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Р А З Д Е Л  I  
 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ. 

 
 1. Резултати и тенденции в противодействие на престъпността. 
Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на органите 
на досъдебното производство и другите правоприлагащи органи, 
ангажирани с противодействието на престъпността. 
 

По данни на РУ – Крумовград през 2020 г. са регистрирани общо 202 
престъпления (111 са за 2019 г., 134 престъпления за 2018 г.), от които 187 за 
криминални деяния (111 за 2019 г., 133 за 2018 г.) и 15 регистрирани 
икономически престъпления (няма за 2019 г., 1 – за 2018 г.). Общата 
регистрирана престъпност е увеличена с 45, 05 % спрямо предходната година. От 
регистрираните 202 заявителски материали са били прекратени 102, поради 
липса на достатъчно данни за извършено престъпление. От останалите 100 
деяния ( 51 за 2019 г., 80 за 2018 г., ) са разкрити 87 ( 42  за 2019 г., 71 за 2018 г.), 
което представлява 87 % за 2020 г., спрямо 82, 35 % за 2019 г. Нивото на 
разкриваемост бележи увеличение.  Допълнително от предходни години са 
разкрити 2 престъпления ( 1 - за 2019 г. и 1 престъпление за 2018 г.). 

Доминират общоопасните престъпления ( предимно по чл.339, чл.343б и 
чл.355 от НК) – 43 броя, или 50, 60 % (35, 14 % за 2019 г., 46, 25 % за 2018 г.), 
престъпленията против собствеността – 14 броя, или 16, 47 %  ( 18, 02 % са за 
2019 г., при 36, 25 за 2018 г. ), които през настоящата година бележат  
намаление. По - малък е броят на регистрираните престъпления против 
личността – 9 бр. ( 14 бр. са за 2019 г., 7 броя за 2018 г.), против брака и 
семейството и против дейността на държавни органи и организации. 

По данни на ГПУ – Крумовград през 2020 г. са регистрирани 8 
престъпления (3 престъпления през 2019 г., 11 престъпления са за 2018 г.) -  по 
чл.279, ал.1 от НК – 4 бр., по чл.234 от НК – 2 бр. и по чл.281 от НК – 1 бр., като 
7 бр. са разкрити – 87, 5 %. През 2018 г. са били регистрирани 11 престъпления, 
от които 10 са били разкрити. През последните години е налице тенденция на 
значително занижаване на регистрираната престъпност в ГПУ - Крумовград. 
Основна причина за тези показатели е липсата на престъпления по чл.279 и 
чл.280 от НК, след 2007 г. – влизането на Република България в Европейския 
съюз. Към настоящия момент няма случаи на незаконно преминаване на 
държавната граница от лица, търсещи убежище.  
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Изводи: 
Общата регистрирана престъпност през 2020 г. се е увеличила, както и 

разкриваемостта. За поредна година се забелязва  спад в броя на регистрираните 
икономически престъпления, като дейността на органите на МВР в тази насока 
следва да се активизира. 

Нивото на престъпността продължава да се определя от основни 
криминогенни фактори – през 2019 г. бяха разкрити работни места във връзка 
нови производствени дейности в общината, което води до по - ниска безработица 
и повишение на трудовите доходи на населението. Отново във връзка със 
строително – ремонтни дейности на територията на община Крумовград 
пребивават много лица от други райони на страната, голяма част от които с 
регистрирани противообществени прояви. Икономическият просперитет на 
региона реално не е довел до увеличение на населението, тъй като голям брой 
жители на общината пребивават постоянно в Република Турция и в страни от 
Европейския съюз. Това е основната причина за  намаляване нивото на 
престъпността. 

Поради недобрата кадрова обезпеченост на РУ – Крумовград е 
недостатъчно полицейското присъствие в малките населени места.          

Миграционните процеси могат да доведат до активизиране на 
трансграничната престъпност по линия на незаконно превеждане на лица през 
границата – община Крумовград има около 50 км. зелена граница с Република 
Гърция. 

Голяма част от местното население е с двойно гражданство (българско и 
турско), което заедно с близостта на ГКПП „Маказа” и ГКПП „Славеево” 
предпоставя извършването на престъпления, както от български граждани, 
живеещи постоянно в Република Турция, така и от чужди граждани, посещаващи 
района на община Крумовград. 

 
Налице е съответствие между структурата на регистрираната и разкрита 

престъпност, съгласно данните на органите на МВР и наказаната престъпност, 
съобразно внесените прокурорски актове в съда.  

 
Най – голям е делът на новообразуваните досъдебни производства за 

общоопасни престъпления – 43 производства (18 за 2019 г., 40 за 2018 г.), което 
представлява 50, 60 % от новообразуваните общо  85  ДП за 2020 г.  ( 55 за 2018 
г., 81 ДП за 2018 г.). За престъпления против личността са образувани 9 ДП ( 14 
са за 2019 г.,  12 за 2018 г.), за престъпления против собствеността са образувани  
14 ДП ( 8 са 2019 г., 15 за 2018 г.). Като цяло се отчита повишаване на 
новообразуваните производства – 85 ДП (55 са за 2019 г., 81 ДП за 2018 г. ) 
Внесени в съда са общо 25 прокурорски акта ( 26 са за 2019 г., 37 за 2018 г.), като 
с най – голям дял са общоопасните престъпления – 15 акта (  13 акта за 2019 г., 
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27 акта за 2018 г.), или 60 %. Осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен 
акт са 25 лица ( 26 за 2019 г., 38 лица за 2018 г.), от които 14 лица за общоопасни 
престъпления, или 56 %. 

През 2020 г. прокурорите при РП – Крумовград са работили общо по 332 
преписки (327 за 2019 г., 345 за 2018 г.), от които по 309 са били постановени 
откази за образуване на досъдебни производства и само 16 са образуваните 
досъдебни производства по реда на чл.212, ал.1 от НПК. Тези данни 
потвърждават извода, че прокуратурата е  ангажирана с въпроси извън 
компетентността й – гражданскоправни спорове, административни нарушения, 
битови или междуличностни проблеми. 

От наблюдаваните общо 123 досъдебни производства, 96 ДП са приключени. 
Решенията по досъдебните производства са както следва: 25 ДП са внесени в съда, 
56 ДП са прекратени и 14 ДП са спрени. Най – значителен е делът на 
производствата, решени с прекратяване – 51, 85 % ( 51, 04 за 2019 г., за 2018 г. той е 
бил 42, 86 %) от общо решените 108 ДП. Това представлява отрицателна тенденция 
в дейността на РП – Крумовград спрямо предходни години, като този показател 
следва да бъде намален. Общо постановени за 2020 г. са 25 осъдителни и 
санкционни решения, като няма  оправдателни присъди и върнати дела от съда, 
което води до извода, че изготвените прокурорски актове са на много добро ниво.  

 
Изводи: 
 

- Увеличава се броят на наблюдаваните и новообразуваните 
производства. 

- Намалява броят на внесените в съда прокурорски актове.  

- Намалява броят на предадените на съд лица.  

- Запазва се тенденцията да не се допускат оправдателни присъди по 
внесените в съда прокурорски актове, както и върнати дела. 

- Запазва се високият относителен дял на осъдените и санкционирани 
лица спрямо всички лица с влязъл в сила съдебен акт.  

 
2.Необходими мерки и законодателни промени:  

 
В дейността на РП – Крумовград през 2020 г., както и през предходни 

години се набелязват следните проблемни области: 
Следва да се повиши качеството на осъществявания надзор и ръководство 

върху разследването - по отношение на разследващите полицаи при РУ – 
Крумовград – да се следи за по - ефективно планиране на разследването. Налице 
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е недостатъчна подготвеност на полицейските органи за извършване на 
неотложни следствени действия и действия по делегация. По отношение на 
следователите в Окръжен следствен отдел при ОП – Кърджали – за последните 
години броят на делата, които им се възлагат е незначителен, като проблем е 
ефективното им съгласуване поради териториалната отдалеченост. 

През 2020 г. е налице добро взаимодействие между прокурорите и  
контролните органи, което води до сравнително висока ефективност на 
общонадзорната дейност, както и във връзка със сигналната функция на 
контролните органи, съгласно чл.205, ал.2 от НПК. 

Във връзка с прилагането на измененията и допълненията в НПК ( след 
05.11.2017 г.),  в бъдеще ще възникнат затруднения и противоречива съдебна 
практика. За да се преустанови негативната тенденция на продължаващи с 
години съдебни процеси, следва да се отмени възможността на съда за връщане 
на наказателни дела. Предвид разпоредбата на чл.7, ал.1 от НК, липсват 
основания една подготвителна фаза, каквато е досъдебното производство, да се 
натоварва с излишен процесуален формализъм. 

При прилагането на Закона за здравето сме набелязали следните проблеми: 
 
  - сроковете, определени в чл.158, ал.1 и ал.2 – съответно 7 – и 14 – дневен 
са прекомерно дълги, с оглед състоянието на лицата, за които се иска 
назначаване на експертиза и задължително лечение ( касае се в обичайните 
случаи за лица с влошено психично състояние, неадекватни, некритични към 
наличието на заболяване и необходимостта от лечение, застрашаващи своя 
живот и здраве и безопасността на околните ). Редът за настаняване по чл.153 от 
ЗЗ ( спешна психиатрична помощ) не е алтернатива, тъй като срокът на лечение е 
кратък - до 24 часа, след което обикновено лицата подписват декларации с 
информирано съгласие за доброволно лечение, което от своя страна няма 
определена продължителност. Освен това, не всички преписки по Закона за 
здравето приключват с искане до съда, т. е. налице е една предварителна 
преценка от прокурора относно наличие на предпоставките на чл.155 от ЗЗ; 
 - Превеждането на лицата за провеждане на експертиза при стационарни 
условия често е свързано със затруднения – непосредствено след съдебното 
заседание определението не е влязло в сила, поради наличието на 3 – дневен 
срок за обжалване, лицата не желаят доброволно да придружат вещото лице до 
лечебното заведение, а съдействие от органите на МВР може да се търси едва 
след влизане на съдебния акт в сила и то от ръководителя на ДПБ – Кърджали. С 
оглед осигуряване на ефективно и срочно извършване на експертиза се налага 
настаняемото лице да пътува само с вещото лице до лечебното заведение или 
придружавано от служител на РУ – Крумовград, без това да е законосъобразно 
установено с формален акт. 
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 Затруднения възникват и от продължаващата противоречива съдебна 
практика по аналогични казуси. Освен приемането на тълкувателни решения, 
полезно в тази насока би било провеждането на периодични срещи на 
прокурорите от съдебния район с обсъждане на конкретни преписки и досъдебни 
производства с фактическа и правна сложност. 
 
 

       РАЗДЕЛ ІІ 
 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ. 
 
I. Досъдебна фаза. 
 
1. Преписки. Проверки по чл.145 от ЗСВ – срочност, резултати, мерки. 

 
През изминалия отчетен период в РП - Крумовград е работено по 332 бр. 

преписки. От предходен период са били останали на производство 17 бр. 
преписки.   През периода няма постъпили преписки срещу лица, ползващи се с 
имунитет и магистрати. За сравнение през 2019 г. в РП – Крумовград е работено 
по 327 бр. преписки, а през 2018 г. по 345  бр. преписки.  Налице е тенденция на  
незначително повишаване на показателите в сравнение с предходните години – с 
0, 98 % спрямо 2019 г. и понижаване  с 0, 96 % спрямо 2018 г.  

Във връзка с приложението на чл.145, ал.2 от ЗСВ ( ДВ бр.62/ 2016 г., в 
сила от 09.08.2016 г.) е издадена Заповед РП № 80/ 17.08.2016 г. на 
административния ръководител на РП – Крумовград, с която е създадена 
организация за възлагането, срочността на провеждане и решаване на 
предварителните проверки по сигнали и жалби до РП – Крумовград или до 
органите на МВР.  Същата е допълнена със Заповед РП № 82/ 30.08.2016 г. и  
Заповед РП № 127/ 15.12.2016 г. Прокурорите при РП – Крумовград спазват и 
прилагат „Указание за приложението на чл.145, ал.2 от ЗСВ“, утвърдено със 
Заповед № РД – 02 – 30/ 01.11.2016 г. на Главния прокурор на РБ. Във връзка с 
правилното отчитане и контрол на сроковете по всяка предварителна проверка 
(възложена от прокурор, или по жалби и сигнали, подадени до органите на МВР) 
се изпращат писма за датата на нейното завеждане и служителя, на когото е 
възложена, като се прилага копие от жалбата, сигнала или полицейския доклад 
за посетен сигнал. Данните се завеждат в УИС и всеки понеделник се изготвя 
писмена справка за неприключилите предварителни проверки и техните срокове, 
която се утвърждава от административния ръководител и с която се запознават 
всички прокурори. През 2020 г. са били наблюдавани общо 332 проверки по 
следствения надзор, извършени от РУ-Крумовград и ГПУ-Крумовград. От тях по 
6 преписки е искано удължаване на срока над 2 месеца – с 1 месец от 
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административния ръководител.  Няма предварителни проверки, приключили 
извън законовия срок. Към края на отчетния период неприключени от органите 
на МВР са 2 предварителни проверки, като всички са в определения срок. Няма  
извършени проверки лично от прокурор по чл.145, ал.1,т.2 от ЗСВ. Няма 
преписки извън срока за произнасяне от прокурор /над 1 месец от получаването 
им/.  

През 2020 г. няма върнати за допълване на проверката преписки (2 бр. през 
2019 г. и 5 бр. през 2018 г.), което се дължи на качеството и пълнотата на 
извършваните проверки и неформалното им съгласуване с прокурорите, 
осъществяващи ръководство по тяхното провеждане. 

 
От наблюдаваните 332 преписки са били решени 331, което представлява 

99, 70 %  и е много добър показател за дейността на РП – Крумовград ( 99, 08 % 
за 2019 г. и 99, 71 % e за 2018 г.) . 

 
Постановени  са следните прокурорски актове както следва: 
-  309 бр.  преписки са приключили с постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство ( 298 за 2019 г., 319 са за 2018 г.).  
-  с постановления за образуване на досъдебни производства– 16 броя ( 17 

бр. за 2019 г., 18 са за 2018 г.),  от които 13 бр. са били възложени на разследващ 
полицай и 3 бр. са възложени на следовател.   

- общо възложени на органите на РУ – Крумовград са 51 преписки ( 59 
преписки за 2019 г., 56 са за 2018 г.), като няма преписки, възложени на други 
органи, или с извършени лични проверки от прокурор. От тях невърнати в края 
на отчетния период са 2 проверки. 

 - изпратени по компетентност на други прокуратури са 4 преписки. 
 

Общ брой преписки, образувани по съобщения за осъществено 
домашно насилие, закана с убийство и нарушена заповед за защита от 
домашно насилие, образувани  през периода 30.11.2019 г. до 30.11.2020 г. – 9 
броя. 

- За нарушена заповед за защита от домашно насилие с оглед 
престъпление по чл.296, ал. 1 от НК – няма новообразувани преписки и 
досъдебни производства. 

Досъдебни производства, образувани за криминализирани състави, 
съгласно ЗИДНК, обн. ДВ, бр. 16/ 2019 г. – 2 ДП по чл.144а, ал.1 от НК, 
които са приключени с постановления за прекратяване. 

Предприети организационни мерки в изпълнение на чл.14 и сл. от 
Указанието за работа по такива сигнали, въведено в действие със Заповед № РД-
02-09/30.04.2018 г. на Главния прокурор на Република България: 
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Издадена е Заповед РП № 36/03.05.2018 г. на Районен прокурор на РП – 
Крумовград.  

Ежемесечно се провеждат съвещания с началник група при РУ-
Крумовград за обсъждане на срочността и качеството на предварителните 
проверки и решаване на възникнали проблеми. 

На достъпно за гражданите място – входа на Районен съд – Крумовград 
и на интернет страницата на РП – Крумовград е оповестена информация, 
предназначена за пострадали лица. 

За посочения период в РП-Крумовград не са постъпвали съобщения от 
граждани, налагащи попълването на формуляр по образец – Приложение № 1 
от Указанието.  

 
По отношение срочността на решаване на преписките от прокурор е 

въведена ежеседмична разпечатка от Регистъра за срочността на разследване за 
преписки, решени в срок над 40 дни. Със заповед е организирано създаването на 
досиета за всеки конкретен случай на просрочване, като за 2020 г. няма такива. 
Всички 331 преписки са били решени в срок до 1 месец. За 2019 г. и 2018 г. също 
няма преписки, решени в срок над 1 месец. 

 
За отчетния период са проверени по реда на служебния и инстанционен 

контрол 26 постановления за отказ да се образува наказателно производство, 
като всички са били потвърдени. За 2019 г. 5 постановления са били потвърдени 
от горестоящите прокуратури, 1 постановление е било отменено по реда на 
инстанционния контрол. За 2018 г.  5 постановления за отказ за образуване на 
досъдебни производства са били обжалвани, от които  всички са били 
потвърдени. Налице е подобряване по този показател спрямо предходните 
години. 

 
Изводи: 
 
Работата по преписките заема относително висок дял от дейността на 

Районна прокуратура – Крумовград, като за извършване на предварителните 
проверки – възлагане, уведомяване, наблюдение,  съгласуване и приключване е 
създадена много добра организация със заповеди на административния 
ръководител и периодични съвещания с ръководството и служителите на РУ – 
Крумовград и ГПУ – Крумовград по технически и оперативни въпроси. Тази 
положителна практика следва да се запази и доразвие, което ще доведе до 
намаляване броя на неоснователно образувани досъдебни производства, както и 
до по – адекватна защита на правата на гражданите. 
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2. Следствен надзор. 
 

2.1. Обобщени данни по видове производства и съобразно 
систематиката на НК, включително по отношение на пострадалите лица и 
на ощетените юридически лица от престъпления.   
 

През отчетния период прокурорите от РП - Крумовград са наблюдавали 
общо 123 досъдебни производства, както следва: 

- 15 бързи производства, от които в последствие 6 са били преобразувани по 
общия ред 

-  103 досъдебни производства, разследвани по общия ред (от следовател - 6 
ДП и от разследващи полицаи – 97 ДП).  

От тези производства новообразувани през 2020 г. са 85 досъдебни 
производства.   

За сравнение, през 2019 година са били наблюдавани общо 105 досъдебни 
производства /от тях новообразувани – 55/, а за 2018 година – 118 досъдебни 
производства /от тях новообразувани – 81/.  

Налице е повишаване броя на наблюдаваните и новообразувани 
производства през 2020 г. спрямо предходната година – с 14, 63 % за 
наблюдаваните и 35, 29 % за новообразуваните. Сравнително малък е броят на 
прекратените производства  по давност – 11 ДП, но за разлика от предходните 
години е увеличен делът на неоснователно образуваните досъдебни 
производства  - 45 ДП прекратени на други основания ( за 2019 г. прекратените 
дела, извън тези по давност са 18 ДП, а през 2018 г. са били 26 ДП). 

 
Приключени за 2020 г.  са били общо 96 производства ( 61 ДП са за 2019 г. и 

83 са за 2018 г.) , като неприключени са останали 19 ДП (12 са за 2019 г. и 16 са 
за 2018 г.).  
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От новообразуваните 85 досъдебни производства, 69 са започнали с 

неотложни следствени действия, извършени от разследващ или полицейски 
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орган ( 55 са за 2019 г.)  и 16 са били образувани от прокурор по чл.212, ал.1 от 
НПК ( 17 са за 2019 г.).  

През 2020 година са били наблюдавани общо 123 досъдебни производства, 
като 11 от тях са били прекратени поради настъпване на погасителна давност. 
Традиционно броят им е малък през последните години ( 31 за 2019 г., 22 за 
2018г.), което се дължи на стриктното изпълнение на т.2 от Заповед ОП № 185/ 
19.11.2015 г. на Окръжен прокурор – Кърджали и Заповед РП № 124/ 2015 г. на 
Районен прокурор – Крумовград. 
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За отчетния период няма досъдебни производства, образувани по сигнали на 

контролните органи, след самосезиране на прокуратурата и по сигнали на 
ДАНС. 

 
Общ брой на досъдебни производства, образувани по съобщения за 

осъществено домашно насилие, закана с убийство и нарушена заповед  за 
защита от домашно насилие – 1 ДП новообразувани, като няма внесени 
актове в съда и постановени осъдителни присъди. 

 
Производствата се разпределят по глави и текстове на НК както следва: 
 
Глава І от НК – няма 
 
Глава ІІ от НК - 9 бр. новообразувани ДП ( 14 ДП за 2019, 12 ДП за 2018 г.),  

от тях по:  
- чл.127 - 5 бр.  
- чл.129 - 1 бр. 
- чл.143 – 1 бр. 
- чл.144 – 1 бр. 
- чл.152 – 1 бр. 

 
        Глава III от НК – 3 ДП ( няма за 2019 г.); 

- Чл.168 от НК – 3 ДП; 
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Глава ІV от НК – 3 бр. новообразувани ДП (5 ДП за 2019 г., 4 ДП за 2018 г.), 

от тях по: 
- чл.183 – 1 бр. 
 
Глава V от НК – 14 бр. новообразувани ДП (8 ДП за 2019 г., 15 ДП за 2018 

г.), от тях по: 
- чл. 194 - 4 бр.  
- чл. 195 - 5 бр.  
- чл.196 – 1 бр. 
- чл.198 – 1 бр.  
- чл.209 – 1 бр. 
- чл.216 – 2 бр. 
 
Глава VІ от НК – 3 ДП за 2020 г. (няма за 2019 г., 1 ДП за 2018 г.) : 

- Чл.234 – 3 ДП; 
Глава VІІ – няма; 
 
Глава VІІІ – 5 бр. новообразувани ДП ( 3 за 2019 г., 8 ДП за 2018 г.) , от 

които: 
- чл.279 – 4 бр. 
- чл.281 – 1 бр. 

 
Глава IX от НК – 5 бр. новообразувано ДП ( 1 за 2019 г., няма за 2018 г.), от 

които: 
- чл.309 – 1 бр. 
- чл.316 – 3 бр. 
- чл.318 – 1 бр. 

 
Глава X от НК – няма новообразувани ДП (6 за 2019 г., 1 ДП за 2018 г.).  
 
Глава ХІ от НК – 43 бр. новообразувани ДП (18 ДП за 2019 г., 40 ДП за 2018 

г.) , от тях по: 
- чл.339 – 9 бр. 
- чл. 343 - 3 бр.  
- чл. 343б - 9 бр.  
- чл. 343в - 2 бр. 
- чл.346 – 2 бр. 
- чл.355 – 18 бр. 

 



12 
 

 Общо пострадали физически лица по новообразувани досъдебни 
производства са 35 лица ( 34 за 2019 г., 33 са за 2018 г.) и две юридически лица ( 
1 за 2019 г., 5 са за 2018 г.). От тях мъжете са 24 ( 24 за 2019 г.,  25 за 2018 г.), 
жени – 11 ( 10 за 2019 г., 8 за 2018 г.). От общата бройка, няма малолетни 
пострадали  ( 1 за 2019 г., 1 за 2018 г.) и 2 непълнолетни лица ( 3 за 2019 г., 3 за 
2018 г.), като останалите са пълнолетни граждани. Запазва се броят на 
пострадалите лица, включително броят на пострадалите деца. 

По текстове пострадалите лица се разпределят, както следва: 
 
 -    по чл.127 от НК – 5 лица -  4 мъже и 1 жена  

- по чл.129 от НК – 1 лице –  1 мъж 
- по чл.143 от НК – 1 лице – 1 непълнолетна жена 
- по чл.144 от НК – 1 лице – 1 мъж 
- по чл.152 от НК – 1 непълнолетна жена 
- по чл.183 от НК – 3 лица – 3 жени 
- по чл.194 от НК – 3  лица - 2 мъже, 1 жена и 1 ЮЛ  
- по чл.195 от НК –  5  лица - 5 мъже и 1 ЮЛ 
- по чл.196 от НК – 3 лица – 2 мъже и 1 жена  
- по чл.198 от НК – 1 лице – 1 жена 
- по чл.209 от НК – 1 лице – 1 мъж 
- по чл.216 от НК – 5 лица – 4 мъже и 1 жена 
- по чл.343 от НК - 3 лица – 3 мъже 
- по чл.346 от НК – 2 лица – 1 мъж и 1 жена  

 
Във връзка с приетите  изменения и допълнения в Закона за подпомагане и 

финансова компенсация на пострадали от престъпления, в сила от 06.10.2016 г., 
по всяко досъдебно производство с пострадали лица, разследващите органи  
незабавно уведомяват устно и писмено чрез формуляр по образец, утвърден от 
Министерство на правосъдието, пострадалите от престъпления и лицата по чл.3, 
ал.2 от същия закон / наследници на починал в резултат от престъплението или 
лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство/ на разбираем  език за 
обстоятелства по т.1- т.9 на ал. 1, чл.6 от ЗПФКПП. За уведомяването се изготвя 
протокол по образец, в два еднообразни екземпляра, които се регистрират по 
установения ред в съответния орган, като единият екземпляр от протокола и 
формуляра се връчват на пострадалия или на лицата по чл.3, ал.2. 

Във връзка със ЗИДНПК в Районна прокуратура – Крумовград са въведени 
образци за уведомления на пострадали лица по чл.50 и чл.75, ал.2 от НПК. 
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 Видове досъдебни производства. 
 
Бързи производства – общо и по видове, съотношение спрямо общия брой 

ДП, преобразувани в ДПОР.  Резултати и ефективност. 
 
От наблюдаваните общо за периода 112 досъдебни производства (без 

прекратените по давност), 15 са разследвани под формата на бързо производство, 
което представлява 13, 39 % ( 16 са били през 2019 г., 39 са били през 2018 г. ), 
като 6 БП, които са били преобразувани по общия ред. Отчита се незначителен 
спад на бързите производства през 2020 г. и  2019 г., което се дължи основно на 
малкия брой новообразувани производства по чл.343б от НК. 

 

15; 13%

103; 87%

Бързи производства

Досъдебни производства

 
Независимо от предимствата на бързото правораздаване, практиката показа, 

че краткият срок за провеждане на разследване и решаване на делото от 
прокурора и съда, не дават възможност за извършване на задълбочен анализ на 
събраните доказателства и изготвяне на качествени и пълни актове, поради което 
то е приложимо към престъпления предимно по чл.279, ал.1, чл.343б, ал.1, 
чл.343в и чл.345 от НК. Няма случаи на приложение на чл.356, ал.2 от НПК, в 
които прокурорът е разпоредил провеждане на бързо производство. 

 
Досъдебни производства, разследвани по общия ред, вкл. 

преобразувани бързи производства - обобщени данни. ДП разследвани от 
разследващ полицай, следовател и прокурор. ДП разследвани в екип. 

За отчетния период от общо наблюдаваните 112 досъдебни производства ( 
без прекратените по давност), 72 са били разследвани по общия ред ( 63 са за 
2019 г., 69 са за 2018 г.), което представлява 64, 30 % ( 85, 14 % за 2019 г.,  56, 78 
% са за 2018 г.). 

 
Разследвани от разследващ полицай – 97 ДП 
Разследвани от следовател –  6 ДП 
Разследвани от прокурор – няма. 
Разследвани от разследващ митнически инспектор – няма. 
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За 2020 г. година в РУ – Крумовград са полагали труд двама разследващи 

полицаи. Съобразно нивото на натовареност, кадровата обезпеченост е 
достатъчна за срочно и качествено провеждане на разследване. Периодично се 
организират съвещания с разследващите органи за анализиране на допуснати 
процесуални нарушения по конкретни дела, във връзка с приети законодателни 
изменения и тълкувателни решения, както и за разрешаване на текущи 
затруднения и проблеми.  

Шест досъдебни производства, наблюдавани от РП – Крумовград са били 
разследвани по общия ред от следовател. Спрямо разследваните по общия ред 
досъдебни производства за 2020 г., които са 103 ДП, процентът на разследваните 
от следовател представлява 5, 83 %. Спрямо разследваните по общия ред 
досъдебни производства за 2018 г., които са 67, процентът на разследваните от 
следовател представлява 1, 49 % , а за 2019 г. това съотношение е било 4, 76 %. 
Налице е увеличаване на относителния дял на делата, разследвани от следовател 
в ОСО при ОП – Кърджали, в сравнение с предходни години. Основен проблем 
при осъществяването на ръководство и надзор от  прокурорите при РП – 
Крумовград е териториалната отдалеченост на ОСО при ОП – Кърджали, което 
затруднява съгласуването на процесуално-следствените действия по досъдебните 
производства.  

През 2020 година по приключените и разследвани досъдебни производства 
в РУ и ГПУ – Крумовград, както и в ОСО – Кърджали  не са постъпвали жалби 
или сигнали на граждани за забавяни разследвания или други нарушения. 

 
От общо наблюдаваните 123 досъдебни производства от прокурорите при 

РП – Крумовград, по 27 производства са били указани съответните необходими 
действия от страна на разследващия по чл.196, ал.1 от НПК. Считам, че в тази 
насока дейността по ръководство и надзор на досъдебните производства на 
прокурорите от РП – Крумовград следва да се активизира като всички указания 
за отстраняване на процесуални нарушения и извършване на действия по 
разследването да се дават с постановления. През 2020 г. има 2 постановления по 
чл.229, ал.3 от НПК – произнасяне по искане при предявяване на материалите по 
производството.  
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През отчетната 2020 година в Районна прокуратура – Крумовград не са 
били използвани СРС, не са били извършвани доверителни сделки по досъдебни 
производства, както и не е прилаган института на защитения свидетел. 

 
През отчетната година, по 9 досъдебни производства са били извършени 

неотложни следствени действия – претърсване и изземване. Традиционно в 
дейността на прокурорите в тази насока няма проблеми.  
   

Контрол на мярката за неотклонение “ Задържане под стража “ и други 
мерки на процесуална принуда.  

 
За отчетната 2020 година има 4 внесени искания от прокурор до съда за 

вземане на мярка „Задържане под стража“, което са уважени, като всички дела са 
приключени с влязла в сила осъдителна присъда и наложени ефективни 
наказания „лишаване от свобода“.  

По 2 досъдебни производства, наблюдавани от прокурорите от РП – 
Крумовград има взети мерки за неотклонение „подписка“. Не са налагани мерки 
„гаранция“ и „домашен арест“.   

Ежеседмично всеки понеделник съдебен секретар при РП – Крумовград 
изготвя справка, като използва данните от електронния регистър за сроковете по 
чл.368, ал.1  и по чл.234, ал.8 от НПК.  

При удължаване срока на разследване с постановление наблюдаващият 
прокурор задължително се произнася по законосъобразността  на наложените 
мерки за процесуална принуда. 

По всички прекратени досъдебни производства се спазва разпоредбата на 
чл.243, ал.2 от НПК.   

Не са констатирани пропуски и нарушения в дейността на прокурорите при 
РП – Крумовград относно спазване сроковете на мерките за процесуална принуда. 

 
2.2. Срочност на разследването.  
 
От общо приключените 96 досъдебни производства, всички са били 

приключени в законоустановения срок. Изготвени са 59  акта за удължаване на 
срока, като причина за неприключването е неизготвянето на експертизи, както и 
неиздирването и разпита на всички свидетели по производството. Наблюдавани 
и приключени в законоустановения  срок са 15 БП, от които 6 са преобразувани  
като е постановено разследването да се извърши по общия ред. 

Съгласно чл.234, ал.3 от НПК удължаването срока на разследване се 
извършва от наблюдаващия прокурор или административния ръководител на РП 
– Крумовград с постановление, като се обосновава наличието на фактическа и 
правна сложност. Осъществява се контрол от административния ръководител на 
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РП – Крумовград по спазването на т.3 от Заповед ОП № 53/18.04.2017 г. на 
Окръжен прокурор – Кърджали. Ежеседмично всеки понеделник съдебен 
секретар при РП – Крумовград изготвя справка за неприключилите досъдебни 
производства и изрично се отбелязва кога изтича срока на разследването и с 
колко месеца той е бил удължен. Справката се докладва на районния прокурор и 
на наблюдаващите прокурори. Изготвя се и разпечатка и от електронния 
регистър за срочността на разследването срещу известен извършител и 
произнасянето от прокурор. 

Не са констатирани пропуски и нарушения в дейността на прокурорите 
при РП – Крумовград относно спазване сроковете на разследване, поради което 
не са предприемани дисциплинарни мерки. 

Няма приключени досъдебни производства извън законовия срок.      
Неприключени са 19 досъдебни производства (12 за 2019 г.,  16 са за 2018 

г.), от които 17 са разследвани от разследващ полицай и 2 – от следовател.   
 
Основните обективни причини за продължителното разследване на 

делата, както и в предходната година, са: 
- изключително голямото забавяне на изготвянето на назначените 

експертизи и недостиг на вещи лица;  

- трудности при откриване и призоваване за разпит на свидетели, особено 
в условията на извънредна епидемична обстановка и с оглед 
интензивната трудова миграция на населението; 

Причините от субективен характер са: 
-  недостатъчно добро планиране на разследването от разследващия орган; 

- неритмично извършване на процесуално – следствени действия в 
рамките на двумесечния срок или в сроковете на неговото продължение;  

С оглед задълженията, вменени с разпоредбата на чл.140, ал.3 от ЗСВ, 
административният ръководител на РП – Крумовград е създал организация  по 
отношение спазването на сроковете и контрола за това. Ежеседмично се 
докладват производства с изтичащи срокове и се извършват проверки на 
електронните регистри на служебната страница на Прокуратурата на Република 
България, което се отразява в нарочен протокол. Целта е да не се допусне 
неразумно продължителен срок на разследване, който е основание за прилагане 
на процедурата по Глава двадесет и шеста от НПК, за осъждане на ПРБ по 
ЗОДОВ и на страната – от ЕСПЧ. 

През 2020 г., както и през предходни години няма искания по мерките за 
ускоряване на досъдебното производство по чл.368 и чл.369 от НПК. Следва да 
се отбележи, че в РП – Крумовград към края на отчетния период няма висящи 
дела, образувани преди повече от три години и няма спрени досъдебни 
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производства срещу известен извършител, което е изключително положителен 
показател от дейността. 
 

 
2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.  

 
От прокурорите в РП – Крумовград са внесени в съда 25 бр. прокурорски 

актове, разпределени по видове, както следва: 
 - 3 обвинителни акта срещу 3 лица, или 12 % от общо внесените 

прокурорски актове срещу 3 лица; 
 - 1 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност по реда 

на чл. 78а от НК, спрямо 1 лице, което е 4 % от общо внесените прокурорски 
актове; 

 -  21 бр. досъдебни споразумения, за престъпления извършени от 22 лица, 
което е 84 %  от общо внесените актове. 
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През 2019 г. прокурорите са внесли 11 обвинителни акта, 11 досъдебни 

споразумения и 4 постановления за освобождаване от наказателна отговорност 
по реда на чл. 78а от НК.  

За сравнение през 2018 г. прокурорите са внесли 20 обвинителни акта, 12 
досъдебни споразумения и 5 постановления за освобождаване от наказателна 
отговорност по реда на чл. 78а от НК.  

Забелязва се тенденция към значително намаляване броя на внесените в 
съда прокурорски актове.  
 

Спрени досъдебни производства, общо и по процесуални основания.   
    
Съотношение спрямо общия брой наблюдавани и решени ДП. 
 
През отчетния период са били спрени общо 14 ДП ( 10 са за 2019 г., 10 ДП 

са за 2018 г.), като от тях всички са срещу неизвестен извършител. 
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Спрени по основания: 
-по чл.244, ал.1, т.1 във вр. с чл.25, т.1 НПК – няма 
-по чл.244, ал.1, т.1 във вр. с чл.25, т.2 НПК – няма; 
-по чл.244, ал.1, т.1 във вр. с чл.25, т.3 НПК – няма; 
-по чл.244, ал.1, т.3 – няма 
 
Съотношението между общо наблюдаваните 123 ДП (вкл. прекратените по 

давност) и спрените 14 ДП в проценти е 11, 38 % ( 9, 52 % за 2019 г., 8, 47 % за 
2018 г.), а спрямо общо решените 108 ДП, този процент е 12, 96 % ( 10, 42 % за 
2019 г., 8, 93 % за 2018 г.). Налице е тенденция на запазване броя на спрените 
досъдебни производства, като не се спират досъдебни производства, водени 
срещу известен извършител. Няма досъдебни производства срещу известен 
извършител, застрашени от изтичане на погасителна давност за наказателно 
преследване. 
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Със съответни заповеди е създадена организация в РП – Крумовград, на 
всеки 6 месеца наблюдаващите прокурори при РП – Крумовград да изпращат до 
органите на МВР писма, в които да изискват писмена справка за извършените от 
органите на РУ-Крумовград и ГПУ-Крумовград действия: 

- по издирване на обвиняеми и извършители по чл.244, ал.1, т.1, във вр. с 
чл.25 и чл.26 от НПК и  

- по издирване на свидетели по чл.244, ал.1, т.3 от НПК по дела срещу 
известен или неизвестен извършител, както и за резултатите от тези действия на 
органите на МВР. 

Към наблюдателните материали по всяко спряно дело, независимо от 
основанието му за спиране, се прилагат писмата на наблюдаващите прокурори и 
получените в отговор писмени справки от органите на МВР за извършените от 
последните действия по издирване на свидетели, обвиняеми и извършители и по 
разкриване на извършители. 
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 Прекратени досъдебни производства общо и по процесуални 
основания.  

 
Прекратени за отчетния период са били 56 ДП ( 49 ДП за 2019 г., 48 

досъдебни производства за 2018 г.), от които няма прекратени срещу известен 
извършител – привлечен в качеството на обвиняем по чл.219, ал.1 от НПК ( няма 
за 2019 г., 4 са за 2018 г.). Налице е тенденция през 2020 г. на запазване броя на 
прекратените дела. Не са  прекратявани дела срещу известен извършител, което е 
изключително положителен показател за дейността на наблюдаващите 
прокурори – прецизно се анализират събраните доказателства, преди повдигане 
на обвинение по чл.219, ал.1 от НПК.  

Общият брой на прекратените досъдебни производства по давност е 11 за 
2020 г. (31 са за 2019 г., 22 за 2018 година/, от които всички са срещу неизвестен 
извършител. Във връзка с указанията, съдържащи се в писмо № 1179/ 15.11.2016 
г. на Главния прокурор на РБ, при вземане на решение за прекратяване на 
наказателни производства, на основание чл.243, ал.1, т.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.3 
от НПК по дела срещу неизвестен извършител, наблюдаващите прокурори 
преценяват приложението на давността не само с оглед престъплението, за което 
е образувано досъдебното производство, а и с оглед възможността за наличие на 
квалифициран състав на престъпление. 

Съотношението между общо наблюдаваните  123 ДП и прекратените общо 
56 ДП в проценти е 45, 53 % ( за 2019 г. е 46, 67 %, за 2018 г. този процент е бил 
40, 68 %), а спрямо от общо решените 108 този процент е  51, 85 % ( за 2019 г. е 
65, 71 %, за 2018 г. е  42, 86 %).  
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 През предходни години  бяха изискани описи от ОСО – Кърджали, РУ – 
Крумовград и ГПУ – Крумовград на всички спрени досъдебни производства, 
след което бе извършена насрещна проверка по входящите дневници на РП – 
Крумовград. Въведени са два дневника за спрените производства – отделно 
срещу известен и срещу неизвестен извършител, които се актуализират. В тях се 
отбелязват: номера на преписката, на досъдебното производство, квалификация 
на престъплението, наблюдаващият прокурор и разследващият орган, 
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основанието за спиране, датите на изтичане на обикновената и абсолютната 
давност.  
    
 Прокурорски актове, внесени в съда: 
 

Относителният дял на внесените в съда 25 производства към общия брой на 
решените 108 производства е 23, 15 % ( за 2019 г. е 27, 08 %, за 2018 г. е 33, 04 
%). Това показва запазване на относително ниския дял на внесените в съда дела 
спрямо всички решени досъдебни производства, което е тенденция през 
последните години. 

 
Внесените за разглеждане в съда 3 ДП с обвинителни актове се разпределят, 

както следва:  
 
Глава V – 1 бр. срещу 1 лице : 

- чл.196 от НК – 1 обвинителен акт срещу 1 лице 
 

Глава ХІ от НК – 2 обвинителни акта срещу 2 лица от тях по: 
- чл. 343б от НК – 1 бр. срещу 1 лице 
- чл. 346 от НК – 1 бр. срещу 1 лице 
 
Внесено за разглеждане в съда 1 ДП с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност по реда на чл. 78А от НК: 
 
Глава ХІ от НК – 1 срещу 1 лице 
   - чл.331 от НК– 1 бр. срещу 1 лице 
 
Внесените за разглеждане в съда 21 ДП с досъдебни споразумения се 

разпределят, както следва: 
 
 Глава ІІ – 1 бр. срещу 1 лице : 

- чл.129 от НК – 1 бр. срещу 1 лице 
 
Глава V от НК – 3 бр. срещу 4 лица: 

- чл.195 от НК – 1 бр. срещу 2 лица 
- чл.196 от НК – 2 бр. срещу 2 лица 

 
Глава VІ от НК – 2 бр. срещу 2 лица: 

- чл.234 от НК – 2 бр. срещу 2 лица 
 

Глава VІІІ – 2 бр. срещу 2 лица : 
- чл.279 от НК – 2 споразумения срещу 2 лица 
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Глава ІХ – 1 бр. срещу 1 лице : 

- чл.316 от НК – 1 споразумение срещу 1 лице 
 
 Глава XI от НК – 12  срещу 12 лица: 
 
  - чл.339 от НК – 2 бр. срещу 2 лица; 
    - чл.343б от НК– 7 бр. срещу 7 лица 
             - чл.343в от НК– 2 бр. срещу 2 лица 
              - чл.355 от НК– 1 бр. срещу 1 лице 
   

II. СЪДЕБНА ФАЗА. 
 
1. Наказателно-съдебен надзор. 

  
През отчетният период прокурорите от РП - Крумовград са внесли в РС - 

Крумовград общо 25 досъдебни производства ( 26 са за 2019 г., 37 – за 2018 г.), 
решени със съответните прокурорски актове, както следва: 

- обвинителни актове – 3 бр.  
-  споразумения - 21 бр. 
- предложения по чл. 78А - 1 бр.  
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Решение по споразумение
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Образувани в съда са били общо 25 дела. Решени от съда дела по внесени 

прокурорски актове – общо 25 дела, от които по 1 дело няма влязъл в сила 
съдебен акт към края на 2020 г., поради подадена въззивна жалба. 
Съотношението между внесени актове – 25 и решени дела от 
първоинстанционния съд – 25  е  100  % ( 97, 30 % са за 2018 г., за 2019 г. е 96, 15 
%), който показател е традиционно висок, предвид сравнително ниската 
натовареност на РП – Крумовград и РС – Крумовград. 
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Решенията на съда са разпределени по видове прокурорски актове, както 

следва: 
- по обвинителен акт - 3 решения на съда, от които 3 са осъдителните 

присъди.  
Дела, разгледани по реда на чл.373, ал.3 от НПК ( съкратено съдебно 

следствие) – 3 бр. 
- по споразумения - 21 решения на съда . 
- по предложения по чл. 78а – 1 решение на съда. 
 
Действия на прокурора в съдебна фаза: 
 
- общо участия в съдебни заседания по наказателни дела – 27 заседания по 

25 дела. 
- отложени съдебни производства поради неявяване на прокурор - няма. 
- участия в разпоредителни заседания – 3 заседания. 
- отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт по 

чл.248а от НПК – няма. 
- заявление от прокурора в съдебна фаза за прекратяване на наказателното 

производство или постановяване на оправдателна присъда - няма. 
- прекратени дела по чл. 250, ал. 1 от НПК - няма такива. 
 
Влезли в сила осъдителни и санкционни съдебни решения, относителен 

дял спрямо решените дела и спрямо внесените прокурорски актове. 
 
Общо съдът е постановил 24 бр. влезли в сила осъдителни решения срещу  

25 лица по внесени актове. Относителният дял на осъдителните влезли в сила 
решения на съда към внесените досъдебни производства с актове на прокурорите 
е  96 %. 
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Предадени на съд осъдени и санкционирани лица. Оправдани лица. 
 
През 2020 г. с осъдителни присъди и санкционни решения са били наказани 

25 лица, спрямо 26 лица за 2019 г. и 40 лица за 2018 г. 
Тенденцията е към намаляване броя на осъдените и санкционирани лица, 

което се дължи на по – малкия брой актове, внесени за разглеждане в съда. 
Осъдените лица с влезли в сила присъди и санкционни решения се 

разпределят по глави и текстове от НК, както следва: 
 
 Глава ІІ –  1 лице : 

- чл.129 от НК –  1 лице 
 
Глава V – 5 лица : 

- чл.195 от НК –  2 лица 
- чл.196 от НК –  3 лица 

 
Глава VІ от НК –  2 лица: 

- чл.234 от НК –  2 лица 
 

Глава VІІІ – 2 лица : 
- чл.279 от НК – 2 лица 

 
Глава ІХ –  1 лице : 

- чл.316 от НК –  1 лице 
 
 
 Глава XI от НК – 15  срещу 15 лица: 
 
  - чл.339 от НК –  2 лица; 
   - чл.343б от НК–  8 лица 
            - чл.343в от НК–  2 лица 
             - чл.355 от НК–  1 лице 
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     - чл. 346 от НК – 1 лице 
  

    
        Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела. 

 
За отчетната 2020 г. няма постановени оправдателни присъди, както и през 

2019 г., 2018 г. и 2017 г..  
  

За отчетния период няма върнати дела от съда по чл.249, ал.2, във вр. с 
чл.248, ал.1, т.3 от НПК и по чл.288, ал.1 от НПК, както и през 2019 г. и 2018 г. 

Със Заповед № РД – 02 – 29/ 15.12.2017 г. на Главния прокурор са 
утвърдени нови Указания за подобряване работата на ПРБ по наказателно – 
съдебен надзор и е въведен, считано от 15.01.2018 г. Електронен регистър на 
прекратените от съда производства.  

 Издадена е Заповед № РП 7/22.01.2018 г. на административния 
ръководител на РП - Крумовград, с която са въведени правила за анализ и оценка 
и предприемане на мерки за преодоляване на слабостите.  
           Незабавно, след участие в съдебно заседание, в което е постановен 
съдебен акт за връщане на делото, прокурорите от РП - Крумовград изготвят и 
попълват писмена форма по образец Приложение №1 от Указанието, с което 
отразяват причините за връщането и мотивират становището си. Когато делото е 
върнато отново, поради неизпълнение на дадените от съда указания или на друго 
основание се попълва нова форма по образец Приложение № 1, в която се 
отразяват и причините за неизпълнението. Когато делото е върнато на основание 
чл.248 а, ал.2 от НПК, прокурорът отразява причините за връщането във форма 
по образец Приложение № 1. Всички попълнени форми се прикачват в УИС, 
прилагат се по преписката и се докладват на административния ръководител на 
РП-Крумовград. 
        След обявяване на оправдателна присъда /с която предадено на съд лице е 
оправдано изцяло по всички повдигнати обвинения, включително и когато му е 
наложено административно наказание/ или след получаване на съобщение за 
постановено въззивно решение, с което е потвърдена оправдателна присъда, 
участвалият в съдебно заседание прокурор извършва преценка на основанията за 
протестиране в 3- дневен срок. В същия срок след получаване на съобщението, 
че мотивите към оправдателна присъда са изготвени, прокурорът, депозирал 
бланков протест, извършва преценка за наличие на основания за допълването 
му.Когато прецени, че не са налице основания да подаде протест или да 
допълни бланковия протест, прокурорът отразява причините, с които мотивира 
становището си във форма по образец Приложение № 2, раздел II, т. 1.1 и т.1.2 
или Приложение №3, раздел I от Указанието. 
             Когато прокурорът, изготвил обвинителния акт не участва в 
съдебното производство пред първоинстанционния съд, а участвалият е изразил 
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становище за липса на основание за протест, административният ръководител на 
РП-Крумовград разпределя преписката за допълнителна преценка на прокурора, 
изготвил обвинителния акт. Ако последният приеме, че липсват основания за 
протест или допълване на бланковия протест, отразява причините, с които 
мотивира становището си във форма по образец Приложение № 2, раздел II, т.1.3 
от Указанието.Всички попълнени форми се прикачват в УИС, прилагат се по 
преписката и се докладват на административния ръководител на РП-
Крумовград. 
        Прокурорът изготвил обвинителния акт или участвалият в съдебното 
заседание извършва преценка на основанията за протест срещу съдебен акт за 
прекратяване на наказателното производство на основание чл.24, ал.1,т.3,т.6 и 
т.8а от НПК и по чл.250, ал.1,т.2 от НПК в 3-дневен срок от уведомяването. 
Когато приеме, че няма да подава протест отразява причините за становището си 
и попълва съответната част във формата по образец Приложение № 2, раздел III 
или Приложение №3, раздел II от Указанието. 
       След влизане в сила на оправдателна присъда административният 
ръководител на РП-Крумовград възлага делото за проучване за наличие на 
основания за възобновяване по чл.422, ал.1,т.5 от НПК на прокурора, изготвил 
обвинителния акт, а когато същият е изразил становище за липса на основание за 
протест - на прокурор, избран на принципа на случайния подбор. Когато при 
проучването се установят основания за възобновяване на наказателното дело, в 
14-дневен срок от възлагане на преписката прокурорът изпраща мотивиран 
сигнал до отдел „Съдебен" при ВКП, заедно с делото. При липса на основание за 
възобновяване, прокурорът отразява мотивирано становище във форма по 
образец Приложение № 4, която прикачва в УИС, прилага се по преписката и се 
докладва на административния ръководител на РП-Крумовград.Правилата се 
прилагат и в случаите на прекратяване на наказателно производство от съда на 
основание чл.24, ал.1,т.3,т.6 и т.8а от НПК и по чл.250, ал.1,т.2 от НПК. 
         Всеки понеделник съдебен секретар представя извадка на 
административния ръководител на РП-Крумовград от електронните регистри на 
Ведомствения сайт на ПРБ: на върнатите от съда дела, на делата, приключили с 
влезли в сила оправдателни присъди, на прекратените от съда дела на основание 
чл.24, ал.1,т.3,т.6 и т.8а от НПК и по чл.250, ал.1,т.2 от НПК, на сроковете по чл. 
234, ал.8 от НПК, чл.368, ал.1, чл.368а, ал.1 от НПК. 
       Административният ръководител на РП - Крумовград проучва, 
систематизира и обобщава данните от електронните регистри, прикачените в 
УИС данни по образец, материалите, приложени към преписките, за които се 
съдържат данни в електронните регистри и прикачените в УИС форми по 
образец /Приложение № 1 - 3/, постановените окончателни съдебни актове за 
прекратяване на наказателното производство и връщане на делото на прокурора, 
както й влезлите в сила оправдателни присъди, независимо дали е упражнявано 
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правото на протест и дали е изготвен сигнал за възобновяване. 
Административният ръководител на РП - Крумовград анализира причините за 
постановяване на оправдателни присъди, за връщане делото на прокурора и за 
прекратяване на наказателното производство въз основа на критериите по т.20.1, 
20.2 и т.20.3 от Указанието. Анализът се прави за всеки съдебен акт и се 
отразява във форма по образец Приложение № 5, която се прикачва в УИС и се 
прилага по преписката. Обобщените данни се отразяват и в съответната 
таблична форма Приложение №6. 
       Въз основа на горните констатации в РП – Крумовград се изготвя  анализ на 
оправдателните присъди и съдебните актове на връщане на делата на прокурор. 
Анализът се изпраща на окръжен прокурор при ОП – Кърджали. В него се 
посочват  повтарящи се причини за постановяване на влезлите в сила 
оправдателни присъди и за връщане на делата за допълнително разследване от 
съда, посочват се процентното съотношение на оправдателните присъди и 
върнатите дела спрямо общия брой оправдателни присъди в района, изследват се 
тенденциите и се правят предложения за преодоляване на проблемите и 
слабостите. Изрично се посочва и противоречива прокурорска и съдебна 
практика, ако има такава. 

Запазва се утвърдената в Районна прокуратура – Крумовград практика за 
постоянен контрол върху хода на разследване на досъдебните производства, 
периодична проверка на събраните доказателства и тяхната процесуална 
годност, с оглед законосъобразното и своевременно провеждане на 
разследването. 

 
Прекратени от съда дела по чл.250 и чл.289 от НПК 
 
В Районна прокуратура – Крумовград за отчетната 2020 г. година няма 

прекратени дела от съда по реда на чл.250 и чл.289 от НПК.  
 
Със Заповед № РД – 02 – 29/ 15.12.2017 г. на Главния прокурор са 

утвърдени  Указания за подобряване работата на ПРБ по наказателно – съдебен 
надзор и е въведен, считано от 15.01.2018 г. Електронен регистър на 
прекратените от съда производства.  

 Издадена е Заповед № РП 7/22.01.2018 г. на административния 
ръководител на РП - Крумовград, с която са въведени правила за анализ и оценка 
и предприемане на мерки за преодоляване на слабостите.  
          Прокурорът, изготвил обвинителния акт или участвалият в съдебното 
заседание извършва преценка на основанията за протест срещу съдебен акт за 
прекратяване на наказателното производство на основание чл.24, ал.1,т.3, т.6 и 
т.8а от НПК и по чл.250, ал.1,т.2 от НПК в 3-дневен срок от уведомяването. 
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Когато приеме, че няма да подава протест отразява причините за становището си 
и попълва съответната част във формата по образец Приложение № 2, раздел III 
или Приложение №3, раздел II от Указанието. 
       След влизане в сила на съдебния акт за прекратяване на наказателно 
производство от съда на основание чл.24, ал.1,т.3,т.6 и т.8а от НПК и по чл.250, 
ал.1,т.2 от НПК, административният ръководител на РП-Крумовград възлага 
делото за проучване за наличие на основания за възобновяване по чл.422, 
ал.1,т.5 от НПК на прокурора, изготвил обвинителния акт, а когато същият е 
изразил становище за липса на основание за протест - на прокурор, избран на 
принципа на случайния подбор. Когато при проучването се установят основания 
за възобновяване на наказателното дело, в 14-дневен срок от възлагане на 
преписката прокурорът изпраща мотивиран сигнал до отдел „Съдебен" при 
ВКП, заедно с делото. При липса на основание за възобновяване, прокурорът 
отразява мотивирано становище във форма по образец Приложение № 4, която 
прикачва в УИС, прилага се по преписката и се докладва на административния 
ръководител на РП-Крумовград.  
         Всеки понеделник главен специалист - адм.дейност представя извадка на 
административния ръководител на РП-Крумовград от електронните регистри на 
Ведомствения сайт на ПРБ  на прекратените от съда дела на основание чл.24, 
ал.1,т.3,т.6 и т.8а от НПК и по чл.250, ал.1,т.2 от НПК, на сроковете по чл. 234, 
ал.8 от НПК, чл.368, ал.1, чл.368а, ал.1 от НПК. 
       Административният ръководител на РП - Крумовград проучва, 
систематизира и обобщава данните от електронните регистри, прикачените в 
УИС данни по образец, материалите, приложени към преписките, за които се 
съдържат данни в електронните регистри и прикачените в УИС форми по 
образец /Приложение № 1 - 3/, постановените окончателни съдебни актове за 
прекратяване на наказателното производство, независимо дали е упражнявано 
правото на протест и дали е изготвен сигнал за възобновяване. 
Административният ръководител на РП - Крумовград анализира причините за 
прекратяване на наказателното производство въз основа на критериите по т.20.1, 
20.2 и т.20.3 от Указанието. Анализът се прави за всеки съдебен акт и се 
отразява във форма по образец Приложение № 5, която се прикачва в УИС и се 
прилага по преписката. Обобщените данни се отразяват и в съответната 
таблична форма Приложение №6. 
 

Протести – въззивни и касационни. 
 
 През 2020 г., както и през 2019 г. прокурорите от РП – Крумовград не са 
подавали въззивни протести. 



28 
 

За 2018 година, прокурорите в РП – Крумовград   са  подали общо 1 
протест срещу постановена осъдителна присъда спрямо едно лице за явна 
несправедливост на наложеното наказание и неговото увеличаване, който е бил 
уважен от ОС – Кърджали.  

 
3. Гражданско-съдебен надзор.  
 
Дейността по този надзор се изразява в участие на прокурора в съдебни 

заседания по граждански дела, когато законът изисква такова. Няма случаи на 
отложени дела поради отсъствие на прокурор. Не са констатирани трудности и 
слабости във връзка с участието на прокурори по тези дела.  

 
 Участие в граждански дела. Обобщени данни и анализ. Качество на 

участието на прокурорите в делата.  
 
През отчетния период прокурорите в РП - Крумовград са участвали в 76 

бр. граждански дела, разгледани в 113 заседания ( 105 са за 2019 г., 101 дела са за 
2018 г.), както следва:  

- Общо граждански дела - 76 
- дела по искове на прокурор - няма 
- дела по ЗОДОВ- няма. 
- искове на прокурора по ЗОПДНПИ - няма такива. 
- участие в съдебни заседания по реда на ЗОПДНПИ - няма. 
- уведомления до комисията  по ЗОПДНПИ – няма;  
- протести – няма.  
- участие във въззивни дела - няма.      
 
Обобщение на проблемите и предложенията по съдебния надзор. 
Не са очертани проблеми в тази насока. 

          
          Прокурорите от РП – Крумовград са запознати с Методическото указание 
за работа на органите на досъдебното производство по възстановяване и 
обезпечаване на причинените от престъпления щети, както и за обезпечаване на 
глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата, което е 
въведено за изпълнение със Заповед АП №6/26.01.2010г. на Апелативна 
прокуратура –Пловдив, както и със Заповед №РД -02-06/ 11.05.2020 г. на 
Главния прокурор на РБ, Заповед АП № 36/13.05.2020 г. на и.ф. Апелативен 
прокурор в АП – Пловдив и Заповед ОП № 109/14.05.2020 г. на и.ф. Окръжен 
прокурор – Кърджали относно искане за налагане на обезпечителни мерки – 
запор на моторно превозно средство за престъпления по чл. чл.343б, ал.1 – ал.4 
от НК.  
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         Искането за налагане на мярка за обезпечаване на глоба, конфискация и 
отнемане на вещи в полза на държавата, както и мярката за обезпечаване на 
гражданския иск, в случаите по чл.51 от НПК се прави само от прокурора. За 
тази цел, още при образуването или започването на досъдебното производство за 
престъпления, за които е предвидено наказание глоба или конфискация, както и 
когато в НК е предвидено отнемане на вещи в полза на държавата, 
наблюдаващият прокурор дава изрични указания на разследващите органи да 
установят имуществото (движимо и недвижимо) на обвиняемия, като се изискват 
справки от сектор ПП –КАТ при ОД”Полиция” за регистрираните на името на 
обвиняемия моторни превозни средства, а от Агенцията по вписванията – за 
недвижимите имоти. В случаите, когато досъдебните производства са започнали 
при условията на чл.212, ал.2 от НПК с неотложни следствени действия, 
указанията от наблюдаващите прокурори за изследване на имуществото на 
извършителите се дават преди всичко устно. След събирането на горепосочената 
информация, наблюдаващият прокурор изготвя искане до Районен съд -
Крумовград по чл.72, ал.1 от НПК. За направените искания по чл.72 от НПК в 
РП –Крумовград е въведена описна книга, в която се посочва искането и 
резултата от него.  
        През 2020 г. са внесени общо 4 бр. искания до РС – Крумовград по чл.72 от 
НПК за налагане на обезпечителни мерки за деяния по чл.343, ал.1 от НК, които 
не са били уважени от съда, поради несъразмерност на стойността на вещта и 
размера на евентуалното наказание „глоба“. 
        През 2020 г. прокурорите от РП –Крумовград не са правили искания по 
чл.73, ал.3 от НПК – искане за обезпечаване на бъдещ граждански иск, в 
случаите на чл.51 от НПК. 
       Създадена е и организация по изпълнението на задължението по чл.25, 
във вр. с чл.110, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ, съгласно Заповед ОП № 148/ 
08.08.2018 г. на Окръжен прокурор – Кърджали със Заповед РП № 82/ 
30.08.2018 г. на Районен прокурор - Крумовград. 

 
 
 
 
Дейност на Прокуратурата по прилагане на производството, предвидено в 

разпоредбите на чл.83а - 83е от Закона за административните нарушения и 
наказания, за налагане от съда на имуществени санкции на юридическите лица, 
които са се обогатили или биха се обогатили от извършени престъпления. 

 
Няма такава дейност в РП – Крумовград през отчетния период. 
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Преписки и наказателни производства, образувани след самосезиране 
и по сигнали на контролните органи и материали на ДАНС. Постановени 
присъди. 

 
Няма такава дейност в РП – Крумовград през 2020 г. 
 

 
 4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на Република България 
на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 
Изпълнение на индивидуални и общи мерки във връзка с решенията на 
Европейския съд по правата на човека по дела срещу България. 

 
Прокуратурата на Република България е била ответник по гр. дело №234 / 

2018 год. по описа на Районен съд – Крумовград, заведено с правно основание 
чл.2, ал.1, т.3 от Закон за отговорността на държавата и общините за вреди 
/ЗОДОВ/.Предявени са два обективно съединени иска, съответно за 
неимуществени вреди, в размер на 14 500лв. и за имуществени вреди в размер на 
14 500лв., или общо претендираната сума е в размер на 29 000 лв. Изготвен е 
писмен отговор. Делото касае оправдателна присъда по обвинителен акт, внесен 
от РП – Момчилград, като поради липсата на съдебен състав, то е било 
изпратено за решаване на Районен съд – Крумовград. Постановено е осъдително 
решение от Районен съд – Крумовград, срещу което РП – Крумовград е подала 
въззивна жалба, която не е разгледана към края на 2020 г. 

 
Размер на постановените /изплатените/ обезщетения през 2020 г. – няма, а 

през 2019 година – 29 000 лв., като съдебното решение не е влязло в сила. 
Проблем при приложението на ЗОДОВ – няма. 
Изготвени жалби и протести – няма. 
 
Следва да се повиши прецизността при преценяването на събраните по 

досъдебните производства доказателства за привличане на обвиняеми лица по 
чл.219, ал.1 от НПК, да се редуцира  броят на неоснователни искания за налагане 
на мерки за неотклонение „ домашен арест” и „задържане под стража” и да се 
предприемат мерки за намаляване на делата с продължителен срок на 
разследване. Прокурорите ползват възможността за запознаване с практиката на 
Европейския съд по правата на човека чрез ведомствения сайт на ПРБ – достъп 
до EUROJUST, магистратски форум за правата на човека и др.  

 
 
5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 
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През отчетната 2020 година Районна прокуратура – Крумовград е 
получила за изпълнение и привела общо 23 присъди и споразумения ( 11 за 2019 
г., 27 са за 2018 г.), постановени срещу 23 лица ( 11 за 2019 г., 27 за 2018 г.). По 
видове наказания са, както следва: 

- лишаване от свобода – 13 лица с ефективно наказание ( 1 за 2019 г., 5 за 
2018 г.); 

- лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6 - 10 от НК – 8 лица ( 9 за 2019 г.,16 
за 2018 г.) 

- пробация – 2 лица ( 1 за 2019 г., 6 за 2018 г.) 
- обществено порицание – няма (няма за 2019 г. и 2018 г.) 
 
Малкият брой на изпълнителните преписки следва да се обясни със 

занижаване броя на внесените актове в съда през последните години. Налице е 
тенденция на значителното увеличаване на наказанията „лишаване от свобода“  
по постановени присъди за сметка на малкия брой наказания „пробация“, което 
следва да се обясни със законодателните промени – промяна в предвидената 
санкция за престъпленията по чл.343б и чл.343в от НК ( с предвиден минимум на 
лишаването от свобода). 

През отчетния период, няма останали неприведени в изпълнение присъди. 
Всички присъди са били приведени веднага, съгласно Указание за дейността на 
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други 
принудителни мерки. 

 
Контрол по изпълнението на присъдите. 
 
В Районна прокуратура – Крумовград, чрез програмата за случайно 

разпределение се разпределят всички присъди, получени за изпълнение, като в 
тази група участват всички прокурори с натовареност 100%.  

Реално приведени в изпълнение присъди с получени потвърждения за 
начало на изпълнението по привеждане – 22 присъди и споразумения, 
постановени срещу 22 лица. Те са, както следва: 

 
- лишаване от свобода – 13 лица с ефективно наказание ( 1 за 2019 г., 5 за 

2018 г.); 
- лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6 - 10 от НК – 7 лица ( 9 за 2019 г.,16 

за 2018 г.) 
- пробация – 2 лица ( 1 за 2019 г., 6 за 2018 г.) 
- обществено порицание – няма (няма за 2019 г. и 2018 г.) 
 
Незадържани лица по изпратени присъди с наказание “лишаване от 

свобода” – 1 лице ( по присъда от 2017 г.). 
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 По отношение на осъдения е издадена Европейска заповед за арест, 
изпратена до Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международно 
оперативно сътрудничество“ - София и Върховна касационна прокуратура, отдел 
04 „Международен“ – София. С писмо на началник сектор „СИРЕНЕ“, Дирекция 
„МОС“ при МВР гр.София, Районна прокуратура – Крумовград е уведомена, че 
осъденият е обявен за международно издирване ШИС с въведен сигнал по чл.26 
от Решение 2007/533/ПВР на Съвета на ЕС с шенгенски идентификационен 
номер BG 0000003188322000001, както и по канала на МОКП Интерпол.  

 
 
Със Заповед № 37/ 03.05.2018 г. на Районен прокурор – Крумовград, в 

изпълнение на Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху 
изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, въведени със Заповед 
№ 5306/24.11.2014г. на Главен прокурор на РБ, изменени и допълнени със 
Заповед № РД-04-203/ 28.04.2016г., Заповед № РД-04-71/19.02.2018г. на Главен 
прокурор на РБ и Заповед ОП № 61/16.04.2018г. на Окръжна прокуратура  
гр.Кърджали в Районна прокуратура – Крумовград е въведен „Регистър на 
осъдените лица с неприведени в изпълнение присъди с наложено ефективно 
наказание лишаване от свобода или доживотен затвор, поради невъзможност да 
бъдат издирени и задържани в срок, по-дълъг от 1 месец след изпращане на 
присъдата на органа по чл.418 НПК“, съдържащ реквизитите, посочени в 
Приложение №13 от Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху 
изпълнение на наказанията и други принудителни мерки. Съдебен секретар при 
РП – Крумовград, а при нейно отсъствие гл.специалист - адм.дейност, 
ежеседмично /всеки първи работен ден/  предоставя на Районния прокурор при 
РП – Крумовград разпечатка от електронния регистър по т.21 от Указанието, 
ведно с изпълнителните преписки. 

 
 
 
Принудителни мерки. 
 
Общо наблюдавани през 2019 г. са 11 преписки ( 13 за 2019 г., 8 за 2018 г.), 

от които 9 са новообразувани по инициатива на прокурор. Всички са по чл.155 
от Закона за здравето. По чл.89 от НК – няма такива. 

Внесени предложения и искане до съда по чл.155 от ЗЗ – 3. От тях са 
разгледани 3 ( 3 бр. през 2019 г., едно по внесено предложение през 2018 г.) и 1 
бр. е уважено. Прекратени са били 2 искания, поради отпадане основанието за 
прилагане на чл.157 от ЗЗ. 

 
Проблеми и предложения: 
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Присъдите в Районна прокуратура гр. Крумовград се изпълняват в 

съответствие със законовите изисквания. Изпращането на присъдите за 
изпълнение става незабавно след получаването им. Стриктно се следи за 
изпълнението на същите и уведомяването на всички институции. 

Постигнати са много добри резултати през отчетния период и не са налице 
слабости или нарушения. 

 
По отношение приложението на Закона за здравето, през 2020 г., както и 

през предходни години, са констатирани множество проблеми, които следва да 
се решат чрез приемане на законодателни промени – по отношение на 
предвидените срокове, начините за принудително довеждане на лицата и 
възможността съдът да придобие непосредствено впечатление за състоянието 
им, превеждането на настаняемите лица в ДПБ – Кърджали, за извършване на 
експертиза и др. 

 
 
     
III. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ 

НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. СПЕЦИАЛЕН 
НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ 
КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА С ОСОБЕН 
ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 

 
 Специален надзор. 
 
В Районна прокуратура – Крумовград, за отчетната 2020 година са били 

взети на специален надзор 18 ДП, всички за престъпления по чл.355 от НК ( няма 
през 2019 г. и 2018 г.). Към края на отчетния период всички са приключени, като 
15 ДП са прекратени, 2 ДП – спрени и 1 ДП – внесено в съда. След извършена 
служебна проверка постановленията на наблюдаващите прокурори са 
потвърдени от ОП – Кърджали. 

 
Във връзка със Заповед ЛС №729/18.03.2014 година на Главен прокурор на 

Република България относно създаване организация по изпълнение на „Указание 
за специален надзор“ е била издадена Заповед № РП – 52/29.05.2014 година. 
Било е указано, когато наблюдаващият прокурор в РП – Крумовград установи, че 
производството, което му е разпределено на случаен принцип се характеризира с 
особена фактическа и правна сложност и е налице необходимост от методическа 
и организационна помощ от страна на горестояща прокуратура да изготвя 
мотивирано предложение до апелативния прокурор при АП – Пловдив. Ако 
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производството бъде взето на специален надзор, надзорният прокурор следва да 
уведоми за това наблюдаващия прокурор при РП – Крумовград. В случай на 
вземане на производството на специален надзор от горестоящата надзорна 
прокуратура, наблюдаващият прокурор в РП – Крумовград е длъжен: 

 - да уведомява по ел. поща и в изключителни случаи на хартиен 
носител надзорния прокурор, за всички свои актове, по които може да се 
извършва служебна проверка, както и за решенията си по същество; 

 - участва в производството пред първоинстанционния съд, освен при 
обективна невъзможност; 

 - уведомява надзорния прокурор за образуването и хода на съдебното 
производство пред първоинстанционния съд, като при постановяване на 
присъдата информира за съдържанието й и становище по евентуално подаване 
на протест; 

 - при наличие на основание за изготвяне на протест пред въззивния 
съд, изготвя същия след предварително обсъждане с надзорния прокурор. 

 
          В изпълнение на Заповед ОП №172/27.10.2015 г. на окръжен прокурор при 
Окръжна прокуратура – Кърджали е била издадена Заповед РП №96/29.10.2015г. 
на и.д. районен прокурор при РП -Крумовград, с която е било указано считано от 
01.11.2015 г. на всеки 6 месеца, в срок до 20 число на следващия месец / до 20 
май и до 20 ноември / наблюдаващите прокурори при РП –Крумовград да 
извършат проверка на наблюдаваните неприключени и неспрени досъдебни 
производства от особен обществен интерес, определени с решение на ВСС по 
протокол №39/08.10.2008г. и други дела, както следва: 
   - за незаконен трафик на хора по чл.159а – чл.159г, предл.1 от НК; 
           - за престъпления па чл.354а, ал.3 – 5 от НК, чл.354в, ал.1 и ал.5 от НК; 
           - за корупционните престъпления от компетентността на районните 
прокуратури от въведения със Заповед №ЛС -726/18.03.2014г. на Главния 
прокурор на РБ  Единен каталог на корупционните престъпления; 
          - за престъпления, свързани със злоупотреба със средства на Европейския 
съюз по чл.202, ал.2, т.3 от НК и чл.212, ал.3 от НК; 
 - за престъпления по чл.279, чл.280 и чл.281 от НК; 
 - за престъпления по чл.129 – 135 от НК; 
 - дела / срещу известен извършител и неизвестен извършител /, по които е 
изтекъл период от над 2 години, считано от датата на образуване на делото, като 
в този период се включва и времето, през което делото е било спряно; 
 - дела, по които има задържани под стража или под домашен арест 
обвиняеми лица, с продължителност на мерките за неотклонение над 2 месеца; 
 -дела срещу лица с три и повече неприключени наказателни производства; 
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 -дела, взети на специален надзор, съгласно въведеното със Заповед №ЛС – 
729/18.04.2014 г. на Главния прокурор на РБ -Указание за Специалния надзор в 
ПРБ. 
 

Организирана престъпност – няма наблюдавани досъдебни производства 
за такива престъпления. 

 
Корупционни престъпления – наблюдавано е 1 ДП за 2020 г. ( както и за 

2019 г.). Досъдебното производство е било образувано през 2016 г. от 
Специализираната прокуратура – гр.София за престъпления по чл.321 ал.3, във  
вр. ал.2 от НК и чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7, във вр. с чл.26, ал.1, във 
вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1  от НК. С постановление от 26.06.2019 г. 
наблюдаващият прокурор от Специализираната прокуратура – гр.София е 
прекратил частично производството на основание чл.243, ал.1, т.2, чл.411а, 
чл.411е от НПК и делото е изпратено по компетентност на РП – Крумовград, на 
основание чл.35, ал.1 и чл.36, ал.1 от НПК, с оглед престъпление по чл.311 от 
НК. Разследването е приключено и няма привлечено обвиняемо лице. Делото е 
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

През 2017 г. и 2018 г. няма наблюдавани ДП за корупционни 
престъпления. 

Изпиране на пари – няма такива.  
 
Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, 

принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава – 
няма такива. 

 
 Престъпления против паричната и кредитната системи - изготвяне, 

прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени 
парични и други знаци и платежни инструменти – няма такива. 

 
Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС – няма такива. 
 
Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори –  няма 

наблюдавани досъдебни производства през 2020 г..  
Незаконен трафик на хора – няма такива дела. 
 
 Досъдебни производства, образувани  за престъпления, извършени от 

непълнолетни лица. 
 
През периода няма наблюдавани досъдебни производства срещу 

непълнолетни извършители ( както и през предходните години).  
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Регистрирани за 2019 г. в „ДПС” при РУ – Крумовград са общо 38  лица, от 

които 30 непълнолетни лица и  8 малолетни лица. Новопроявени са общо 7, от 
които 3 непълнолетни лица и 4 малолетни лица. Регистрирани са 10 
престъпления, извършени от 8 лица.   

Регистрирани за 2018 г. в „ДПС” при РУ – Крумовград са общо 46  лица, от 
които 35 непълнолетни лица и 11 малолетни лица. Новопроявени са общо 23, от 
които 17 непълнолетни лица и 6 малолетни лица. Регистрирани са 11 
престъпления, извършени от 18  лица.   

Регистрирани за 2020 г. в „ДПС” при РУ – Крумовград са общо  41 лица, от 
които 34 непълнолетни лица и  7 малолетни лица. Новопроявени са общо 18, от 
които 13 непълнолетни лица и 5 малолетни лица. Регистрирани са 20 
престъпления, извършени от  22 лица.   

Налице е увеличаване броя на непълнолетните извършители на 
престъпления от общ характер, като всички преписки са приключили с отказ за 
образуване на досъдебно производство с приложение на чл.61 от НК. От страна 
на инспектор „ДПС“ при РУ – Крумовград са проведени множество беседи с 
деца, водещи се на отчет във връзка с извършени от тях противообществени 
прояви, както и такива, живеещи в рискова среда. През 2020 г. са били изнесени 
8 лекции в 2 от най – големите училища в община Крумовград от служители на 
РУ – Крумовград, като са били обхванати повече от 70 деца. Увеличеният брой 
на регистрираните лица в „ДПС“ при РУ – Крумовград се дължи на големия 
брой бягства на деца, настанени в институция, които са се отклонили и са били 
обявени за издирване. 

Налице е много добро взаимодействие между прокурорите от РП – 
Крумовград, Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни при Общинска администрация – Крумовград, 
инспектор „Детска педагогическа стая” при РУ – Крумовград, Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства в риск - в гр.Крумовград и отдел „Закрила 
на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Крумовград, което води до 
по – добра координация при решаване на конкретни случаи, набелязване на 
насоки при работата с деца в риск и разширяване на превантивната дейност. 

 
Преписки и ДП, образувани за насилие в местата за лишаване от 

свобода и следствените арести – няма такива. 
 
Престъпления, извършени от служители на МВР – няма такива  
 
 
IV. МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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          В Районна прокуратура – Крумовград се води дневник на делата с 
изготвени молби за правна помощ и с изготвена Европейска заповед за арест.  

Общо преписките за 2020 г. - 1 бр. молба за правна помощ за връчване на 
документи от Федерална Република Германия ( 1 бр. за 2019 г., 1 бр. са за 2018 
г.) 

Няма издавани Европейска заповед за разследване, трансфер на  
наказателни производства и ЕЗА.  

 
V. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО - РЕВИЗИОННА 

ДЕЙНОСТ. 
 

През 2020 г.  щатната численост в РП – Крумовград  за магистрати е 2 
/два/ броя заети длъжности „прокурор“ и  1 /една/ заета длъжност  
„Административен ръководител – районен прокурор“.   

Със Заповед ОП № 230/ 19.10.2020 г. на И. Ф. Окръжен прокурор на 
Окръжна прокуратура – Кърджали прокурор Любослав Бояджиев бе 
командирован в Районна прокуратура – Кърджали за периода от 21.10.2020 г. до 
01.01.2021 г. 

Всички прокурори от Районна прокуратура – Крумовград са придобили 
статут на несменяемост и са с над 20 - годишен стаж в съдебната система, като 
двама са с достигнат ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, а един е с ранг „прокурор 
в ОП”. Прокурорите са атестирани периодично с комплексна оценка „много 
добра”. Дългогодишният опит в областта на наказателното право и процес 
предпоставя сравнително високо качество на постановените прокурорски актове 
в Районна прокуратура – Крумовград, което е видно от инстанционния контрол 
по конкретни преписки и дела и от положителните констатации при ежегодните 
ревизии от Окръжна прокуратура – Кърджали. Независимо от това, считам, че за 
повишаване на квалификацията на прокурорите следва да се увеличи участието 
им  в обучения и семинари, което към настоящия момент е незадоволително. 
Следва да бъде стимулирано изготвянето на заявки за участие в обучителни 
мероприятия по проекти, финансирани от Европейския съюз, семинари в НИП 
или на АПБ. 

В Районна прокуратура - Крумовград работят по утвърдено щатно 
разписание 4 служители: в звено „Финансово – стопанска и административна 
дейност” заетите длъжности са „главен специалист - административна дейност” 
и „главен счетоводител”, в звено „Специализирана администрация” заетата 
длъжност е „съдебен секретар” и в звено „Информационно и техническо 
обслужване” заетата длъжност е  „куриер”. От месец септември 2020 г. 
длъжността „главен специалист – административна дейност“ е незаета, поради 
пенсиониране на служителя. 
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Съотношението между магистрати и служители към момента е 1: 1, 33, 
което съответства на натовареността на Районна прокуратура – Крумовград. 
Всички служители изпълняват задълженията си, съгласно утвърдените им 
длъжностни характеристики и заповедите на административния ръководител. В 
изпълнение на Правилника за администрацията на ПРБ служителите изготвят 
работни планове и ежегодно се атестират. Двама от служителите са достигнали 
максималния І ранг, 2 служители са с минималния V ранг, като до настоящия 
момент няма наложени дисциплинарни наказания.  

За отчетния период няма образувани дисциплинарни и наказателни 
производства срещу магистрати  и няма наложени наказания. 
         През 2020 г. е извършена комплексна планова ревизия на РП – Крумовград 
от Окръжна прокуратура – Кърджали, като не са констатирани нарушения. 
Актът за извършената ревизия е сведен до знанието на всеки от прокурорите в 
РП –Крумовград по разпореждане на административния ръководител, като е 
проведено и съвещание за обсъждане на резултатите.  
 
 

Финансово и материално осигуряване на РП – Крумовград.  
 

Районна прокуратура - Крумовград се финансира от Главна прокуратура. 
Заявява се лимит, който се утвърждава от  Главна прокуратура и въз основа на 
одобрения лимит си заявяват средства за разходи. 

Районна прокуратура – Крумовград се помещава на втори етаж от 
двуетажна административна сграда – частна държавна собственост, 
предоставена безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието за 
нуждите на Районен съд – Крумовград. Част от помещенията с обща полезна 
площ 146, 24 кв. метра са предоставени за ползване на Районна прокуратура – 
Крумовград – 3 работни кабинета, коридор, санитарен възел и архив. През 2009 
г. бе извършен основен ремонт, след който значително бе подобрена работната 
среда. В сградата през 2018 г. е изградена система за пожароизвестяване. Има 
монтирана СОД система. Отоплението е локално и се осъществява с климатици, 
като през 2019 г. два от тях бяха заменени с нови. 

Ежегодно се извършва инвентаризация на активите. 
Периодично се извършва архивиране на документите и унищожаване на 

неценните преписки и дела.  
 

Обезпеченост с компютърна техника и поддръжка.  
 
Районна прокуратура – Крумовград разполага с общо 6 работещи 

компютъра, от които се ползват 6 броя. Разполагаме с общо 2 броя работещи 
принтери, 3 броя скенери, както и с 3 броя UPS, предназначени за защита на 
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самите работни станции при вариращо напрежение. През 2020 г. чрез 
централизирана доставка беше получен  1 бр. принтер.  

Изградена е вътрешна мрежа между работните станции, като по този начин 
се облекчава работата на магистратите и служителите, при ползването на 
съответната нормативна база – Апис, Омега тим, както и специализирани 
текстови файлове. Прокурорите и служителите при РП – Крумовград са 
запознати с Вътрешните правила за информационна сигурност на 
автоматизираните информационни системи или мрежи в Прокуратурата на 
Република България, утвърдени със Заповед № РД – 02 – 16/ 30.06.2016 г. на 
Главния прокурор на Република България. На основание чл.2, т.2 от Правилата, 
със съгласието на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали, 
функциите на администратор по информационна сигурност на АИС/ М 
(автоматизирани информационни системи или мрежи) в Районна прокуратура – 
Крумовград са възложени на системен администратор от Окръжна прокуратура – 
Кърджали. 

Със Заповед РП № 34/ 16.04.2018 г. на Районен прокурор – Крумовград са 
утвърдени задължителни минимални мерки за физическа защита на 
информационните ресурси и системи в Районна прокуратура гр.Крумовград, 
съобразно Вътрешните правила за информационна сигурност на 
автоматизираните информационни - системи или мрежи в Прокуратура на 
Република България, утвърдени със заповед № РД-02-16/30.06.2016 г. на 
Главния прокурор на РБ. 

Със заповеди е създадена организация в РП-Крумовград по изпълнение на 
Правилата за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в 
Прокуратура на Република България, утвърдени със Заповед № РД-
02.13/19.06.2018г. на Главния прокурор на РБ. 

 
Обезпеченост с програмни продукти – правно-информационни, 

счетоводни и други. Деловодна дейност и случайно разпределение. 
 
В РП –Крумовград се използват програмните продукти Word и Excel, 

програмите Омега тим и УИС – 3. Със Заповед РП № 28/ 30.03.2018 г. на 
Районен прокурор – Крумовград е определен ред за достъп до УИС в РП – 
Крумовград. 

През отчетния период разпределянето на преписките и досъдебните 
производства в РП Крумовград се осъществява чрез модула за случайно 
разпределение на УИС-3. 

Със заповед РП № 118/30.11.2015 на Административния ръководител на 
РП - Крумовград е създадена организация за извършване на случайното 
разпределение. Определени са унифицираните групи за разпределение на 
преписките и досъдебните производства, разпределението на прокурорите в 
групите и процентът на натовареност на всеки един от тях в съответната група. 
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Определени са съдебните служители, които осъществяват случайното 
разпределение и са осигурени квалифицирани електронни подписи, с които те 
подписват протоколите. 

Осигурено е изпълнението на утвърдените със заповед № РД-02- 
41/14.10.2015 г. и заповед № РД-02-6/06.04.2016 г. на Главния прокурор Правила 
за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства 
на принципа на случайния подбор в ПРБ. 

Групите за разпределение на преписките и досъдебните производства, 
прокурорите в групите и процентът на натовареност са актуализирани със 
Заповед РП № 122/15.12.2015 и РП № 11/03.02.2016 г. на административния 
ръководител.  

При разпределянето на преписки и досъдебни производства се спазва 
изискването отпечатано копие на протокола за разпределението да се прилага 
към същите. След разпределянето на преписките за деня редовно се разпечатва 
общ протокол за извършените през деня разпределения, който подписан от 
Административния ръководител се сканира и полученото електронно копие се 
разполага в директория, достъпна за всички прокурори. Тази директория се 
архивира ежеседмично. Всички разпределения се осъществяват от определените 
за целта служители. Регулярно се въвеждат отсъствията на прокурорите. 

Организация за работа с въведените електронни регистри във 
ведомствения сайт: „Регистър на лица с неприключени НП”, „Регистър за 
срочността на разследването”, „Регистър на лица с мярка за неотклонение”, 
„Регистър за сроковете по НПК”,  „Регистър на върнатите от съда дела” и  
„Регистър на оправдателните присъди” е въведена с нарочни заповеди на 
административния ръководител на Районна прокуратура – Крумовград относно 
ежеседмична проверка на данните и предприемане на мерки по конкретните 
преписки и дела. 

Воденето на всички книги, регистри и дневници в Районна прокуратура – 
Крумовград се извършва съгласно ПАПРБ, като отбелязванията се правят 
своевременно и пълно и два пъти в месеца те се предоставят за проверка на 
административния ръководител.  

Веществените доказателства по досъдебните производства се описват, 
съхраняват и предават, съгласно утвърдените правила, като има изградено 
специално помещение – склад за веществени доказателства. Правилата са 
актуализирани със Заповед РП № 27/ 22.03.2018 г. на Районен прокурор – 
Крумовград. Отделно има създаден регистър на иззетите и съхранявани моторни 
превозни средства. Във връзка със заповед № РД-04-279/27.07.2018г. на Главния 
прокурор на РБ, относно осъществяване на инвентаризация на МПС, иззети по 
преписки и досъдебни производства, и регистрирането им в УИС на ПРБ по 
разработен образен по Заповед № РД-04-237/29.06.2018г. на Главния прокурор на 
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РБ, Заповед ОП №149/10.08.2018 г. на Окръжен прокурор – Кърджали е издадена 
Заповед РП № 80/ 28.08.2018 г. на Районен прокурор – Крумовград. 

 
VI. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И СЛЕДСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИ. 
 
В Районна прокуратура – Крумовград за отчетната 2020 година са 

работили трима прокурори. Със Заповед ОП № 230/ 19.10.2020 г. на И. Ф. 
Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали прокурор Любослав 
Бояджиев бе командирован в Районна прокуратура – Кърджали за периода от 
21.10.2020 г. до 01.01.2021 г. Със заповеди на административен ръководител е 
била определена натовареността и участието на прокурорите в групите за 
случайно разпределение, както следва: 

 
Група  „Преписки”.  
В тази група да се включват преписките, започнали по: молби, жалби 

сигнали и предложения на граждани и юридически лица, проверки, извършени 
от органите на МВР или започнали по публикации в средствата за масова 
информация. 

Прокурори, участващи в тази група – Стефка Каменова – 100 %, Петя 
Чотрова – 100% и Любослав Бояджиев – 100%.   

 
 Група „Досъдебни производства”.  
В тази група се включват производствата, образувани от прокурорите в РП 

- Крумовград, производствата, започнати от органите на МВР по реда на чл. 212, 
ал. 2 от НПК, както и производствата, изпратени по подсъдност от други 
прокуратури.   

Прокурори, участващи в тази група - Стефка Каменова – 100 %, Петя 
Чотрова – 100% и Любослав Бояджиев – 100%. 

 
Група „ Изпълнение на наказанията” .  
В тази група се включват всички преписки, касаещи действията по 

изпълнение на влезлите в сила присъди и решения на съда. 
Прокурори, участващи в тази група – Стефка Каменова - 100%, Петя 

Чотрова – 100% и Любослав Бояджиев – 100%. 
 
Група „ Надзор за законност”.   
В тази група се включват всички преписки, касаещи действията на 

прокуратурата по задачите по общия надзор. 
Прокурори, участващи в тази група – Стефка Каменова – 100 %, Петя 

Чотрова - 100% и Любослав Бояджиев – 100%. 
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 Група „Международно правно сътрудничество”.  
В тази група се включват преписки по ЗЕЕЗА, Конвенции, международни 

договори между Р.България и държави, нечленки на ЕС (молби за правна помощ, 
екстрадиционни преписки и др.). 

Прокурори, участващи в тази група – Стефка Каменова – 100 %, Петя 
Чотрова - 100% и Любослав Бояджиев – 100%. 

 
Група „ Гражданско - съдебен надзор”.  
В тази група се включват всички преписки, касаещи действията на 

прокуратурата по задачите по гражданско - съдебния надзор. 
Прокурори, участващи в тази група – Стефка Каменова – 100 %, Петя 

Чотрова - 100% и Любослав Бояджиев – 100%. 
 
Група „Наказателно - съдебен надзор”.   
В тази група се включват всички преписки, касаещи действията по 

ръководството и надзора на действията на прокурорите в съдебна фаза, извън 
конкретните действия на наблюдаващите прокурори, явяващи се по конкретни 
дела. 

Прокурори участващи в тази група - Стефка Каменова – 100 %, Петя 
Чотрова – 100%  и Любослав Бояджиев – 100%. 

 
        Група „Бързи  производства“.  
         В тази група се включват производствата, започнати от органите на 
МВР по реда на чл.356 от НПК. 

Прокурори, участващи в тази група – Стефка Каменова – 100 %, Петя 
Чотрова – 100%  и Любослав Бояджиев – 100%.  

 
ОБЕМ ПРОКУРОРСКА ДЕЙНОСТ: 
 
Общ обем на прокурорската дейност: за 2020 г. е 1553, за 2019 г. – 1494,  за 

2018 г. – 1562. 
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Общо наблюдавани ДП – 123 за 2020 г., 105 за 2019 г., 118 за 2018 г. 

година. 
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Общо решени ДП – 108 за 2020 г., 96 за 2019 г., 112 за 2018 г.  година.  
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Общо прокурорски актове, внесени в съда – 25 за 2020 г., 26 за 2019 г., 37 
за 2018 г. 
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1. По следствения надзор: 
 
Прокурорски актове, внесени в съда - 25 
Общо постановления/произнасяния/ и актове по следствения надзор - 584 
Прокурорски актове по преписките - 380 
Постановления, с които се повдига спор за последственост /компетентност/ 

- няма. 
Произнасяния по спорове за последственост /компетентност/ - няма 
Постановления, с които жалбите и молбите се оставят без разглеждане 

като недопустими – няма; 
Изпращане по компетентност на ДП (писма/постановления) – 6 бр.; 
Искания, писма, постановления за удължаване срока на разследването – 59 

бр. 
Искания за разкриване на банкова/данъчна тайна и осигурителна инфор-

мация – няма; 
Искания за използване на СРС – няма; 
Искания за справки с данни по ЗЕС – няма; 
Искания до съда (за МНО, за претърсване, изземване, за обиск, за 

освидетелстване, за разпит на свидетели и обвиняеми пред съдия) – 13; 
Протести срещу невзета и изменена МНО ЗС – няма; 
Възобновяване на ДП – 9 бр. 
Отвод или самоотвод – 10 бр. 
Искания по чл. 72 НПК за обезпечаване на глобата, конфискацията и от -

немането на вещи – 4 бр.; 
Искания за вземане на мерки за обезпечаване на конфискацията и 

отнемането на вещи в полза на държавата, които подлежат на признаване и 
изпълнение в друга държава, членка на ЕС и постановления и искания до съда за 
обезпечаване на доказателства по ЗПИПАОИД – няма; 
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Искания за назначаване на служебен защитник – няма; 
Постановления/писма с указания по разследването (по чл.196 НПК) – 27 

бр. 
Постановления по чл. 229, ал.3 НПК - по направени искания, бележки и 

възражения при предявяването – 2 бр.. 
Прекратени досъдебни производства – 56 ДП 
Спрени досъдебни производства – 14 ДП 
Актове във връзка международното сътрудничество по наказателни дела - 

за екстрадиция; за издаване на ЕЗЗА; за трансфер на наказателно производство; 
молби за правна помощ – 1 бр. 

Съдебни заседания по екстрадиции и във връзка с международно 
сътрудничество по наказателни дела – няма 

Брой съдебни заседания по МНО – 4 бр.; 
 
2. По Наказателно-съдебния надзор: 
 
Общо актове по наказателно-съдебен надзор – няма. 
Протести общо – въззивни и касационни – няма. 
Протести срещу връщане на дела от съда – няма. 
Произнасяне по искане за възобновяване на наказателно дело – няма; 
Участия в съдебни заседания по наказателно-съдебен надзор – 30 бр. 
Участия в съдебни заседания по искания за признаване на присъда на 

чуждестранен съд – няма; 
 
3. По изпълнение на наказанията 
 
Общо – 35 бр. 
Разпореждания за изпълнение на присъди – 23 бр. 
Искания до съда за произнасяне с определение по чл.306 и сл. от НПК 

(напр. за кумулация/групиране на наказания и др.) – няма; 
Постановления по чл.59 НК за зачитане на ЗС и домашния арест – няма; 
Предложения за условно предсрочно освобождаване – няма; 
Постановления по искане за прекъсване или отлагане изпълнението на 

наказанието – няма; 
Участия в комисии по чл.73 ЗИНЗС - съобразно протоколите от 

заседанията – няма; 
Участия в пробационни съвети – 12; 
Проверки на местата за лишаване от свобода и следствените арести – няма; 
Участия в съдебни заседания по производства във връзка с изпълнение на 

наказанията – 2 бр.; 
Участия в съдебни заседания по принудителни мерки – 6; 
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4. По гражданско-съдебния надзор: 
 
Общо актове – няма; 
Предявени искове по ГСН – няма; 
Уведомления до КОНПИ – няма; 
Жалби срещу първоинстанционни и въззивни решения на съда – няма; 
Участия в съдебни заседания по ГСН – 113. 
 
5. По административно - съдебен надзор: 
 
Общо проверки и актове по АСН - 40 
Извършени проверки - 19 
Подадени и разгледани предложения – 2 бр.. 
Подадени разгледани протести – няма; 
Общ брой преписки, образувани по надзора за законност по инициатива на 

прокурор – 19 бр.; 
Произнасяне по откази за възобновяване на  адм. дела – няма; 
Участия в съдебни заседания – няма; 
 
6. Други дейности: 
 
Общо други дейности – 714 
Внесени предложения в съда по чл.83б от ЗАНН – няма; 
Брой инспекторски проверки – няма; 
Брой атестации – 3 
Заповеди и указания - 127 
Анализи и доклади – 9 бр.; 
Становища – няма; 
Справки – 207 бр. 
Брой ревизии – няма; 
Участия в семинари/конференции, обучения, вкл. и като лектори – няма; 
Брой предложения по ЗСВ – 3; 
Брой дежурства (в дни, съгласно заповедите на адм. ръководители) – 365. 
 
СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ 
 
- Брой на прокурорите по щат в края на отчетния период – 3 прокурори 
- Брой реално работили прокурори – 3 прокурори 
- Средна натовареност на един прокурор в РП – Крумовград – 517, 7 за 

2020 г., 498 за 2019 г., 568 за 2018 г.. 
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- Общо наблюдавани ДП средна натовареност –  41 за 2020 г., 35 за 2019 г., 

42, 91 за 2018 г..  
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- Общо решени ДП средна натовареност  – 36 за 2020 г., 32 за 2019 г.,  40, 

73 за 2018 г. 
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- Общо участия в съдебни заседания /дни/ средна натовареност – 51, 70 за 

2020 г., 46, 33 за 2019 г.,  64, 36 за 2018 г..  
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- Прокурорски актове внесени в съда средна натовареност –  8, 33 за 2020 

г., 8, 67 за 2019 г., 13, 45 за 2018 г.  
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Решения по преписки средна натовареност: 
 
- откази за образуване на ДП – 103 за 2020 г., 99, 33 за 2019 г.,  116  за 2018 

г.  
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- Образувани ДП от прокурор – 5, 33 за 2020 г.,  5, 67 за 2019 г., 6, 55 за 

2018 г. 
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- Общо решени преписки по надзора за законност  средна натовареност – 6 

за 2020 г., 1, 67 за 2019 г.,  1, 82 за 2018 г. 
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Решения по ДП средна натовареност: 
 
- Прокурорски актове внесени в съда – 8, 33 за 2020 г., 8, 67 за 2019 г., 13, 

45 за 2018 г. 
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- Прекратени ДП – 18, 70 за 2020 г., 16, 33 за 2019 г.,  17, 45 за 2018 г. 
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- Спрени ДП – 4, 70 за 2020 г., 3, 33 за 2019 г., 3, 64 за 2018 г. 
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ДП за тежка престъпност: 
- Наблюдавани ДП – няма 
- Решени ДП - няма 
- Прокурорски актове внесени в съда  за тежка престъпност – няма 
 
Участия в съдебни заседания: 
- Брой съдебни заседания/дни/ по АСН - няма 
- Брой съдебни заседания/дни/ по ГСН средна натовареност – 37, 70 за 

2020 г.,  35 за 2019 г., 39, 64 за 2018 г.  
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- Брой съдебни заседания/дни/ по НСН средна натовареност – 10 за 2020 г., 
8, 33 за 2019 г.,  20, 73 за 2018 г. 

 
- Искания до съда /за МНО, за претърсване, изземване, за обиск, за 

освидетелстване, за разпит на свидетели и обвиняеми пред съдия/ средна 
натовареност – 4, 33 за 2020 г.,  0, 33 за 2019 г.,  2, 91 за 2018 г.  
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- Изпълнени присъди по лица  средна натовареност – 7, 70 за 2020 г., 3, 67 

за 2019 г., 9, 82 за 2018 г. 
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За отчитането на натовареността по Правилата за измерване на 

натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки 
прокурор се използват данни, изцяло изведени от Унифицираната 
информационна система (УИС) на ПРБ. Изведени са и данни за натовареността с 
административно - ръководна дейност на административните ръководители.  

Натовареността е отчетена посредством предвидената в Правилата тежест 
за актове и действия, определени въз основа на обичайно необходимото време за 
тяхното постановяване/ извършване, приравнени към акт с тежест единица. 
Отчита се и тежест на краен прокурорски акт, отличаващ се с тежест над 
обичайната, по определените в Правилата показатели и въз основа на попълнен 
от наблюдаващия прокурор формуляр по преписката/делото. Среднодневната 
натовареност на един прокурор се отчита за реално отработените дни от тях. 
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При средна дневна норма на натовареност за прокурор – 2 т., определена 
по т. III от Правилата, средната дневна натовареност в РП – Крумовград за един 
прокурор е 1 т. за 2020 г., съгласно данните в УИС.  
        Актуализираната средна натовареност на един прокурор за 2019 г., съгласно 
статистическа таблица №5.2, съобразно Указанието за организация на 
информационната дейност на ПРБ, утвърдено от Главния прокурор със Заповед 
№ЛС 1985 от 30.05.2014г. е 517, 7 за 2020 г., а съгласно Правилата за измерване 
на натовареността, приети от ВСС с решение по Протокол №60 от 11.12.2014г. и 
УИС е 507, 9. 
        Показателите, включени в статистическа таблица №5 обхващат всички 
актове и дейности на прокуратурите, поради което дават обективна представа за 
цялостната дейност на прокуратурата. Измерването на натовареността е с 
нужното ниво достоверност, предвид събирането и извеждането на данните 
изцяло от УИС, с което са реално изброими и проверими, включително с 
проверка на отчетените актове, чрез прикачените им файлове. Същевременно, 
отчитането на натовареността по Правилата дава възможност освен броя на 
изготвените актове и извършени действия, да се отчете и степента на тяхната 
тежест, която оказва влияние върху субективното усещане за натовареност на 
прокурорите. 
          

РАЗДЕЛ III 
 
ДЕЙНОСТ НА ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА. 
 
 
Не касае районните прокуратури. 
 
 
                                       РАЗДЕЛ  IV  

 
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ И НА 

ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНИЯ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ. 

 
1. Дейност на териториалните прокуратури.  
 
Дейност на районните прокуратури по надзора за законност и защита 

на обществения интерес и правата на гражданите. Създадена организация 
на работата по надзора за законност, обем и основни области, в които е 
осъществяван надзора за законност през 2020 година. 
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Както и в предишните периоди, Районна прокуратура гр. Крумовград е 
работила, съобразно поставените й задачи от Окръжна прокуратура – Кърджали, 
Апелативна прокуратура гр. Пловдив и ВАП – София и съгласно Плана за работа 
на прокуратурата за 2020 г.. Прокурорите при РП – Крумовград са извършили  
проверките в срок, ръководейки се от Методиката за взаимодействие на 
прокуратурата с контролните органи при противодействие на 
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и 
правата на гражданите, като  са изготвени справки за констатациите и 
предложения за отстраняване на установените закононарушения.  

 
Планирани и извършени проверки за законност /примери/ - 

ефективност на проверките в това число на различните способи за 
проверка, проблеми по прилагането на закона. 

 
През 2020 година е  работено по общо 19  преписки по надзора за законност, 

като всички са новообразувани  (5 бр. за 2019 г.,  5 за 2018 г.). Всички проверки 
са по инициатива на прокурор във връзка с изпълнение на задачи от Плана за 
работата по основни надзори на Районна прокуратура гр. Крумовград за 2020 
година и възложени от ОП – Кърджали и АП – Пловдив, по указания на ВАП - 
София. Няма образувани преписки по искане на граждани и организации  (няма 
и за 2019 и 2018 година). Няма преписки, останали от предходен период. 

 
Предмет на извършените проверки: 
 
- 12 броя  проверки са били извършени за осъществяване надзор за 

законност на приеманите от Общински съвет – Крумовград подзаконови 
нормативни актове, с оглед съответствието им със законовите нормативни 
актове, въз основа на които се издават. Проверките са били извършени на 
основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ лично от прокурор.  

 
    - преписка №196/2020 година, по повод писмени указания от Окръжна 
прокуратура – Кърджали, Апелативна прокуратура – Пловдив и Върховна 
административна прокуратура, на основание чл.145, ал.1, т.3 от Закона за 
съдебната власт е извършена проверка на предприетите действия от кметовете на 
общини, общинските кризисни щабове по места и РУ - Крумовград във връзка 
със създадената организация и превантивните мерки по отношение 
разпространението на КОВИД-19. 
  
        -  преписка с Вх. № 167/2020 година по повод писмо И – 7 от 04.02.2020 г. 
на ВАП – София и резолюция  от 06.03.2020 г. по преписка с Вх. № 327/ 2020 г. 
на Окръжна прокуратура – Кърджали за установяване на незаконни сметища на 
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територията на общината, тяхното почистване и налагане санкции на виновните 
лица. На 09.03.2020 г., на основание чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт 
е възложена проверка на кмета на Община Крумовград, при стриктно спазване 
разпоредбите на чл.19, ал.3, т.15, чл.29, ал.2, чл.112, ал.1, т.5, чл.119, чл.120 и 
чл.157, ал.4, във вр. с ал.1 от ЗУО и Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Крумовград. 
 
 - преписка с Вх. № 542/2020 година по повод писмо И – 23 от 05.08.2020 г. 
– ІІ на ВАП – София и писмо от 13.08.2020 г. по преписка с Вх. № 1620/ 2020 г. 
на Окръжна прокуратура – Кърджали e  извършена общонадзорна проверка, на 
основание чл.145, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт. В резултат на 
проверката бе констатирано, че Общински съвет – Крумовград не е приел 
наредба по чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. С писмо 
с Изх. № 39/ 20.08.2020 г. на председателя на Общински съвет – Крумовград е 
получено уведомление, че се подготвя проект за наредба, съобразен с последните 
изменение в ЗВМД, обн. В ДВ, бр.13/ 2020 г. На основание чл.145, ал.1, т.6 от 
Закона за съдебната власт и съобразно насоките, дадени в указание № И – 2/ 
2020 г. на ВАП, на 26.08.2020 г. от РП – Крумовград е изготвено предложение, 
адресирано до Общински съвет – Крумовград, с копие да кмета на Община 
Крумовград, като до края на 2020 г. такава наредба не е била приета. 
  
     -  преписка с Вх. № 681/2020 година по повод писмо Изх.№ 376 от 14.10.2020 
г. и 20.10.2020 г.на ВАП – София, писмо № 3597 от 15.10.2020 г. и 21.10.2020 г. 
на Апелативна прокуратура - Пловдив и писма от 21.10.2020 г. по преписка с Вх. 
№ 2313/ 2020 г. на Окръжна прокуратура – Кърджали е извършена проверка 
относно драстичното увеличаване на заразените и негативните данни за 
развитието на епидемията от COVID 19 в страната и различията в 
епидемиологичната обстановка в отделните области. В тази връзка и на 
основание чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт, на 23.10.2020 г. РП – 
Крумовград изпрати предложение до Общинския кризисен щаб – гр.Крумовград 
и началника на РУ – Крумовград относно създаване на необходимата 
организация за ограничаване случаите на заразени лица в община Крумовград. 
Предприети са допълнителни противоепидемични мерки за територията на 
община Крумовград, за които РП – Крумовград е била уведомена. 
 
        - В изпълнение на писмо с Изх.№689/2020г. на Върховна административна 
прокуратура, Отдел „Надзор за законност" , писмо №3336/2020г. на Апелативна 
прокуратура – Пловдив и Резолюция с вх.№1960/2020г. на Окръжна 
прокуратура –Кърджали Районна прокуратура - –Крумовград е възложила 
проверка по реда на чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ на кмета на Община Крумовград 
относно изпълнение изискванията на Закона за енергетиката. Със Заповед на 
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кмета на Община Крумовград № КО-821/13.10.2020г. е била назначила комисия, 
която да извърши проверки на актуалното състояние на мрежите и 
съоръженията за външно осветление на територията на Община Крумовград, за 
общински имоти. В резултат на проверката не са констатирани нарушения, 
поради което не е изготвено предложение по реда на чл.145, ал.1, т.6 от Закона 
за съдебната власт. 
 
       - В изпълнение на Указание № 376/2020г. II на Върховна административна 
прокуратура, Отдел „Надзор за законност", указание № 1613/2020г. на 
Апелативна прокуратура – Пловдив и указание на Окръжна прокуратура –
Кърджали относно предприетите мерки за ограничаване на коронавирусна 
инфекция в специализираните институции за предоставяне на социални услуги 
Районна прокуратура –Крумовград извърши проверка, чрез изискване на 
информация от Дирекция „Социално подпомагане“ –Крумовград и Община 
Крумовград, по реда на чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ.  В резултат на проверката не са 
констатирани нарушения, поради което няма  изготвено предложение по реда на 
чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт. 
                                                                 
           - В изпълнение на Разпореждане № И-106/2020г. II на Върховна 
административна прокуратура, Отдел „Надзор за законност" , указание № 
1613/2020г. на Апелативна прокуратура – Пловдив и указание на Окръжна 
прокуратура –Кърджали относно предприетите мерки за ограничаване на 
коронавирусна инфекция в специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги Районна прокуратура –Крумовград извърши проверка, чрез 
изискване на информация от Дирекция „Социално подпомагане“ –Крумовград и 
Община Крумовград, по реда на чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ.  На основание чл.145, 
ал.1, т.1 от ЗСВ РП -Крумовград е изискала информация от Дирекция „Социално 
подпомагане“ –Крумовград и Община Крумовград.   В резултат на проверката не 
са констатирани нарушения, поради което няма изготвено  предложение по реда 
на чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт. 
      

През  2020 г. използваните  способи за проверка са били следните: няма 
проверки,  извършени на основание чл.145, ал.1, т.2 от ЗСВ лично от прокурор, 
по чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ – по 12 преписки са изискани документи и 7 проверки 
са възложени на други органи, на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ.  

През  2020 г. са били проверени 151 административни акта – решения на 
Общински съвет - Крумовград, актове за установяване на административни 
нарушения, подзаконови нормативни актове и заповеди на кмета на Община 
Крумовград. 

Решени преписки по същество от общо образуваните са  18 проверки ( 5 за 
2019 г., 5 за 2018 година).  
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В резултат на осъществените проверки по надзора за законност е 
констатирано 1 бр. закононарушение  ( няма през 2018 г. и 2019 г.).  

За  2020 година са изготвени 2 бр. предложения  по чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ 
до съответните административни органи ( няма през 2018 г. и през 2019 г.).  

Няма направени предложения за възобновяване на административни 
производства по реда на чл.102 във връзка с чл.99, т.1 от АПК. 

Няма образувани досъдебни производства в резултат на извършени 
проверки за законност. 

 
Запазва се тенденцията от предходни години дейността на Районна 

прокуратура – Крумовград по надзора за законност, защита на обществения 
интерес и правата на гражданите да е ограничена до изпълнение на планови 
задачи, възложени от горестоящи прокуратури. Основните области, към които е 
насочен надзорът за законност, касаят дейността и издадени административни 
актове на местните органи на власт и управление – общински съвети, кметове на 
общини и кметства; дейността на териториални структури на контролни органи; 
издадени и действащи подзаконови нормативни актове на общинските съвети. 

 
Взаимодействие със специализираните контролни органи (централни и 

териториални) и с други държавни и обществени органи с контролни 
функции – форми, състояние, насоки за дейността по надзора за законност 
спрямо тези органи в краткосрочен и по-дългосрочен план. 

 
Взаимодействието с тези органи е общо взето на добро ниво, като в най-

голяма степен е застъпено взаимодействието с общинските органи, в по-малка 
степен с тези на регионално ниво и  няма взаимодействие на централно ниво. 
Прокурорите от РП – Крумовград са запознати и прилагат в дейността си 
приетата Методика за взаимодействие на Прокуратурата с контролните органи 
при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 
обществения интерес и правата на гражданите.  

 
2. Дейност на Върховната административна прокуратура. 

 
Не касае районните прокуратури. 
 

РАЗДЕЛ V. 
 

ДЕЙНОСТ НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА КЪМ ГЛАВНИЯ 
ПРОКУРОР. 

 
 Не касае районните прокуратури. 
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РАЗДЕЛ VІ. 
 

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 
 

Със Заповед № РД-02-9/24.03.2015 г. на главния прокурор са утвърдени 
Правила за медийна комуникация в системата на ПРБ, които уреждат 
взаимодействието с медиите при предоставяне на информация за работата на 
прокуратурата, както и задълженията на административните ръководители, 
прокурорите и администрацията в тази насока. 

 Със Заповеди на административния ръководител на РП – Крумовград е 
създадена организация за незабавно уведомяване говорителя на ОП – Кърджали 
в случите на: 

1.Задържане на обвиняеми за срок до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК, за 
внесени в съда искания за вземане на обвиняеми мярка за 
неотклонение „ задържане под, стража“ в досъдебното производство и за 
резултата от тях, за внесени ОА и споразумения и постановени присъди на 
първа инстанция по следните категории дела от особен обществен интерес, 
определени с Решение на ВСС по протокол № 39/ 08.10.2008 г. и други дела, 
както следва : 

- за незаконен трафик на хора по чл. 159а - чл. 159г, предл. 1 НК ; 
- за престъпления по чл. 354а, ал. 3 НК, чл. 354в, ал. 1 и ал. 5 НК ; 
- за корупционните престъпления  от   компетентността   на   районните 

прокуратури от въведения със Заповед ЛС - 726/ 18.03.2014 г. на Главния 
прокурор на РБ Единен каталог на корупционните престъпления; 

- за престъпления свързани със злоупотреба със средства на 
Европейския съюз по чл. 202, ал. 2, т. 3 НК и чл. 212, ал. 3 НК ; 

- за престъпления по  280 и по чл. 281 НК ; 
- дела,  но  които  има  задържани   под стража  или  под домашен   

арест обвиняеми лица. 
    2. За  внесени   в  съда   искания   за  вземане  мярка за  неотклонение 

„Задържане под стража ,, в досъдебното производство и за резултата от тях 
по всички  видове дела,  наблюдавани от  прокурорите  в РП –
Крумовград. 

   3. За започването, хода и резултатите по конкретни преписки и дела 
със засилен медиен и обществен интерес, за задържане на обвиняеми за 
срок до 72 часа  по  чл. 64, ал.2 НПК, за внесени  в съда  искания за вземане на 
обвиняеми мярка за неотклонение „задържане под стража,, в досъдебното 
производство и за резултата от тях, за внесени ОА и споразумения и 
постановени присъди на първа  инстанция  по  конкретни преписки  и  дела  
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със  засилен   медиен   и обществен интерес, като съдържанието на  тази 
информация се съгласува с наблюдаващия прокурор и административния 
му ръководител. 

По всички преписки и дела от посочените категории се подава 
информация и директно до експерт „Връзки с обществеността“ при 
Апелативна прокуратура – Пловдив за изготвяне на прессъобщения.  

   Прокурорите и служителите при РП – Крумовград са запознати с Правилата 
за прием на граждани в Прокуратурата на Република България, утвърдени със 
Заповед № РД – 02 – 29/ 31.10.2016 г. на Главния прокурор на Република 
България. 

   Административният ръководител на РП - Крумовград приема граждани в 
кабинета си  в сградата на Районен съд – Крумовград, пл.“България“ № 6, ет.2, 
стая №1 по график с приемни дни и часове, оповестени предварително, като в 
условията на извънредна епидемична обстановка този прием бе преустановен. 
 Дейността по прием на граждани се подпомага от главен специалист-
административна дейност при РП - Крумовград. Определеният служител приема 
подадените молби, жалби, сигнали, съобщения и други документи, които се 
регистрират в деловодната система УИС и във входящите дневници на РП – 
Крумовград. На гражданите се предоставя регистрационен номер с дата на 
завеждане на документите на хартиен носител. На всеки гражданин, подал жалба, 
сигнал, молба и др. в приемната на РП – Крумовград, се изпраща писмено 
съобщение или съобщение по електронна поща за предприетите от прокуратурата 
действия.  

 
АЗДЕЛ VІІ.  

 
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ. 
 
  

С Решение по т.7 от Протокол № 20/ 13.08.2020 г. на Пленума на ВСС, 
Районна прокуратура – Крумовград е закрита, считано от 01.01.2021 г. и е 
трансформирана в Териториално отделение – Крумовград към Районна 
прокуратура – Кърджали. 

 
 
 
гр. Крумовград 
14.01.2020 година 
                             ПРОКУРОР:________________ 

                      / П. ЧОТРОВА / 


