 

Крим. Икон. Общо Крим. Икон. Общо 

2020 1 186 238 1 424 529 111 640 
2019 1 340 288 1 628 621 92 713 
2018 1 190 301 1 491 532 99 631 
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                                                                                              Таблица № 2 

ОДМВР 

Смолян 

Разкрити от 

регистрираните 
% на 

разкриваемост  

Разкрити прест., 

рег.предишни 

години и разкрити в 

периода 

Общо 

разкр. 

прест. в 

периода 

Крим. Икон. Общо Крим. Икон. Крим. Икон. Общо Общо 

2020 364 18 382 68,81 16,22 88 24 112   494    
2019 428 12 440 68,92 13,04 57 32 89    529    
2018 385 25 410 72,37 25,25 64 32 96 507 

 
- брой на разкрити извършители на регистрирани престъпления и брой на 

извършителите на разкрити престъпления в периода – криминална и икономическа 

престъпност за отчетните периоди на 2020 г., 2019 г. и 2018 г. 
       Таблица № 3 

ОДМВР 

Смолян 

Извършители на 

разкр. прест., регистр. 

през текущия период 

Извършители на 

разкр. прест. в 

периода 

Крим. Икон. Общо Кри

м. Икон. Общо 

2020 337 19 356 437 46 483 
2019 418 12 430 492 47 539 
2018 368 28 396 436 61 497 

 

- сравнение на нивото на престъпността в обслужваната територия с това в страната 
                                                                      Таблица № 4 

 ОДМВР 

Смолян 

Година 
Общ брой ЗМ Регистрирани прест. 

Крим. Икон. Общо Крим. Икон. Общо 

2020 1 186 238 1 424 529 111 640 
2019 1 340 288 1 628 621 92 713 
2018 1 190 301 1 491 532 99 631 

За 

страната 

2020 97 064 15 078 112 142 69 896 11 240 81 136 
2019 106 671 16 504 123 175 77 076 11 967 89 043 
2018 115 006 16 402 131 408 84 481 11 776 96 257 
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                                                                     Таблица № 5 

ОДМВР 

Смолян 

Година 

Разкрити от 

регистрираните 
% на 

разкриваемост  

Крим. Икон. Общо Крим. Икон. 

2020 364 18 382 68,81 16,22 
2019 428 12 440 68,92 13,04 
2018 385 25 410 72,37 25,25 

За 

страната 

2020 35 485 3 548 39 033 50,77 31,57 
2019 37 695 3 908 41 603 48,91 32,66 
2018 39 902 4 295 44 197 47,23 36,47 

 

 
Данни за престъпността в обслужваната територия (според полицейската статистика) 

по видове престъпления: 
                                                                                      

        Таблица № 6 

Криминални престъпления 
Видове престъпления 2020 2019 2018 

Престъпления п/в собствеността 146 207 167 

Общоопасни престъпления 290 324 309 

Отнемане на МПС 8 5 4 

Престъпления по транспорта 117 172 187 

Престъпления свързани с  НВ 60 72 57 

Палежи 10 5 6 

Престъпления п/в личността 43 50 23 

Убийство (115-116,118)–дов. 0 1 1 

Убийство (115-116,118)–опит 0 1 1 

Блудство-опит 0 0 0 

Блудство-довършено 1 2 1 

Изнасилване-дов. 1 2 0 

Изнасилване-опит 1 1 0 

Насилствен хомосексуализъм 0 0 0 
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Икономически престъпления  
Видове престъпления 2020 2019 2018 

Престъпления п/в собствеността 13 13 11 

Измами 8 8 8 

Престъпления п/в стопанството 63 54 52 

Прест. в горското стопанство 24 26 20 

Престъпления п/в държ. и общ.организации 0 1 2 

Престъпления по служба 0 0 1 

Документни престъпления 27 19 27 
 

- брой престъпления, извършени от рецидивисти и брой престъпления, 

извършени от непълнолетни и малолетни 
 
                                                                         Таблица № 7 

ОДМВР 

Смолян 

Общо 

разкр. през 

периода 

прест. 

Общ бр. 

прест., изв. 

от рецидив. 

Общ бр. 

прест., изв. 

от 

малолетни 

Общ бр. 

прест., изв. 

от непълн. 

2020 494 313 16 33 
2019 529 289 8 51 
2018 506 269 17 43 

Забележка: За предоставените данни за общия брой престъпления, извършени от 

рецидивисти, да се има в предвид, че са включени лица, извършили повече от едно 

престъпление, независимо кога.  

Данни за:     - регистрирана и разкрита престъпност по критерий 

известен/неизвестен извършител и актуална информация за административния капацитет 

на дейността по полицейско разследване 
                                                                                 Таблица № 8 

ОДМВР 

Смолян Регистр.прест. 
Разкр. 

от 

регист. 

Регистрирани 

прест. 

Разкрити прест. 

от рег. през 

периода 

срещу 

ИИ 
срещу 

НИ 
срещу 

ИИ 
срещу 

НИ 
2020 640 382 355 285 248 134 
2019 713 440 380 333 280 160 
2018 631 410 352 279 290 120 
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- общ брой разследвания по критерий срещу известен извършител, съотнесен 

към числото на реалния брой разследващи полицаи       
                                                                                                Таблица № 9 

ОДМВР 

Смолян 

Общо 

разсл. 
ДП 

Разсл. 

ДП 

срещу 

ИИ 

Новозап. 

ДП 

срещу 

ИИ 

Брой 

разсл.полицай 

Разсл. 

ДП/брой 

РП  

Разсл. 

ДП 

срещу 

ИИ / 

брой 

РП  

Новозап. 

ДП 

срещу 

ИИ / 

брой РП  

2020 1 097 394 446 16 69 25 28 
2019 1 071 483 433 19 56 25 23 
2018 1 044 491 431 18 58 27 24 

 
Относно използването на капацитета на следствените органи към ОП 

Смолян през 2020 г. се отчита, че ДП разследвани от следовател, съгласно 

разпоредбите на чл. 194, ал. 1 НПК  и възложени от административния 

ръководител на ОП за разследване от следовател са общо 36 ДП, разследвани по 

делегация са 55, а ДП с международни поръчки са 4 или общо 95 ДП.  
 
През отчетния период в Прокуратурите от Смолянския регион са били общо 

наблюдавани 1 302 ДП (през 2019 г. 1 339; през 2018г. - 1 312).  
 
    
ВИДОВЕ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА: 
 
- БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
През 2020 година прокурорите от Смолянския регион са наблюдавали  и са 

осъществявали ръководство по разследването върху общо  
308 бързи производства, които представляват 23,7 % от общия брой 

наблюдавани ДП(1302).  
През 2019 година са били общо 328 БПр -  24,5 % от общия брой набл.  ДП.  
През 2018 година са били общо 304 БПр -  23,2 % от общия брой набл.  ДП.  
Налице е  спад на броя  на бързите производства  в сравнение с 2019 г. – общо с 

20 бр.  и  нарастване общо със 4 бр. спрямо 2018 година.  
 
- ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗСЛЕДВАНИ ПО ОБЩИЯ РЕД 
 
През отчетната 2020 г. общо 1048 ДП  са били разследвани по общия ред 

(включително преобразуваните БП, но без прекратените по давност). От тях  1008 
са разследвани от разследващ полицай и 40 са разследвани от следовател.  

През 2019 г.   общо     981 ДП  са били разследвани по общия ред. 
През 2018 г.   общо  1 020 ДП  са били разследвани по общия ред. 
Сравненията показват, че при ДП, които са били разследвани по общия ред 

(включително преобразуваните БП, но без прекратените по давност) през 2020 г. има 

ръст спрямо 2019 г. – с 67 бр. и спрямо 2018 г. – с 28 бр. 
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ОТНОСИТЕЛНИЯТ ДЯЛ НА СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИТЕ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СПОРЕД ОТЧЕТИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА, ПО ГЛАВИ ОТ 

НК, СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ, КАКТО СЛЕДВА:  
На първо място през 2020г. структуроопределящи са престъпленията по Глава 

ХІ от НК – Общоопасни  престъпления –    339 бр. новообразувани ДП.  
    През 2019 г.  са били образувани 360 бр. ДП за престъпления по тази Глава  

                  срещу 358 бр. за 2018 г. 
Относителният дял на образуваните ДП по Глава ХІ от НК е 47,6 % спрямо 

общо новообразуваните ДП за отчетния период.  
Внесени са в съда през 2020 г. 193 прокурорски акта по Глава ХІ НК 
                                        2019 г. 244 бр. и  

                    2018 г. 236 бр.  
Внесените прокурорски актове в съда за престъпления по Глава ХІ от НК 

формират  68,7 % от  общия брой внесени прокурорски актове(281).  
Определящи престъпления  по Глава ХІ НК са тези по чл. 343б от НК. 
За престъпления по този текст през 2020 г. са образувани   87 бр. ДП,  

               2019 г. са образувани 134 бр. ДП и  
               2018 г. са образувани 155 бр. ДП. 

   Образуваните ДП за престъпления по чл. 343б НК съставляват 12,2 % от всички 

новообразувани ДП.  
Разликите в цифровите данни за отчетния тригодишен период показват 

тенденция на спад на броя на този вид престъпления през последната година 

спрямо 2019 г. – с 47 бр. и  спрямо 2018 г. – с 68 бр. 
 
На второ място е делът на новообразуваните досъдебни производства по    

Глава V – престъпления против собствеността.  
За престъпления по тази Глава са образувани 113 ДП срещу 164 за 2019 г. и 129 

за 2018 г.  
Образуваните ДП  за престъпления по тази Глава съставляват  15,9 % от общия 

брой на новообразуваните ДП. За престъпления по тази Глава са внесени в съда 32 
прокурорски акта (11,4 % от всички внесени прокурорски акта), срещу 38 за 2019 г. и 39 
бр. за 2018 г.  

От разгледаните цифрови данни е видно, че престъпленията по 

горепосочените две глави от НК са структуроопределящи за района ни и до голяма 

степен определят облика на престъпността.  
 
На трето място се нареждат престъпленията по Глава ІІ от НК – Престъпления 

против личността. За престъпления по тази Глава са образувани 83 бр. ДП срещу 96 бр. 

за 2019 г. и 87 бр. за 2018 г. Броят на образуваните ДП за престъпления по тази Глава  

съставлява 11,7 % от общия брой на образуваните ДП.  
Внесените в съда прокурорски актове за престъпления по тази Глава са 15 бр. за 

2020 г. срещу 11 бр. за 2019 г. и 16 бр. за 2018 г.  
Определящи по тази Глава през 2020 г. са престъпленията по чл. 129 от НК. 
 
На следващо място се нареждат престъпленията по Глава VІ от НК - 

Престъпления против стопанството. За престъпления по тази Глава има новообразувани 

през 2020 г. - 76 ДП. За сравнение през 2019 г. те са били 65 бр., а през 2018 г.  – 72 бр.  
Определящи по тази Глава през 2020 г. са престъпленията по чл. 235 НК, за 

които имаме образувани  24 ДП, при 31 бр. за 2019 г. и 27 за 2018 г. 
По тази Глава през 2020 г. прокурорските актове, които са внесени в Съда са 18 

бр. срещу 18 бр. за 2019 г. и 22 бр. за 2018 г. 
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Броят на престъпленията по останалите Глави и раздели от НК, за които 

са образувани ДП, внесени прокурорски актове и  осъдени лица по тях е 

незначителен и в този смисъл  те не определят структурата на престъпността за 

региона ни  и поради това не считаме за целесъобразно да се спираме на тях 

поотделно. 
 
 

- Пострадали лица и ощетени юридически лица от престъпления  
 
Общия брой на  пострадали лица от извършени престъпления по новообразувани 

ДП - през 2020 г. е 242, от които 152 мъже и 90 жени.  
Броят на пострадалите от извършени престъпления по новообразувани ДП 

малолетни лица е 8, а на непълнолетните – 9.  
Броят на  ощетените юридически лица от извършени престъпления по 

новообразувани ДП е 45.  
Наблюдава се тенденция на спад на броя на пострадалите лица от 

престъпления през 2020 г. спрямо 2019 г. със 76 бр. (при мъжете – с 58 бр., а при 

жените –с  18 бр.) и  спрямо 2018 г. с  39 бр. (при мъжете – с 16 бр., а при жените – с  

23 бр.). 
При ощетените юридически лица от извършени престъпления по новообразувани 

ДП през 2020 г.  има спад спрямо 2019 г.  и той е с 14 бр., а в сравнение с 2018 г. има 

спад със 7 бр. 
 
 
2.2. СРОЧНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО. 
 
Към 31.12.2020 г.  са приключени от разследващия орган общо 662 ДП – със 74 

по-малко отколкото през 2019 г., (когато  са били приключени от разследващия орган 

общо 736 ДП)  и с 219 по-малко от 2018 г., (когато  са били приключени от 

разследващия орган общо 881 ДП). В нито един случай не е имало просрочване – 
разследването да приключи без продължен срок от наблюдаващия прокурор или от 

административния ръководител. 
Към 31.12.2020 г. в Смолянския регион са останали неприключени от 

разследващите органи общо 415 ДП, със 74 повече отколкото през 2019 г. (тогава те са 

общо 341 ДП)  и със 147 повече от 2018 г. (тогава те са общо 268 ДП ).  
Всички  тези 415 ДП са  били в законовия срок за разследване, като няма 

неприключени ДП, които са били без продължен срок от наблюдаващия прокурор или от 

административния ръководител, което е констатирано и  през предходните две години – 
2019 г. и 2018 г.  

Налице е тревожна тенденция на увеличаване броя на неприключените ДП в 
края на отчетния период спрямо предходните две години, при положение, че  е 

намалял броя на водените през годината ДП, за което в известна степен има 

обективни причини, свързани с ограниченията, наложени от епидемичната 

обстановка, но принос за несвоевременното им приключване имат, както 
разследващите органи, така и наблюдаващите прокурори. 

В края на 2020 г. са останали наблюдавани (висящи) ДП общо 471 бр. - 415 
неприключили от разследващ орган и 56 нерешени от прокурор.  

Показателят „Продължителност на досъдебната фаза, считано от образуване на 

ДП до решаването му от прокурор с прекратяване или внасяне в съда”  показва, че през 

2020 г. до 8 м. са решени 410  ДП, до 1 година са решени 59 ДП, 54 ДП са решени в срок 

над 1 година и 21 ДП са решени в срок над 2 години  (без спрени наказателни 
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производства, които след изтичане на давностния срок са били прекратени от 

прокурора). 
При анализа на отчетните данни и сравняването им с предходни периоди се 

налага извода, че разследванията по досъдебните производства в Смолянския 

регион се провеждат в относително разумен срок и добро качество. Все пак е 

необходимо да се посочи, че има възможност за подобряване срочността на 

разследването и в тази насока следва да се предприемат мерки, които да са 

насочени най-вече към преодоляване на субективните фактори, водещи до 

забавянето на разследването - липса или недостатъчно добро планиране на 

разследването; недостатъчна активност на наблюдаващия прокурор по 

ръководството на разследването и надзора върху неговата продължителност и 

законосъобразност; пасивност на разследващите органи, несвоевременно и 

неритмично извършване на следствени действия. 

 
2.3. Решени ДП от прокурор. Видове решения. 
Към 31.12.2020 г. в Прокуратурите от Смолянския регион са били решени  от 

прокурор общо 831 ДП, при 947 ДП за 2019 г. и 992 ДП през 2018 г.  
Налице е намаляване в броя решени ДП спрямо 2019 г. със 116 бр. и в сравнение 

с 2018 г. със 161 бр.  
Към 31.12.2020 г. в Прокуратурите от Смолянския регион са останали нерешени  

при прокурора общо 56 ДП.  
През 2020 г. общо 831 ДП са решени от прокурора.  
От тях 413 са прекратени с постановления за прекратяване,  
115 са решени с постановления за спиране на наказателното производство, а  
279 ДП  са решени с внасяне на прокурорски актове в съда.  
 
 
ВНЕСЕНИ В СЪДА ДП 
 
През отчетния период  в Съда са внесени общо 279 ДП, по които  има 281 

прокурорски акта срещу извършилите ги 295 лица.  
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От общо 281 бр. прокурорски актове внесените в съда,   
                159 са обвинителни актове,  

      72 са  споразумения  и  
      50 са  предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на адм. наказание по чл. 78а от НК.  
Наблюдава се спад на броя на внесените в съда ДП за 2020 г. спрямо тези за 

2019 г. (със 74 бр.), както  и спрямо 2018 г. (със 75 бр.). При внесените в съда 

прокурорски актове, има спад през 2020 г.  с 80 бр. спрямо 2019 г. и спад със 79 бр. 

спрямо 2018 г. 
             

СПРЕНИ ДП 
През 2020 г. прокурорите от Смолянския регион са спрели общо 115 ДП. От 

тях 76 ДП са спрени, поради неразкриване на извършителя (чл. 244, ал. 1, т. 2 

НПК), а 39 ДП са спрени на други основания. Спрените през отчетния период общо 

115 ДП, представляват  8,8 % от общия брой наблюдавани ДП  - 1 302 и 

представляват 13,8 % от общо решените ДП – 831 ДП.  
Тенденцията е към  спад на общия брой по показател спрени ДП, в рамките 

на самата година, спрямо 2019 г. с 3 бр. и намаляване спрямо 2018 г. – с 54 бр.  
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- ПРЕКРАТЕНИ ДП 
През 2020 г. в Прокуратурите от Смолянския регион са прекратени общо 413 

ДП, от които по давност – общо 148 бр. От прекратените ДП по давност /148 бр./, 

147 ДП са водени срещу неизвестен извършител. Другите 265 бр. прекратени ДП са 

както следва – 109 ДП срещу ИИ и 156 срещу НИ. 
Във всички случаи на прекратяване на ДП срещу “НИ” изтичането на 

давностните срокове се дължи на неразкриването на извършителя на престъплението от 

органите на МВР. Няма случаи, в които погасяването на наказателната отговорност по 

давност да се дължи на забавено и несвоевременно извършване на възможните действия 

по разследването  от страна на разследващия орган или на наблюдаващия прокурор. Във 

другия случай на прекратяване на ДП по давност срещу “ИИ”, изтичането на давностния 

срок е станало след неиздирването на извършителя на престъплението. Всички 

извършители на престъпления са били своевременно обявени за издирване, което обаче 

не е дало резултат в продължение на съответните давностни срокове.  
 

- Действия за разрешаване на конкуренция на административно-наказателна 

и наказателна отговорност 
 
През отчетния период има 1 бр. предложение по чл. 72, ал. 1, вр. чл. 70, б. "д" 

ЗАНН. През годината са  разгледани 2 бр. такива предложения,  едно от които  е  
уважено. Последващи действия на прокурора по уважените предложения (на осн. 

чл. 72, ал. 1 , вр. чл. 70, б. "д" ЗАНН) – 1 бр. възобновяване на ДП, 1 бр. внесен в 

съда прокурорски акт и 1 бр. влязла в сила осъдителна присъда (в РП Смолян).  
 
 

ІІ.  СЪДЕБНА ФАЗА 
 
1. НАКАЗАТЕЛНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР 

 
През отчетния период  в Съда са внесени общо 279 ДП, по които има 281 

прокурорски акта.  
Образуваните дела от съда са  280 бр. за 2020 г. срещу 356 бр. за 2019 г. и  360 бр. 

за 2018 г.  Наблюдава се спад  по този показател спрямо 2019 г. със 76 бр. и спрямо 2018 
г. с 80 бр. 

За 2020 г. има 175 решения по внесени обвинителни актове - от тях 50 
осъдителни присъди, 4 оправдателни присъди, 116 одобрени от съда съдебни 

споразумения, 4 решения по Глава XXVIII от НПК с освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на адм. наказание. Видно е, че осъдителните присъди  са 28,6 
% от тези решения, а одобрените съдебни  споразумения и освобождаването от 

наказателна отговорност с налагане на адм. наказание общо съставляват 68,6 % от 

съдебните решения.   
За 2020 г. има  75 решения по внесени споразумение – от тях 2 неодобрени (от 

които 2 бр. - върнати на прокуратурата поради допуснати нарушения на закона и 

процесуалните правила).  
За 2020 г. има 49 решения за освобождаване от наказателна отговорност и 

налагане на адм. наказание – от тях 48 са решени с освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на адм. наказание (или  98 %). 
Общият брой на лицата по внесените в Съда прокурорски актове за 2020 г. е 

295 лица, а осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт са 297. 
Осъдените и санкционирани лица, с влязъл в сила съдебен акт, в съотношение 

спрямо  предадените на съд, през годината  лица са 100,7 %. 



 
 

14 
 

 ПРОТЕСТИ – ВЪЗЗИВНИ, КАСАЦИОННИ 
 
 Въззивни и  касационни протести – процесуални основания, относителен 

дял на протестите спрямо решените дела 
В своята дейност прокурорите във всички случаи са подавали протест, когато са 

намирали присъдата за неправилна и незаконосъобразна, съобразно законовите 

предпоставки.  
За отчетния период от прокурорите в Смолянския съдебен регион са подадени 

общо 14 бр. протести, при 14 бр. за 2019 г. и  5 бр. за 2018 г.  
За 2020 г. от общо подадените  14 протеста от Прокуратурата 13 са 

въззивни и 1 касационен протест.  
 
Уважени и неуважени протести  
Разгледани са от съда през 2020г. общо 6 протеста, от които  има 1 уважен 

протест, което се явява 16,7% от разгледаните от съда  протести.  
Има 5 уважени протеста през 2019 г. (или 50% от разгледаните от съда 10 

протести).  
Има 1 уважен протест за 2018 г. (или 25% от разгледаните от съда 4 протести).  
Видно е, че % на уважените протести  за отчетния период е по-малък  в 

сравнение с 2019 г. и 2018 г.  
Няма случаи на неуважени протести, неотговарящи на изискванията на НПК. 
 
- Протести срещу изцяло и частично оправдателни присъди, от тях 

уважени, неуважени и неразгледани, относителен дял спрямо изцяло оправдателни 

присъди 
 Във всички случаи на изцяло и частично оправдателните присъди прокурорите 

са подавали протести.  
За отчетния период са подадени 7 броя протести срещу изцяло и частично 

оправдателни присъди . От тях  1 брой е  уважен. 
 

2. ПОСТАНОВЕНИ ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ И ВЪРНАТИ ОТ СЪДА 

ДЕЛА За 2020 г.  
ВЪРНАТИТЕ от Съда дела по внесени прокурорски актове са общо   2 бр., 

което спрямо внесените прокурорски актове представлява 0,7 %. 
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Анализ на върнатите дела. Причини за връщане на делата по отделните 

видове  прокурорски актове  
 

І. Причини за връщане на делата от Съда на Прокуратурата: 
 
 Брой върнати дела по различни видове причини – общо 2 бр. за региона на 

ОП  Смолян. 
         Подробно описание на делата и причините за връщане е дадено в Приложение № 1. 

Има 1 бр.   върнато дело, което е  от категорията на делата със значим 

обществен интерес .  
 
Обобщения преглед на върнатите от съда дела показва: 

   Връщането на делата се дължи на: 
  На неодобрено от съда споразумение, внесено по реда на чл. 382 НПК, поради:   

- липсата на предпоставки за разглеждане на делото по глава 29 НПК – 1 случай 
- несъгласие на съда с квалификацията на деянието или с вида или размера на 

предложеното наказание - 1 случай 
  Видно от изложените по - горе причини основно те се свеждат до пропуски на ДП 

свързани с недобра преценка и работа на наблюдаващия прокурор при водене на 

разследването и внасянето на делото с акт в съда. 
 
Оправдателни съдебни актове и оправдани лица на първа инстанция  с 

влезли в сила присъди. Обобщени данни и анализ. 
ОПРАВДАНИ лица с влязла в сила присъда  и относителен дял към 

осъдените и санкционирани лица с влязла в сила присъда 
Оправданите лица с влязла в сила присъда през 2020 г. са 4 бр., като и  през  

2019 г. са 4 бр. /по три оправдателни присъди/, а през 2018 г. са 3 бр. 
Видно е, че броят на оправданите лица с влязла в сила присъда през 2020 г. е 

еднакъв по стойност в сравнение с 2019 г. и с 1 бр. повече от този за 2018 г.  
Осъдените и санкционирани лица с влязла в сила присъда през 2020 г. са 297 

бр., през 2019 г. са 362 бр., през 2018 г. са 374 бр.  
Относителният дял на оправданите лица с влязла в сила присъда към 

осъдени и санкционирани лица  с влязла в сила присъда за 2020 г. е 1,3 %, за 2019 г. 
е 1,1 %, а за 2018 г. е 0,8 %. Видно е, че през 2020 г. този процент е най- висок спрямо 

2019 г. и 2018 г. на база  данните за последния тригодишен период.  
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Причини за постановяване на оправдателни присъди /общо по всички дела и 

текстове от НК/. Конкретни примери за дела с оправдателни присъди по отделните 

видове причини – описаните в Приложение № 2. 
 
Няма влязла в законна сила оправдателна присъда по дела от особен 

обществен интерес.  
 
3. Гражданско-съдебен надзор.  

 3.1.  Предявени искове от прокурор. Уважени и неуважени искове. 
 
През 2020 г. има предявени искове по ГСН – 7 бр. 
През 2019 г. има предявени искове по ГСН – 6 бр. 
През 2018 г. има предявени искове по ГСН – 1 бр. 

           
Изводът е, че по този показател, като цяло, има ръст  през последната година в 

сравнение с 2019 г. – с 1 бр. и спрямо  2018 г. – с 6 бр. 
През отчетния период има 9 иска разгледани от съда, от които 8 са  уважени.  
- Участие в граждански дела. Обобщени данни и анализ. Качество на 

участието на прокурорите  по делата 
- Граждански дела, разглеждани с участието на прокурор  
 
През 2020 г. прокурорите от Смолянския регион са наблюдавали 107 бр. 

първоинстанционни граждански дела (от тях 103 решени). 
Също така са наблюдавали 1  въззивно гражданско дело, което не е решено.   
През 2020 г. прокурорите от Смолянския регион са взели участие в 64 бр. 

заседания по граждански дела, в които са разгледали общо 60 дела. 
Във всички предвидени от Закона случаи, изпълнявайки своите задължения, 

прокурорите са давали правно аргументирани и обосновани заключения, които са 

съвпадали с решението на Съда.  
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 Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ, на основание на Закона 

за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Изпълнение на 

индивидуални и общи мерки във връзка с решенията на Европейския съд по 

правата на човека по дела срещу България. 
 
През 2020 г. в района на ОП Смолян няма влязло в сила  осъдително решение 

по гражданско дело водено срещу Прокуратурата на Р България.  
 

5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 
 
- Привеждане на присъдите в изпълнение 
 
През 2020 г. прокурорите от Смолянския регион са получили за изпълнение 

общо 180 присъди и споразумения, като 35 от получените за изпълнение наказания 

са били  “Лишаване от свобода”, 106  наказания “Лишаване от права по чл. 37, ал. 

1, т. 6 - 10 от НК”, 46 наказания “Пробация” и 10 наказания “Обществено 

порицание”.  През 2020 година няма получени присъди за изпълнение с наказания  

“Доживотен затвор”. 
 
III. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ НА 

МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР 

И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ПО НЯКОИ КАТЕГОРИИ 

ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС  
 

- Специален надзор 
 
По специалния надзор за 2020 г. в района на съдебен окръг Смолян са 

наблюдавани 44 ДП, като има 39 новообразувани /множеството ДП на СН са 

образувани във връзка с чл.355 НК – за нарушения на правила и мерки, издадени 

против разпространението на заразна болест по хората „КОВИД – 19“, като 

деянието е извършено по време на обявено извънредно положение, свързано със 

смъртни случаи/. През 2020 г. 20 от тях са  решени с   прекратяване, а 14 с внасяне в 

съда. За 2020 г. осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт са 11. За 2020 г. няма 

лица с влязла в сила оправдателна присъда по ДП на СН. 
 
Сравненията с данните от 2019 г и  2018  г. показват ръст на наблюдаваните 

ДП на СН  – с 37 бр. спрямо 2019 г. и с 31  бр. спрямо 2018 г. 
 
 
-  Досъдебни производства  образувани за някои категории тежки 

престъпления и такива със значим обществен интерес: 
 

- Корупционни престъпления 
 

За 2020 г. в Прокуратурите от Смолянския регион са наблюдавани за 

корупционни престъпления общо 28 ДП.  
За 2019 г. в Прокуратурите от Смолянския регион са наблюдавани за 

корупционни   престъпления   общо 31 ДП.   
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За 2018 г. в Прокуратурите от Смолянския регион са наблюдавани за 

корупционни   престъпления   общо 32 ДП. 
 Решените от Прокуратурата ДП за 2020 г.,  за корупционни  престъпления 

са 12, което представлява  42,9 %  от общо наблюдаваните такива (при 35,5 % за 

2019 г. и 37,5 % за 2018 г.). 
Сравнения с предходните години по показателя „наблюдавани ДП“  показва спад 

за 2020 г. спрямо 2019 г. с 3 бр. и  спрямо 2018 г. – с 4 бр. 
Новообразувани ДП през годината са 6 ДП. През годината приключени са 10 

ДП, а 13 са останали неприключени.  Решени са общо 12 ДП. Има 4 внесени  

прокурорски акта в Съда /2 бр. ОА и  2 бр. споразумение /. 
През 2020 г. има  3 осъдени лица с влязла в сила присъда, толкова са били 

осъдените лица и през предходните две години.  
За 2020 г., 2019 г.  и 2018 г. няма върнато дело от тази категория и няма 

оправдано лице, за  което  оправдателна присъда да е влязла в сила.  
 

  Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, 
принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава 

 
През 2020 г. в прокуратурите на съдебен окръг Смолян са наблюдавани  5 

досъдебни производства (от тях 3 са новообразуваните ДП) с предмет посегателство 

на Еврофондовете /4 бр. в ОП Смолян и 1бр. в РП Смолян/,  като 1 ДП е 
приключено, а 4 са  неприключени през годината. Няма решено ДП през периода. 

През 2020 г. се наблюдава ръст  на броя на наблюдаваните дела в сравнение с 2019 
г.  – с 2 бр.и  спрямо 2018 г. – с 2 бр. 
 
          Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС.  

 
През отчетния период в Прокуратурите от Смолянския регион са 

наблюдавани за данъчни  престъпления общо 31 ДП (от които новообразувани са 10 
ДП), срещу 37 ДП за 2019 г. и 28 ДП за 2018 г. 

Видно е, че броят на делата е спаднал в сравнение с 2019 г. – с 6 бр. и е нараснал 
с 3 бр. в сравнение с този през  2018 г.  

Решените ДП за 2020 г. са 8 бр., което представлява 25,8 % от наблюдаваните 

производства, при 48,6 % за 2019 г. и  46,4 % за 2018 г. Сравнението показва, че в 

процентно отношение този показател е спаднал спрямо 2019 г.- с 22,8 пункта и спрямо 

2018 г. – с 20,6 пункта.  
Броя на внесените прокурорски актове в Съда за 2020 г. е 3 срещу 3 лица (1 

обвинителен акт срещу 1 лице и 2 споразумения срещу 2 лица). 
 През 2020 г. са осъдени с влязъл в сила съдебен акт 2 лица. През 2019 г. са 

осъдени с влязъл в сила съдебен акт 8 лица. През 2018 г. са осъдени с влязъл в сила 

съдебен акт 7 лица. Налице е спад  на броя на осъдените лица с влязъл в сила съдебен 

акт  през 2020 г. в сравнение с 2019 г. - с 6 бр., а в сравнение с 2018 г. – има спад с 5 бр. 
През 2020 г., 2019 г. и 2018 г. няма оправдани лица с влязъл в сила съдебен 

акт . 
 

  Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори  
 
През отчетния период в Прокуратурите от Смолянския регион са 

наблюдавани за престъпления с наркотични вещества 98 бр. ДП, от които 70 са 

новообразувани.  
През 2019 г. в Прокуратурите от Смолянския регион са наблюдавани за 

престъпления с наркотични вещества 101 бр. ДП, от които 84 са новообразувани.  
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През 2018 г. в Прокуратурите от Смолянския регион са наблюдавани за 

престъпления с наркотични вещества 97 бр. ДП, от които 68 са новообразувани.  
За 2020 г. са решени  83 ДП, което представлява 84,7 % от общо 

наблюдаваните производства. За 2019 г. са решени  78 ДП, което представлява 77,2 % 

от общо наблюдаваните производства.  За 2018 г. са решени  83 ДП, което представлява 

85,6 % от общо наблюдаваните производства.   
Спадът на наблюдаваните ДП спрямо 2019 г. е с 3  бр., а спрямо 2018 г. – има 

ръст с 1 бр.  
Ръста в нивото на относителния дял на решените ДП е със 7,5 пункта спрямо 

2019 г., а  спрямо 2018 г. има спад с 0,9 пункта. 
През 2020 г. в Съда са внесени 50 прокурорски акта (от които  34 са 

обвинителни актове) срещу 51 лица. През 2019 г. в Съда са внесени 52 прокурорски 

акта (от които  24 са обвинителни актове) срещу 53 лица.  През 2018 г. в Съда са внесени 

43 прокурорски акта (от които  22 са обвинителни актове) срещу 44 лица.   
Наблюдава се тенденция на спад на броя на прокурорските актове, внесени в 

Съда, в сравнение с 2019 г. – с  2 бр. и  ръст в сравнение с тези през 2018 г. – със 7 
бр. 

Осъдени с влязъл в сила съдебен акт са 54 лица през 2020 г. и няма 

оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт. Осъдени с влязъл в сила съдебен акт са 

46 лица през 2019 г. и има 2 оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт.  Осъдени с 

влязъл в сила съдебен акт са 41 лица през 2018 г. и няма оправдани лица с влязъл в сила 

съдебен акт.  
Наблюдава се тенденция на ръст на броя на осъдените лица с влязъл в сила 

съдебен акт, в сравнение с 2019 г. – с 8 бр. и в сравнение с тези през 2018 г. – с 13 бр. 
Внесените прокурорски актове представляват 60,2 % от общо решените ДП, като 

за 2019 г. те са 66,7 %, а за 2018 г. процентът е  51,8 %. По този показател се наблюдава 

спад  спрямо 2019 г. с 6,5  пункта и ръст спрямо 2018 г. с 8,4 пункта. 
 

 
ІV  МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
През 2020 г. няма получена от чужбина входяща ЕЗА, като за същия период  

прокурорите от региона са издали и изпратили до друга страна членка на ЕС  4 бр. 

ЕЗА.  
През 2020 г. има  получена за изпълнение 1бр.ЕЗР.  За отчетния период  има 

издадена и изпратена за изпълнение изпратена до друга страна членка на ЕС  1 бр. 

ЕЗР.  
През 2020 г. за района на ОП Смолян  има постъпили от чужбина 20 бр. молби 

за правна помощ, като също така има изпратени 3 бр. молби за правна помощ за 

чужбина.  
Общо преписките с международен елемент за района на ОП Смолян са 31 бр. 
 Следва да се отбележи, че могат да възникнат сериозни  затруднения по 

изпълнението на издадени от прокурор в РБ ЕЗА, предвид решението на Съда на 

ЕС в Люксембург от 2021г.,  в което се приема, че в РБ не е предвиден съдебен 

контрол на ЕЗА, издадена от прокурор.   
 
V. АДМИНИСТРАТИВНА И  КОНТРОЛНО – РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

 
- Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи.  
 
Към 31.12.2020 година  в съдебен район Смолян, включващ ОП Смолян, РП 

Смолян, РП Златоград, РП Девин, кадровото обезпечение на магистратите, по щат 
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утвърдени бройки – 21 (17 бр. прокурори и 4 бр. следователи), от които заети бройки – 
13 бр. прокурори и 3 бр. следователи. 

Към 31.12.2020 г. съдебните служители по щат общо във всички прокуратури от 

съдебен район Смолян са 36,5 бройки – 16 бр. в ОП Смолян /при 9 щатни бройки за 

магистрати/, 14 бр. в РП Смолян /при 8 щатни бройки за прокурори/, 3,5 бр. в РП Девин 

/при 2 щатни бройки за прокурори/,  и 3 бр. в РП  Златоград /при 2 щатни бройки за 

прокурори/.  
Щатното осигуряване с разследващи полицаи е достатъчно за да се гарантира 

провеждане на качествено разследване по всички образувани производства. 
 
 

- Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни 

производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи. 
 

През 2020г. е извършена комплексна ревизия от АП-Пловдив  на ОП-Смолян за 

дейността на прокуратурата през 2019г. и следните тематични проверки: проверка 

относно спазване на Указанието за специален надзор; проверки по делата, водени срещу 

лица с две и повече досъдебни производства.  
През периода ОП-Смолян е извършила комплексна ревизия на РП Смолян  и РП – 

Девин, както и  следните тематични проверки на районните прокуратури в региона:  
 тематични проверки относно спазването на сроковете за извършване на 

проверки и за произнасянето от прокурора по чл.145 ал.2 от ЗСВ;  
 тематични проверки относно спазване сроковете за извършване на 

разследването в Районните прокуратури по отношение на всички дела на производство 

/срещу известен и неизвестен извършител/, от образуването на които към 31.03.2020 г. и 

към 30.09.2020 г.  е изтекъл срок над 3 години и всички спрени дела срещу известен 

извършител с изтекъл три годишен период от образуването им: към 31.03.2020 г. и към 

30.09.2020 г;   
 тематични проверки в РП Смолян и РП Девин на прекратените наказателни 

производства по чл.9, ал.2 от НК по досъдебни производства с предмет наркотични 

вещества по чл.354а-354в от НК;  
 тематична проверка на РП Смолян и РП Девин на върнатите от съда дела и 

постановените от съда оправдателни присъди; 
   проверки на работата на Районните прокуратури по преписки и досъдебни 

производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с 

убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие. 
През 2020г. няма образувани дисциплинарни производства срещу магистрати от 

Смолянски съдебен район.   
През отчетния период няма поощрени и наградени магистрати. 
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VІ  НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ 
По данни от табл. 5.1 и 5.2 
През отчетната 2020 година прокурорите от района на ОП Смолян имат 

внесени в съда 281 прокурорски акта и общо участия в съда 850. Общо другите 

прокурорски актове и дейности по всички видове надзори са 12 560. Сбора от тези 

показатели дава Общия  обем на прокурорската дейност, който  е 13 691. 
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При реално работили  12,8 прокурори през 2020 г. средна натовареност на 

един прокурор в района на ОП Смолян е 1069,6. При реално работили  13,3 

прокурори през 2019 г. средна натовареност на един прокурор в района на ОП Смолян е 

1 027,1. При реално работили  13,2 прокурори през 2018 г. средна натовареност на един 

прокурор в района на ОП Смолян е 1 056,2.  
Сравненията между данните за 2020 г. с  2019 г. сочат, че средната 

натовареност на един прокурор в района на ОП Смолян е нараснала с 42,5, а в 

сравнение с 2018 г. е нараснала - с 13,4. 
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2.Средна натовареност на следователите 
 
Броя реално работили следователи в окръжния следствен отдел на ОП 

Смолян  през 2020 г. е 2,8 , а тяхната средна  натовареност е 35,2. 
Сравнението между данните за 2020 г.  с предходните години показва спад 

на средната натовареност на един следовател с 36,8 спрямо 2019 година, а  в 

сравнение с 2018 г.  –  с 56,4. 
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Натовареност по Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с 

решение по Протокол № 60 от 11.12.2014 г. 
 

Натовареността, изчислена по Правилата за измерване на натовареността, приети 

от ВСС с решение по Протокол № 60 от 11.12.2014 г., е показана в Таблица 1. /пълната 

разбивка на данните е достъпна в оперативни справки в УИС – 3/. 
 
2020 година 
 

Прокуратури 

Натовареност 

общо (Брой 

актове) 

Натовареност 

общо (Брой 

точки) 

 Дейност по 

администриране  

/бр./ 

 Дейност по 

администриране 

/т./ 

Общо 

натовареност - 
бр. 

Общо 

натовареност - 
т. 

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 = к.2+ к.4 к.7 = к.3+ к.5 

ОП-Смолян 1550 762,9 510 261,9 2060 1024,8 
РП-Смолян 5050 2796,6 174 155,8 5224 2952,4 
РП-Девин 872 457,8 20 20 892 477,8 
РП-Златоград 522 350,6 58 58,6 580 409,2 
Общо 7994 4367,9 762 496,3 8756 4864,2 

 
Таблица 1 

 
В горната таблица е посочена общата натовареност за всяка прокуратура в района 

/като брой и точки/. Не се посочва средна натовареност на прокурор, тъй като според 

Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с решение по Протокол № 60 

от 11.12.2014 г. в програма УИС – 3 и модулът към нея се измерва индивидуалната 

натовареност за всеки един работещ прокурор.  
Сравненията с натовареността за района с 2019 г. показват намаляване от  8893 бр. 

на 8756 бр. – със 137 бр., а при общата натовареност като точки има спад със 784,1 т. - от 

5648,3 т. на 4864,2 т. 
Сравненията с натовареността за района  с 2018 г.  показват увеличаване от  7369 

бр. на 8756 бр. – с 1 387 бр. , а при точковото отчитане спад от 5 035,2 т. на  4864,2 т. – 
т.е. със 171 т. 

 
Сравнение между натовареността, изчислена по табл. 5.1 и Натовареността, 

изчислена по Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с решение 

по Протокол № 60 от 11.12.2014 г. 
 
При сравняване на двата метода се установяват разлики, за които основна причина 

е начина на отчитане на т.нар други дейности /табл. 5.1 – к. 61 – к.72/ или т. нар. дейност 

по администриране /при Натовареността изчислена по Правилата за измерване на 

натовареността, приети от ВСС с решение по Протокол № 60 от 11.12.2014 г./. 
 

Натовареността, изчислена по Правилата за измерване на натовареността, 

приети от ВСС с решение по т. 36, Протокол № 41 от 18.12.2019 г. - приета за 

тестово прилагане през 2020 г., е показана в Таблица 2. /пълната разбивка на 

данните е достъпна в оперативни справки в УИС – 3/. 
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Прокуратури 

Общо 

натовареност - 
бр. 

Общо 

натовареност - 
т. 

к.1 к.2 к.3 
ОП-Смолян 1657 888,1 
РП-Смолян 6108 3092,5 
РП-Девин 1014 514,2 
РП-Златоград 706 459,9 
Общо 9485 4954,7 

                                        Таблица 2 
 
Р А З Д Е Л  ІІІ 
 

ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРАТУРИТЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ 

НАДЗОР  И НАДЗОРА ЗА  ЗАКОННОСТ 
 
  Състояние и организация на дейността по административно-съдебния надзор 

и по надзора за законност по прилагането на закона 
 При осъществяване на дейността по надзора за законност и 

административносъдебния надзор през 2020 г. прокурорите от Смолянския регион, 

работещи по този надзор,  осъществиха значителна по обхват и обем дейност по 

съблюдаване спазването на законността в дейността на администрацията на местната 

власт, на контролните органи и ефективно защитаваха обществения интерес и правата на 

гражданите, ръководени от предоставените от Конституцията на Р България 

правомощия, от Закона за съдебна власт и Административно-процесуалния кодекс. 
Стриктно са спазвани указанията и задачите, залегнали в плановете на ВАП, АП 

Пловдив, ОП Смолян и плановете на съответните Районни прокуратури.  
С участието си по административни дела и изготвените от тях актове до различни 

нива на органите на местната администрация и извършените тематични проверки, 

прокурорите от региона допринесоха за утвърждаване на върховенството на закона в 

Смолянска област  и като цяло в страната.  
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  2.3. Подадени прокурорски актове до Съда и резултати по тях 
 
През 2020 г. има разгледани прокурорски актове от съда общо 17 бр., от 

които уважени са 14 бр.  
През 2019 г. има разгледани прокурорски актове от съда общо 25 бр., от които 

уважени са 24 бр.  
През 2018 г. има разгледани прокурорски актове от съда общо 38 бр., от които 

уважени са 33 бр.  
Тези тенденции през 2020 г. се дължат главно на  промените в дейността на ВАП 

по проверка на законосъобразността на наредбите на общините  и общинските съвети в 
страната и в съответствие на това са множеството внесени в съда прокурорски актове. 
 

 
Р А З Д Е Л  IV    
 
 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020 г. ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО 

ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015 г. т. 3 
 
 

През 2020 година Окръжна прокуратура Смолян продължи да полага усилия за 

повишаване на доверието в прокуратурата, като информираше обществеността за 

дейността си чрез медиите. И през 2020г. дейността изцяло  е съобразена с Правилата 

за медийна комуникация в системата на ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-9 от 

24.03.2015г. на Главния прокурор на Република България, като на медиите е 

предоставяна своевременна, подробна, еднаква и изчерпателна информация по дела и 

преписки, представляващи обществен интерес. Говорителят, чрез прессъобщения, е 

информирал обществеността за образувани досъдебни производства, привлечени 

обвиняеми лица, искани и взети мерки за неотклонение, внесени обвинителни актове и 

др., които са били публикувани на интернет сайтовете на ВКП, АП Пловдив и ОП 

Смолян. Подготовката на всяко прессъобщение е извършвано съвместно с експерт 

„Връзки с обществеността“ при Апелативна прокуратура Пловдив, а когато Правилата 

за медийна комуникация предвиждат това, е било съгласувано и с говорителя на 

Главния прокурор, преди да бъдат публикувани.  
 
 
 
Р А З Д Е Л  V    
 
 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН 

И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ  
 

 
 На първо място, необходимо е да продължи осигуряването на безопасна 

работна среда с цел запазване живота и здравето на работещите в прокуратурата и 

гражданите, отчитайки заплахите, породени от разпространението на COVID – 19. 
 На следващо място ръководството на ОП-Смолян ще оказва пълно 

съдействие за постигане на заявените от ВСС приоритети за реформа на съдебната 

система и за изпълнение в съдебния район на ОП-Смолян на проекта на Пътната карта с 

план за действие за реорганизация на структури на ПРБ на окръжно ниво, съгласно 
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решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 35, 

проведено на            07 октомври 2020 г. в изпълнение на Дейност 1.7. „Избор на модел 

за оптимизация на съдебната карта“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на 

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна 

информационна система на съдилищата“, изпълняван от Висшия съдебен съвет по 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020.  
   
       Резултатите от работата на магистратите и служителите в съдебния район на 

Окръжна прокуратура Смолян през 2020 година формират извод за успешно справяне с 

набелязаните задачи и реализиране в значителна степен на поставените цели.  
     Има и такива направления, при които, макар да се предприети съответните 

мерки за подобряване на резултатите, постигнатото не е достатъчно и това предполага 

продължаване на усилията.  
 Следва да продължи упражняването на интензивен контрол, както от 

административните ръководители, така и от всеки наблюдаващ прокурор върху 
срочността на разследването за постигане на разумен срок по критериите на ЕКПЧ и 

препоръките на Пленума на ВСС по Протоколи № 21 от 19.07.2018 г. и № 29 от 

22.11.2018 г.  
  Очертаващата се тенденция на увеличаване броя на неприключените ДП в края на 

отчетния период спрямо предходните две години е тревожен сигнал, който се подсилва и 

от факта, че е намалял броя на водените през годината ДП. Не може да не се отчетат и 

извънредните обстоятелства, при които бяхме принудени да работим през 2020 г., вкл. и 

към настоящия момент – епидемична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID - 19, която създаде специфични ограничения и невъзможност за провеждане на 

разследвания с нормална ритмичност. Въпреки това, критичният подход изисква да 

се набележат мерки за недопускане необосновано удължаване сроковете на 

разследване, поради субективни фактори - липса или недостатъчно добро планиране 

на разследването; недостатъчна активност на наблюдаващия прокурор по 

ръководството на разследването и надзора върху неговата продължителност и 

законосъобразност; пасивност на разследващите органи, несвоевременно и неритмично 

извършване на следствени действия. 
 Следва да продължат усилията за приключване в максимално кратки 

срокове на наказателните производства (две и повече), които се водят срещу едно и 

също лице. Създадена е необходимата организация за постигане на тази цел, което 

предполага и отговорност на всеки наблюдаващ прокурор да изисква от разследващите 

органи да работят много по-интензивно по такива дела.  
 Да се полагат усилия  за приключване на повечето бързи производства в 

законовоустановения срок по чл. 356, ал. 5 и ал. 6 от НПК и само в изключителни случаи 

– да се преобразуват в досъдебни производства по общия ред, както и да се използва по-
често предоставената на прокурора възможност по чл. 356, ал. 2 от НПК - да разпорежда 

провеждането на бързо производство за престъпления, които попадат в тази категория. 
  Поддържането на възможно най-нисък процент на оправдателни присъди 

и намаляване броя на върнатите дела, чрез повишена взискателност към качеството на 

работа на разследващите органи и повече внимание от наблюдаващите прокурори при 

изготвянето на прокурорските актове. Ще продължи досегашната практика на 

ръководството на ОП-Смолян да се провеждат периодични срещи на прокурорите и 

разследващите органи  от региона, на които да се отчитат допуснатите грешки, довели 

до оправдателни присъди или до връщане на дело на прокурора и съответно да се 

набелязват мерки за преодоляването им.  
 Работата по дела за корупционни престъпления ще бъде приоритет в 

работата на прокурорите от региона на ОП-Смолян, което е един от основните 

приоритети за ПРБ, като цяло. Постигнатите до момента добри резултати следва да са 
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стимул за наблюдаващите прокурори и в бъдещата си работа да упражняват 

ръководството и надзора върху разследването на корупционни престъпления с повишена 

отговорност. Създадената организация за отчетност на работата на прокуратурата по 

корупционни престъпления дава достатъчно възможности на административния 

ръководител да  упражнява ефективен контрол.  
 Противодействието на конвенционалната престъпност е приоритет не 

само на регионално, но и на национално ниво. Такава престъпност няма видимо 

проявление в съдебния район на ОП-Смолян през последните години, което се дължи в 

значителна степен на своевременно проведените мероприятия по превенция в региона на                   

ОП-Смолян.     
  През последните две години съществено са подобрени показателите по 

делата за престъпления, свързани с наркотични вещества, като се отчита увеличение 

на броя на регистрираните и разкрити случаи на извършени престъпления, свързани с 

наркотични вещества. Въпреки това, остават малко случаите на водени разследвания по 

ДП за разпространение на наркотични вещества. В тази връзка следва да се насочат 
усилията за разкриването на разпространителите на наркотични вещества и 

привличането им към наказателна отговорност.   
 Интензивната комуникация с медиите ще продължи с цел осигуряване 

постоянната информираност на обществото, повишаване общественото доверие към 

прокуратурата, като гарант за защита на правовия ред, предоставяне по достъпен начин 

на обективна информация за дейността на прокурорите и разследващите органи. 
  Влошените показатели по разкриване на икономическите 

престъпления през 2019 г. и 2020 г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Смолян, 

изискват предприемане на спешни мерки, съвместно с ръководството на ОДМВР-
Смолян и представители на други институции, съобразно техните компетенции и 

отчитайки спецификата на отделните видове икономически  престъпления, за 

подобряване на работата в това направление.  
 Използване пълноценно на капацитета на следователите.  
 Създаване на необходимата организация за поддържане на високо ниво на 

професионална компетентност на прокурорите, следователите и на съдебните служители 

от региона, чрез своевременното им включване в обучителни семинари по линия на 

системата за повишаване на квалификацията в ПРБ и организираните от  Националния 

институт на правосъдието обучения.  
 

                                                                  
                                                                  АДМ.   РЪКОВОДИТЕЛ:………………………. 
                           /НЕДКО СИМОВ/ 

 


