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РАЗДЕЛ І 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 
1. Резултати и тенденции в противодействието  на престъпността. 

Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на 
органите на досъдебното производство и другите правоприлагащи органи, 
ангажирани с противодействието на престъпността 

Въз основа на статистически данни, предоставени от Областна 
дирекция на МВР – Кърджали, се установява, че за периода от 01.01.2021 г. до 
31.12.2021 г. на територията на област Кърджали общо са регистрирани 897 
престъпления /икономически и криминални/, като от тях са били разкрити 559. 
Общият процент на разкриваемост за 2021 г. е 62,32 %, при 57,20 % разкрити 
престъпления през предходната 2020 г. и 56,39 % за 2019 г. 

При анализ на съотношението между разкритата спрямо 
регистрираната престъпност за 2021 г. се наблюдава увеличение на 
разкриваемостта. 

ОД на МВР - Кърджали делят престъпленията на криминални и 
икономически, което деление не съответства на структурата на НК. От друга 
страна, според тяхната статистика престъпленията против собствеността се 
отчитат и в раздел „Криминални” и в раздел „Икономически”, поради което в 
двата раздела има различни тенденции на ръст и спад на разкриваемостта.  

 

 
 
От криминалните престъпления през 2021 г., на територията на Област 

Кърджали са били регистрирани 897 престъпления, за 2020 г. са били - 939 
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престъпления, за 2019 г. - 915, като разкритите през отчетния период 
престъпления са били 559, за 2020 г. - 536, за 2019 г. - 516, т.е. разкриваемостта 
е 62,31 % - почти идентична с тази през 2020 г. – 57,08 % и през 2019 г. – 56,39 
%. 

От регистрираните криминални престъпления през 2021 г., най-голям 
дял имат общоопасните престъпления (за 2021 г. са регистрирани 420, за 2020 
г. - 436, а за 2019 г. – 420) следвани от престъпленията по транспорта (за 2021 
г. са били регистрирани - 221, за 2020 г. - 180, а за 2019 г. – 215) и  
престъпленията против собствеността (за 2021 г. - 198, при 239 за 2020 г. и 252 
за 2019 г.).  

От общия брой 420 общоопасни престъпления регистрирани през 2021 
г., разкрити са били 344, като за 2020 г. регистрирани са били - 436, а 355 от 
тях  разкрити, при 420 регистрирани за 2020 г. и 316 от тях разкрити. В 
процентно съотношение, разкритите общоопасни престъпления за 2021 г. 
представляват 80,42 % от общия брой регистрирани, а за 2020 г. – 81,42 % и за 
2019 г. – 75,23 % разкриваемост. 

На следващо място следва да се отбележи, че за 2021 г. са били 
регистрирани 221 престъпления по транспорта, за 2020 г. - 180, а за 2019 г. – 
215. Регистрирането на престъпления по чл. 345 от НК за използване на чужди 
регистрационни номера на МПС през отчетната 2021 г. – 98, при 78 за 2020 г. 
и 110 за 2019 г. 

Налице е увеличаване разкриваемостта на регистрирани престъпления 
по чл. 354а НК (производство, притежание и разпространение на наркотици) ~ 
66,67 %, като за 2020 г. този процент е бил 80,26%, а за 2019 г. – 63,24 %. 

От регистрираните престъпления против собствеността най-голям е 
броят на регистрираните кражби (чл. 194-197 НК) – 131 за 2021 г., като за 2020 
г. те са били - 179, а за 2019 г. – 178. От изнесените данни може да бъде 
направен извод, че намалява броя на регистрираните кражби на територията на 
Областта. Броят на разкритите кражби за 2021 г. е 66, което в процентно 
съотношения спрямо броя регистрирани е 50,38%, а за 2020 г. – 84 от 
регистрираните са били разкрити, което в процент е 46,93 %, за 2019 г. техния 
броя е 84, което представлява 47,19 %. Наблюдава се лек ръст в 
разкриваемостта при кражбите.  

За поредна година най-многобройни са кражбите от магазини - 14, за 
2020 г. – 38, а за 2019 г. - 29, както и домовите кражби – за 2021 г. - 13, за 2020 
г. - 39, а за 2019 г. - 34. Продължава тенденцията за намаляване на броя на 
кражбите в сравнение с предходните години.  

За отчетния период са регистрирани 142 икономически престъпления. 
За 2020 г. са били - 140, а за 2019 г. - 95. От тях са били разкрити 57 
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престъпления, за 2020 г. са били – 39, а за 2019 г. - 29. Това прави 
разкриваемост 40,14 % (27,86 % за 2020 г., а за 2019 г. – 30,53 %). Налице е 
завишен процент на разкриваемостта при икономическите престъпления.  

Най-голям дял в регистрираните през 2021 г. икономически 
престъпления имат документните престъпления - 86 регистрирани за 2020 г. - 
79, като за 2019 г. са били 48. От тях разкрити са 34 (за 2020 г. - 26, при 15 за 
2019 г.), което прави процент на разкриваемост 39,53 % (32,91 % за 2020 г. и 
31,25 % за 2019 г.). И тук се наблюдава по-висока разкриваемост в сравнение с 
предходните години.  

На следващо място по брой са престъпленията против стопанството – 
38 за 2021 г., за 2020 г. - 52, а за 2019 г. - 29. Значителен брой от тези 
престъпления касаят престъпленията против кредиторите (чл. 227б от НК) - 16 
за 2021 г., при 9 за 2020 г. и 5 за 2019 г. Тук отново следва да бъде отчетена 
висока разкриваемост - 31,25 % през отчетния период, при нулева такава за 
предходните две години.  

Отчита се лек спад в регистрираната криминална престъпност и 
повишаване на регистрираната икономическа престъпност. Следва да се 
отчете повишения процент на разкриваемост по регистрираните престъпни 
деяния от органите на МВР.  

Нивото на престъпността продължава да се определя от основни 
криминогенни фактори – трудова заетост на населението; кадровата 
обезпеченост на органите на МВР и възможността от присъствие и в най-
малките населени места от областта и т.н. 

 
2. Необходими мерки и законодателни промени 
В дейността на Районна прокуратура – Кърджали следва да се повиши 

качеството на осъществявания надзор и ръководство върху разследването – по 
отношение на разследващите полицаи при ОД на МВР – Кърджали и 
Районните управления – Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ардино, 
Джебел и Кирково – да се следи за по – ефективно планиране на 
разследването. Налице е недостатъчна подготвеност на полицейските органи 
за извършване на неотложни следствени действия и действия по делегация. 

Разследването по дела, които не се отличават с фактическа и правна 
сложност да не продължава необоснована дълго. Това е особено важно за дела, 
по които има привлечено  към наказателна отговорност лице. В тези случаи 
наблюдаващите прокурори предприемат своевременно нужните действия с 
оглед решаване на делото по същество. 

Във връзка със своевременното приключване на преписки и дела от 
компетентността на Районна прокуратура – Кърджали е необходимо да бъде 
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осигурено стриктно спазване на въведените мерки за периодична проверка на 
актуалното състояние на неприключили дела и преписки, с продължителност 
на разследването и/проверката над разумните срокове (над 3 години). 

Съблюдаването на тези постановки би довело до повишаване на 
ефективността на противодействие на престъпността чрез разкриване на 
цялостната престъпна дейност и ускоряване на разследването по две от повече 
досъдебно производства срещу един и също обвиняем. 

Констатирана е необходимост от подобряване на контрола по отчитане 
на делата посочени в „каталог на корупционните престъпления“ и 
престъпленията посочени в чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Наблюдаващите 
прокурори по досъдебни производства водени за посочените деяние не 
изпращат своевременно след получаване на материалите по делото 
приложения по образец до АП - Пловдив, съответно до компетентната ТД на 
КПКОНПИ, което затруднява попълването на нарочно създадените 
електронни регистри. В тази връзка следва да бъде засилен контролът за 
изпълнение от страна на наблюдаващите прокурори относно изпълнение на 
задълженията им.  

Промяната на нормативната уредба на НК също би довело до 
повишаване ефективността в противодействието на престъпността. Би могла 
да бъде извършена преценка за изричното допълване на чл. 343б от НК с 
разпоредба, като например тази на чл. 280, ал. 4 от НК. Честотата на тези 
деяния, очевидната трайност на отношението на извършителите към тях, 
интензитетът на засягане на защитените обществени отношения, се явяват 
фактори, които обуславят тяхната значителна обществена укоримост, затова е 
обоснована необходимостта тези деяния да получат своята по-тежка правна 
санкция, с оглед постигане в пълнота мерките както на индивидуалната, така и 
на генералната превенция. 

Промяна в нормативната уредба на НПК пък би довела до 
преодоляване на затрудненията и противоречивата съдебна практика по повод 
прилагането на измененията и допълненията в НПК (след 05.11.2017 г.). За да 
се преустанови негативната тенденция на продължаващи с години съдебни 
процеси, следва да се отмени възможността на съда за връщане на наказателни 
дела.  

 
РАЗДЕЛ ІІ 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЪРДЖАЛИ 
 
Във връзка с оптимизирането на районните прокуратури в страната 

настъпиха структурни промени в Районна прокуратура – Кърджали, към която 
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на основание решение по т. 7 от Протокол № 20/13.08.2020 г. на Пленума на 
ВСС, Районна прокуратура – Крумовград и Районна прокуратура - 
Момчилград са закрити, считано от 01.01.2021 г. и същите са трансформирани 
в Териториални отделения – Крумовград и Момчилград към Районна 
прокуратура – Кърджали. В известна степен това обстоятелство ни 
възпрепятства да направим прецизно сравнение в отчетените данни за период 
от три години назад, тъй като считано от 01.01.2019 г. към районната 
прокуратура в областния град бе разкрито Териториално отделение – Ардино 
(до тогава Районна прокуратура – Ардино), а продължиха своето 
самостоятелно функциониране Районните прокуратури в гр. Крумовград и гр. 
Момчилград. 

Поради изложеното по-горе, следва да се има в предвид, че при 
изготвянето на годишния доклад на Районна прокуратура – Кърджали за 2021 
г. са използвани данните от дейността на РП – Кърджали и включените към 
нея, считано от 01.01.2021 г. териториални отделения (Териториално 
отделение – гр. Момчилград и Териториално отделение – гр. Крумовград). 
При изготвяне на сравнителния анализ и таблиците, включени в настоящия 
доклад за 2020 г. и 2019 г. са използвани данните на Районна прокуратура – 
Кърджали и закритите Районна прокуратура – Момчилград и Районна 
прокуратура – Крумовград. 

 
І. ДОСЪДЕБНА ФАЗА 
1. Преписки. Проверки по чл. 145 ЗСВ, срочност, резултати, мерки 
С изменението на ЗСВ - ДВ, бр. 62/2016 г. (в сила от 09.08.2016 г.) в чл. 

145, ал. 2 от ЗСВ е регламентиран двумесечен срок за извършване на 
проверките, който може да бъде удължаван еднократно с един месец от 
административния ръководител на съответната прокуратура или определен 
негов заместник. Във връзка с изменението на нормата, със заповед на главния 
прокурор от 01.11.2016 г. е утвърдено Указание за приложението на чл. 145, ал. 
2 ЗСВ. С него се въвежда задължение за създаване на необходимата 
организация в първоинстанционните прокуратури, с цел стриктно спазване на 
сроковете на проверките, регламентирани в ЗСВ. Създадена е организация за 
своевременно, пълно и коректно отразяване в УИС на информацията, свързана 
със сроковете за извършване на проверките и произнасянето на прокурор по 
съответните преписки. 

Общият брой на наблюдаваните от РП – Кърджали преписки през 
отчетния период възлиза на 2348 бр. (за 2020 – 2608 бр., от които РП – 
Кърджали - 1411 бр.; РП – Момчилград - 865 бр. и РП – Крумовград – 332 
броя; за 2019 г. - 2373 бр., от които РП – Кърджали – 1262 бр., РП – 
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Момчилград – 784 бр. и РП – Крумовград – 327 бр.). Забелязва се лек спад в 
броя на наблюдаваните преписки спрямо предходните две години (спрямо 
2020 г. -  9.97 %, а спрямо 2019 г. – 1.05 %). Новообразувани от тях са 2314 
бр. (за 2020 – 2349 бр., от които РП – Кърджали - 1362 бр.; РП – Момчилград - 
672 бр. и РП – Крумовград – 315 броя; за 2019 г. - 2158 бр., от които РП – 
Кърджали – 1221 бр., РП – Момчилград – 634 бр. и РП – Крумовград – 303 
бр.). При новообразуваните преписки е установен спад спрямо 
новообразуваните за 2020 г. – 1.49 % и увеличение спрямо 2019 г. – 7.23 %. 

Общият брой на решените преписки (вкл. с възлагане на 
проверка/извършване на проверка от прокурор и изпратени по 
компетентост на други прокуратури или органи) през 2021 г. е 2304, като за 
2020 г. – 2555 бр. (от които РП – Кърджали - 1376 бр., РП – Момчилград - 848 
бр. и РП – Крумовград – 331 бр.); за 2019 г. – 2315 бр. (от които РП – 
Кърджали - 1213 бр., РП – Момчилград - 778 бр. и РП – Крумовград – 324 бр.) 

Прави впечатление, че голяма част от общия брой преписки през 
отчетния период са решени с отказ да се образува ДП - по 1694 преписки (при 
1677 за 2020 г. и 1662 за 2019 г.), а по 453 (при 1677 за 2020 г. и 1662 за 2019 
г.) от преписките са образувани досъдебни производства, поради наличието на 
достатъчно данни за извършени престъпления.  

Общият брой преписки с възложена проверка от прокурор на друг орган 
през отчетния период е 770, при 718 бр. за 2020 г. (от които РП – Кърджали - 
484 бр., РП – Момчилград - 183 бр. и РП – Крумовград – 51 бр.), а  за 2019 г. 
техния брой е бил 663 (от които РП – Кърджали - 462 бр., РП – Момчилград - 
142 бр. и РП – Крумовград – 59 бр.). По материали от извършени проверки 
през 2021 г. са били образувани 158 досъдебни производства, като за 2020 г. –  
172 бр. (от които РП – Кърджали - 110 бр., РП – Момчилград - 54 бр. и РП – 
Крумовград – 8 бр.), а за 2019 г. техния брой е бил 110 бр. (от които РП – 
Кърджали - 89 бр., РП – Момчилград - 15 бр. и РП – Крумовград – 6 бр.).  По 
469 е бил постановен отказ от образуване на ДП. 660 броя са били приключени 
в срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ (за 2020 г. –  634 бр. и за 2019 г. – 644 бр.), а 5 - 
след изтичане на този срок. Само 3 са проверките върнати с разпореждане за 
извършване на допълнителна проверка. 

Общият брой преписки с неприключени проверки в края на отчетния 
период е 105 – всички в законовия срок по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. 

В края на отчетния период общия брой нерешени преписки е 44. 
Тези числа сочат, че въпреки големия обем на работа в Районна 

прокуратура – Кърджали през 2021 г., е налице тенденция за ограничаването 
на случаите с просрочие на възложените проверки от органа, извършващ 
проверката, както и на произнасянията от наблюдаващите прокурори. 
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Във връзка със заповед № РД-02-09/30.04.2018 г. на главния прокурор 
на Р. България, с която е утвърдено Указание за организацията на работата на 
Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, 
образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с 
убийство и за нарушена заповед за домашно насилие, е както следва по години: 

През 2021 г. са наблюдавани - 22 ДП, от които 21 са новообразуваните 
през периода (тематично разпределение на новообразуваните ДП –за домашно 
насилие – 3 бр.; за закана за убийство (домашно насилие) – 16 бр. и нарушена 
заповед за защита от домашно насилие – 3 бр.) и 105 преписки, от които по 98 
е постановен отказ да се образува ДП (чието тематично разпределение е както 
следва – за домашно насилие - 18 бр.; за защита от убийство  (домашно 
насилие) -  78 бр. и за нарушена заповед за защита от домашно насилие – 2 
бр.). 

За сравнение през 2020 г. са били наблюдавани - 41 ДП, от които 27 са 
новообразувани през годината (тематично разпределение на новообразуваните 
ДП – за домашно насилие – 6 ДП; за закана за убийство (домашно насилие) – 
17 ДП и за нарушена заповед за защита от домашно насилие – 4 ДП) и 101 
преписки, от които по 99 е постановен отказ (чието тематично разпределение е 
както следва - домашно насилие – 50 бр.; закана за убийство (домашно 
насилие) – 45 бр. и нарушена заповед за защита от домашно насилие – 4 бр.). 

През 2019 г. са били наблюдавани – 23 досъдебни производства, от 
които 22 са новообразувани през периода (тематично разпределение – за 
домашно насилие – 14 ДП; закана за убийство (домашно насилие) – 3 ДП и 
нарушена заповед за защита от домашно насилие – 5 ДП) и 82 преписки, от 
които по 59 е постановен отказ да се образува ДП (чието тематично 
разпределение е както следва - домашно насилие – 49 бр. и закана за убийство 
(домашно насилие) – 10 бр.). 

Случаите наблюдавани от РП – Кърджали касаят деяния по чл. 144, ал. 
3 от НК, както и по чл. 131, ал. 1, т. 5 от НК. 

Видно от изнесените по-горе данни за период от три години, е че се 
запазва относително постоянен броя на новообразуваните досъдебни 
производства касаещи деяния извършени в условията на домашно насилие.  

Забелязва се лек ръст в броя на наблюдаваните преписки спрямо 2019 г. 
Работата на прокурорите в Районна прокуратура – Кърджали е 

съобразена с Указанието за организацията на работа на ПРБ по преписки и 
досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно 
насилие, закана за убийство в условията на домашно насилие и нарушена 
заповед за защита от домашно насилие.  
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Не са срещани трудности по повод работата по наблюдаваните 
преписки и досъдебни производства от разглежданата категория.  

В изпълнение на чл. 14 и сл. от горепосочената Заповед на Главния 
прокурор на РБ в Районна прокуратура – Кърджали с издадена заповед на 
административния ръководител, с която са предприети организационни мерки 
за ежемесечно провеждане на съвещания с началник група при Районите 
управления на МВР в област Кърджали с конкретно определени прокурори по 
места за обсъждане на срочността и качеството на предварителните проверки 
и решаване на възникнали проблеми. На достъпи за гражданите места, както и 
на интернет страниците е оповестена информация предназначена за 
пострадалите лица. 

Взетите административни мерки по отношение срочността на решаване 
на преписките от прокурор чрез извършването на регулярни справки в УИС е 
довело до много добри резултати – в срок до 1 месец са били решени 2298 
преписки. 

 Работата по преписките заема относително висок дял от дейността на 
Районна прокуратура – Кърджали, като за извършване на предварителните 
проверки – възлагане, уведомяване, наблюдение, съгласуване и приключване е 
създадена добра организация от административния ръководител. 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. 

Най-активен субект при сезирането на Районна прокуратура – Кърджали 
измежду функциониращите в Република България контролни органи през 2021 
г. е Националната агенция по приходите – 35 са общо наблюдаваните 
преписки по сигнали от НАП. 16 от тях са били решени с постановления за 
образуване на досъдебни производства. Две от делата са решени с внасяне на 
прокурорски акт в съда и влезли в сила осъдителни присъди. За сравнение с 
предходните две години в Районна прокуратура – Кърджали, Момчилград и 
Крумовград не са наблюдавани преписки по повод съобщения от НАП. 

В РП – Кърджали се наблюдават две досъдебни производства, 
образувани по сигнали на Агенция Митници. 

През отчетната година Районна прокуратура – Кърджали не е работила 
по сигнали от Сметната палата, Агенция за държавна финансова инспекция, 
Дирекция за национален строителен контрол, Агенция за 
следприватизационен контрол, Държавна агенция „Национална сигурност” и 
Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР. 

Изложените данни налагат извода за незадоволително изпълнение на 
сигналната функция на контролните органи, възложена им императивно от 
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законодателя в чл. 205, ал. 2 от НПК, като се имат предвид техния брой и 
правомощия.  

 
2. Следствен надзор 
2.1. Обобщени данни по видове досъдебни производства и 

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

През 2021 г. в РП - Кърджали са наблюдавани 2089 досъдебни 
производства, вкл. прекратените по давност,  който брой е близо до броят 
такива, наблюдавани през предходните отчетни периоди, а именно - 2001 бр. за 
2020 г. (от които РП – Кърджали – 1422 бр., РП – Момчилград – 456 и 123 бр. – 
РП – Крумовград) и 1824 бр. за 2019 г. (от които РП – Кърджали – 1374 бр., РП 
– Момчилград – 345 бр. и РП – Крумовград – 105 бр.), т.е. продължава да се 
наблюдава сравнителна устойчивост по този показател. Като се изключат 
прекратените по давност досъдебни производства, общият брой на 
наблюдаваните разследвания през 2021 г. е 1544, като от тях новообразувани 
са 1004 (при 1096 новообразувани за 2020 г., разпределени както следва: за РП 
– Кърджали – 690; за РП – Момчилград – 321, за РП – Крумовград – 85 и за 
2019 г. – 991, разпределени, както следва: за РП – Кърджали – 706;  РП – 
Момчилград – 230; РП – Крумовград – 55). През отчетния период прокурорите 
от РП – Кърджали са наблюдавали 218 бързи производства, при 184 бр. за 2020 
(от които 104 бр. – РП – Кърджали, 65 за РП - Момчилград и 15 за РП – 
Крумовград); а за 2019 г. са наблюдавани общо 247 бързи производства, 
(разпределени по прокуратури както следва:  166 бр. за РП – Кърджали; 65 бр. 
за РП – Момчилград и 16 бр. за РП – Крумовград). 

 

 
 
Разследването на наблюдаваните през 2021 г. досъдебни производства 

за 2021 г. за 2020 г. за 2019 г.

697 698
590

105 95 86

Новообразувани ДП 
спрямо общия брой наблюдавани (за три години)

до 8 месеца до 1 година
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е било разпределено по разследващи органи както следва: 
а) разследвани от разследващ полицай - общо наблюдавани (без 

прекратените по давност) – 1401 (1478 бр. за 2020 г., от които – РП – 
Кърджали - 1020 бр., РП – Момчилград - 361 бр. и РП – Крумовград - 97 бр. и 
1278 за 2019 г., от които – РП – Кърджали - 933 бр., РП – Момчилград - 285 
бр. и РП – Крумовград - 60 бр.), като от тях новообразувани са 776 (917 бр. за 
2020 г. – РП – Кърджали - 589 бр., РП – Момчилград - 256 бр. и РП – 
Крумовград - 72 бр. и 753 за 2019 г., по прокуратури както следва РП – 
Кърджали - 542 бр., РП – Момчилград - 172 бр. и РП – Крумовград - 39 бр.); 

б) разследвани от следовател - общо наблюдавани (без прекратените 
по давност) – 46 (44 за 2020 г. - РП – Кърджали - 20 бр., РП – Момчилград - 18 
бр. и РП – Крумовград - 6 бр. и 38 за 2019 г. - РП – Кърджали – 27 бр., РП – 
Момчилград – 8 бр. и РП – Крумовград - 3 бр.), от които новообразувани - 6 
( 25 за 2020 г., както следва: РП – Кърджали - 7 бр., РП – Момчилград - 15 бр. 
и РП – Крумовград - 3 бр. и 13 за 2019 г., разпределени както следва: за РП – 
Кърджали – 7, за РП – Момчилград – 4 и за РП – Крумовград - 3), като през 
отчетния период е било възложено 1 досъдебно производство на следовател 
по реда на чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК  

в) разследвани от прокурор – през отчетния период няма досъдебни 
производства разследвани от прокурор; 

г) разследвани от разследващ митнически инспектор - общо 
наблюдавани (без прекратените по давност) – 2 (при 1 за 2020 г. наблюдавано 
от РП – Кърджали), от които новообразувани - 2 (1 за 2020 г. наблюдавано от 
РП – Кърджали, а за 2019 г. не са наблюдавани ДП, разследвани от 
митнически инспектор). 

Стойностите показват намаляване на общия брой на новообразуваните 
досъдебни производства с 8,39 % спрямо предходния отчетен период и 1,31 % 
ръст спрямо 2019 г. 

Същевременно се отчита значителен спад в броя на новообразуваните 
досъдебни производства разследвани от следовател – през отчетния период те 
са 6, а за 2020 г. общият им брой за районните прокуратури от съдебния район 
е 25, при 13 за 2019 г. 

Съобразно систематиката на НК новообразуваните 1004 дела се 
разпределят както следва: 

Глава първа – Престъпленията против Републиката – няма. 
Глава втора – Престъпления против личността – 106 броя (при 129 бр. 

за 2020 г. и при 141 бр. за 2019 г.) по текстове, както следва: 
- по чл. 122 – 1 бр.;  
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- по чл. 127 – 40 бр., при 47 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 
Кърджали – 22 бр., РП – Момчилград – 20 бр. и РП – Крумовград – 5 бр. и за 
2019 г. 55 бр., разпределени, както следва РП – Кърджали 29, РП - 
Момчилград – 20 и РП – Крумовград – 6 бр. 

- по чл. 129 – 27 бр., при 14 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 
Кърджали – 5 бр., РП – Момчилград – 8 бр. и РП – Крумовград – 1 бр. и за 
2019 г. 26 бр., разпределени, както следва РП – Кърджали 21, РП - 
Момчилград – 4 и РП – Крумовград – 1 бр. 

- по чл. 131 – 5 бр., при 18 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 
Кърджали – 13 бр., РП – Момчилград – 5 бр. и РП – Крумовград – 1 бр. и за 
2019 г. 19 бр., разпределени, както следва РП – Кърджали 13, РП - 
Момчилград – 5 и РП – Крумовград – 1 бр.; 

- по чл. 134 – 5 бр., при 10 за 2020 г. наблюдавани от РП – Кърджали;  
- по чл. 143 – 1 бр.;  
- по чл. 144 – 22 бр., при 25 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 

Кърджали – 13 бр., РП – Момчилград – 11 бр. и РП – Крумовград – 1 бр. и за 
2019 г. 25 бр., разпределени, както следва РП – Кърджали 17, РП - 
Момчилград – 6 и РП – Крумовград – 2 бр. 

- по чл. 150 – 1 бр.;  
- по чл. 151 – 21 бр., при 1 за 2020 г. наблюдавано от РП – Кърджали; 
- по чл. 155 – 1 бр., при 2 за 2020 г. наблюдавани от РП – Кърджали и 
- по чл. 159б – 1 бр. 
Глава трета – Престъпления против правата на гражданите – 15 броя, 

(при 21 бр. за 2020 г. и при 17 бр. за 2019 г.) по текстове, както следва: 
- по чл. 167 – 4 бр.;  
- по чл. 168 – 3 бр., при 17 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 

Кърджали – 2 бр., РП – Момчилград – 12 бр. и РП – Крумовград – 2 бр. и за 
2019 г. - 5 бр., разпределени, както следва РП – Кърджали 1 и РП - 
Момчилград – 4;  

- по чл. 169 – 3 бр.;  
- по чл. 170 – 2 бр., при 1 за 2020 г. наблюдавано от РП – Кърджали и 2 

за 2019 г. по едно в РП – Кърджали и РП Момчилград и 
- по чл. 172б – 5 бр., при 3 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 

Кърджали – 1 бр. и РП – Момчилград – 2 бр. и за 2019 г. - 8 бр., разпределени, 
както следва РП – Кърджали 5 и РП - Момчилград – 3 бр. 

Глава четвърта – Престъпления против брака, семейството и младежта 
– 47 броя, (при 34 бр. за 2020 г. и при 37 бр. за 2019 г.) по текстове, както 
следва  
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- по чл. 182 – 4 бр., при 3 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 
Кърджали – 1 бр. и 2 в РП – Момчилград, а за 2019 г. - 2 бр., разпределени, 
както следва РП – Кърджали и РП - Крумовград по 1 дело; 

- по чл. 183 – 29 бр., при 23 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 12 бр., РП – Момчилград – 8 бр. и РП – Крумовград – 3 бр. и за 
2019 г. - 24 бр., разпределени, както следва РП – Кърджали 19, РП - 
Момчилград – 4 и РП – Крумовград – 1 бр. 

- по чл. 191 – 12 бр., при 8 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 6 бр. и РП – Момчилград – 2 бр. и за 2019 г. - 9 бр., разпределени, 
както следва РП – Кърджали 5, РП - Момчилград – 1 и РП – Крумовград – 3 
бр. 

- по чл. 192 – 1 бр. и  
- по чл. 193 -1 бр.  
Глава пета – Престъпления против собствеността – 201 броя (при 219 

бр. за 2020 г. и при 225 бр. за 2019 г.) по текстове, както следва: 
- по чл. 194 – 73 бр., при 89 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 

Кърджали – 74 бр., РП – Момчилград – 11 бр. и РП – Крумовград – 4 бр. и за 
2019 г. 83 бр., разпределени, както следва РП – Кърджали 69, РП - 
Момчилград – 13 и РП – Крумовград – 1 бр. 

- по чл. 195 – 37 бр., при 62 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 39 бр., РП – Момчилград – 18 бр. и РП – Крумовград – 5 бр. и за 
2019 г. - 45 бр., разпределени, както следва РП – Кърджали 28, РП - 
Момчилград – 13 и РП – Крумовград – 4 бр. 

- по чл. 196 – 1 бр., при 1 за 2020 г. наблюдавано от РП – Крумовград; 
- по чл. 198 – 3 бр., при 4 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 

Кърджали – 3 бр. и от РП – Крумовград – 1 бр. и за 2019 г. - 7 бр., 
наблюдавани от РП – Кърджали; 

- по чл. 206 – 5 бр., при 3 за 2020 г. наблюдавани от РП – Кърджали и 8 
за 2019 г. наблюдавани от РП – Кърджали – 7 бр. и 1 бр. от РП - Крумовград;  

- по чл. 207 – 8 бр., при 3 за 2020 г. наблюдавани от РП – Кърджали и 4 
за 2019 г. наблюдавани от РП - Кърджали;  

- чл. 209 – 16 бр., при 12 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 9 бр., РП – Момчилград – 2 бр. и РП – Крумовград – 1 бр. и за 
2019 г. - 13 бр. от които 12 наблюдавани от РП – Кърджали и 1 бр. 
наблюдавано от РП - Момчилград;  

- по чл. 212 – 10 бр., при 2 за 2020 г., наблюдавани от РП – Кърджали и 
11 за 2019 г. - 10 наблюдавани от РП – Кърджали и 1 от РП - Момчилград;  
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- по чл. 212а (компютърна измама) – 3 бр., при 2 за 2020 г. за РП – 
Кърджали, а за 2019 г. - 11 бр., от които 10 наблюдавани от РП – Кърджали и 1 
от РП – Момчилград и  

- по чл. 216 – 45 бр., при 36 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 26 бр., РП – Момчилград – 8 бр. и РП – Крумовград – 2 бр. и за 
2019 г. - 49 бр., разпределени, както следва: РП – Кърджали 37, РП - 
Момчилград – 11 и РП – Крумовград – 1 бр. 

Глава шеста – Престъпления против стопанството – 32 броя, (при 46 бр. 
за 2020 г. и при 26 бр. за 2019 г.) по текстове, както следва: 

- по чл. 227б – 22 бр., при 9 за 2020 г. наблюдавани от РП – Кърджали и 
за 2019 г. - 5 бр. наблюдавани от РП – Кърджали; 

- по чл. 234 – 5 бр., при 13 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали –6 бр., РП – Момчилград – 4 бр. и РП – Крумовград – 3 бр. и за 2019 
г. - 11 бр., разпределени, както следва: РП – Кърджали 7 и РП - Момчилград – 
4 бр. 

- по чл. 234в – 1 бр., при 1 за 2020 г. наблюдавано от РП – Кърджали и 6 
за 2019 г. наблюдавани от РП – Кърджали  

- по чл. 237 – 2 бр., при 3 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 2 бр. и 1 в РП – Момчилград и   

- по чл. 240а – 2 бр. 
Глава седма – Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи – 1 бр. по чл. 255а от НК. 
Глава осма – Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 33 бр.  
(при 29 за 2020 г. и за 2019 г. 22 бр.) по текстове, както следва:  

- по чл. 270 – 4 бр., при 2 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 1 бр. и РП – Момчилград – 1 бр. и за 2019 г. - 3 бр., разпределени, 
както следва РП – Кърджали 2 и РП Момчилград – 1 бр. 

- по чл. 279 – 16 бр., при 16 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Момчилград – 12 бр. и РП – Крумовград – 4 бр. и за 2019 г.  - 6 бр., 
разпределени, както следва РП Момчилград – 3 и РП – Крумовград – 3 бр. 

- по чл. 280 – 3 бр., при 2 наблюдавани от РП – Момчилград за 2020 г.; 
- по чл. 281 – 2 бр.;  
- по чл. 286 – 1 бр., при 1 за 2020 г. и 2 за 2019 г., наблюдавани от РП – 

Момчилград;   
- по чл. 290 – 1 бр., при 1 наблюдавано от РП Кърджали през 2019 г.; 
- по чл. 291 – 3 бр.;  
- по чл. 293а – 1 бр., по 1 наблюдавано през 2020 г. и 2019 г. от РП – 

Кърджали и  
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- по чл. 296 – 2 бр., при 5 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 4 бр. и РП – Момчилград – 1 бр. и за 2019 г. - 8 бр. наблюдавани 
от РП – Кърджали. 

Глава осма „а“ – Престъпления против спорта – няма. 
Глава девета – Документни престъпления – 112 (при 91 за 2020 г. и за 

2019 г. - 58 бр.) по текстове, както следва: 
- по чл. 308 – 7 бр., при 4 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 

Кърджали – 1 бр. и РП – Момчилград – 3 бр. и за 2019 г. - 6 бр. – по 3 
наблюдавани от РП – Кърджали и РП – Момчилград; 

- по чл. 309 – 13 бр., при 18 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 13 бр., РП – Момчилград – 2 бр. и РП – Крумовград – 1 бр., а за 
2019 г. - 10 бр. наблюдавани от РП – Кърджали;  

- по чл. 311 – 9 бр., при 7 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 4 бр. и РП – Момчилград – 3 бр., а за 2019 г. - 2 бр. наблюдавани 
от РП – Кърджали и РП – Крумовград – по едно;  

- по чл. 313 – 3 бр., при 6 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 
Кърджали – 5 бр. и РП – Момчилград – 1 бр., а за 2019 г. - 8 бр. наблюдавани 
от РП – Кърджали; 

- по чл. 314 – 7 бр.;  
- по чл. 316 – 73 бр. при 54 за 2020 г., разпределени, както следва РП – 

Кърджали – 46 бр., РП – Момчилград – 5 бр. и РП – Крумовград – 3 бр., а за 
2019 г. - 31 бр., от които 22 наблюдавани от РП – Кърджали и 9 наблюдавани 
от РП – Момчилград; 

Глава девета „а“ – Компютърни престъпления – няма  
Глава десета – Престъпления против реда и общественото спокойствие 

– 24 бр. (при 19 за 2020 г. и за 2019 г. - 28 бр.) по текстове, както следва: 
- по чл. 323 - 3 бр., при 3 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 

Кърджали – 2 бр. и РП – Момчилград – 1 бр., а за 2019 г. - 2 бр. по едно 
наблюдавано от РП – Кърджали и РП – Крумовград; 

- по чл. 324 – 2 бр., при 2 за 2020 г., наблюдавани по едно в РП – 
Кърджали и РП – Момчилград, а за 2019 г. не са наблюдавани дела по 
посочената правна квалификация;  

- по чл. 325 – 8 бр., при 5 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 3 бр. и 2 за РП – Момчилград, а за 2019 г. - 14 бр., от които 13 
наблюдавани от РП – Кърджали и 1 наблюдавани от РП – Крумовград; 

- по чл. 325б – 9 бр., при 5 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 3 бр. и РП – Момчилград – 2 бр., а за 2019 г. - 2 бр. по едно 
наблюдавано от РП – Кърджали и РП – Крумовград; 



16 
 

- по чл. 326 – 2 бр., при 2 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 2 бр., а за 2019 г. 1 бр. по едно наблюдавано от РП – Кърджали; 

Глава единадесета – Общоопасни престъпления – 433 бр. (при 508 за 
2020 г. и за 2019 г. 437 бр.) по текстове както следва:  

- по чл. 330 – 14 бр., при 13 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 10 и РП – Момчилград – 3 бр. и за 2019 г. - 19 бр., разпределени, 
както следва РП Кърджали – 9,  РП - Момчилград – 6 и РП – Крумовград – 4 
бр.;  

- по чл. 331 – 4 бр., при 3 за 2020 г., наблюдавани по едно в трите 
Районни прокуратури – Кърджали, Момчилград и Крумовград и за 2019 г. - 4 
бр., 3 от които наблюдавани от РП – Кърджали и 1 от РП – Крумовград;  

- по чл. 339 – 10 бр., при 11 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 2 и РП – Крумовград – 9 бр. и за 2019 г. - 6 бр., разпределени, 
както следва РП Кърджали – 4 и РП – Крумовград – 2 бр.;  

- по чл. 339а – 1 бр.;  
- по чл. 343 – 31 бр., при 36 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 

Кърджали – 21, РП – Момчилград - 12 и РП – Крумовград – 9 бр. и за 2019 г. - 
43 бр., разпределени, както следва РП Кърджали – 23, РП – Момчилград - 17 и 
РП – Крумовград – 3 бр.;  

- по чл. 343б – 31 бр., при 142 за 2020 г., разпределени, както следва: РП 
– Кърджали – 101, РП – Момчилград и РП – Крумовград – 9 бр. и за 2019 г. -
155 бр., разпределени, както следва: РП Кърджали – 116, РП – Момчилград - 
32 и РП – Крумовград – 7 бр.;  

- по чл. 343в – 18 бр., при 21 за 2020 г., разпределени, както следва: РП 
– Кърджали – 14, РП – Момчилград - 5 и РП – Крумовград – 2 бр. и за 2019 г. - 
27 бр., разпределени, както следва: РП Кърджали – 20, РП – Момчилград - 6 и 
РП – Крумовград – 1 бр.;  

- по 345 – 45 бр., при 75 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 33 и РП – Момчилград – 32 бр. и за 2019 г. - 89 бр., разпределени, 
както следва: РП Кърджали – 51, РП – Момчилград - 36 и РП – Крумовград – 2 
бр.;  

- по чл. 345а – 2 бр., при 3 за 2020 г. наблюдавани от РП – Кърджали и 2 
за 2019 г. наблюдавани от РП – Кърджали и РП - Момчилград;  

- по чл. 346 – 1 бр., при 4 за 2020 г., разпределени, както следва: РП – 
Кърджали – 2 и РП – Крумовград – 2 бр. и за 2019 г. - 5 бр., разпределени, 
както следва РП Кърджали – 3 и РП – Момчилград – 2 бр.;  

- по чл. 354а – 72 бр., при 75 за 2020 г., разпределени, както следва: РП 
– Кърджали – 64 и РП – Момчилград - 11 и за 2019 г. 81 бр., разпределени, 
както следва РП Кърджали – 73 и РП – Момчилград – 8 бр.;  
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- по чл. 354в – 4 бр., при 2 за 2020 г., по едно в РП – Кърджали и РП –
Момчилград и за 2019 г. - 3 бр. наблюдавани от РП – Момчилград и  

- по чл. 355 – 43 бр., при 123 за 2020 г., разпределени, както следва: РП 
– Кърджали – 70, РП – Момчилград - 35 и 18 в РП – Крумовград, а за 2019 г. 
не са наблюдавани дела по посочения текст. 

Глава дванадесета – Престъпления против отбранителната способност 
на Република България, против информацията, представляваща държавна 
тайна и против чуждестранната класифицирана информация – няма. 

Глава тринадесета – Военни престъпления – няма. 
През 2021 г. по новообразуваните дела от престъпления общо са 

пострадали  402 физически лица, при 286 лица през 2020 г. и при 352 лица 
през 2019 г. Ощетени са били 30 юридически лица, при 36 за 2020 г. и 24 през 
2019 г. 

Пострадалите мъже са 272, при 175 за 2020 г. и 217 за 2019 г., от които 
9 непълнолетни, при 4 за 2020 г. и 7 за 2019 г. 

Пострадалите малолетни от мъжки пол са 21, при 14 за 2020 г. и 20 
през 2019 г.  

Пострадалите жени са 130, при 111 за 2020 г. и при 135 за 2019 г. 
От пострадалите от женски пол 22 са непълнолетните, при 2 за 2020 г. 

и 7 за 2019 г. Наблюдава се 50 % спад на пострадалите непълнолетни лица от 
женски пол. 

Пострадалите от женски пол малолетни лица са 14, при 19 за 2020 г. и 7 
за 2019 г.  

През отчетната 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура – 
Кърджали са направили искания за вземане на мярка за неотклонение 
„Задържане под стража„ по отношение на 13 лица. Уважени са били 10 
искания, 3 не са били уважени. Въпреки малкия брой на неуважените искания 
през 2021 г. е необходимо да се отбележи, че при внасяне на такива искания 
наблюдаващият прокурор следва да извършва прецизна преценка досежно 
наличието на основанията по чл. 63, ал. 1 НПК, от които е видна реалната 
опасност обвиняемият да извърши престъпление и/или да се укрие.  

Само един от актовете на съда е бил протестиран от наблюдаващия 
прокурор и същият не е бил уважен.  

С МН „Задържане под стража,, през периода са били 10 лица, а с МН 
„Домашен арест“ 2. Съдът не е уважил едно искане за вземане мярка за 
неотклонение „Задържане под стража“ и спрямо лицето е наложил друг вид 
такава. 

 В края на периода са останали 2 лица задържани с МН „Задържане под 
стража“ по неприключили дела. 
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Прокурорите от съдебния район през 2021 г. са участвали в 16 съдебни 
заседания по мерки за неотклонение. 

Наблюдаващите прокурори по дела със задържани лица работят 
приоритетно, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 3 от НПК, като 
осъществяват непрекъснат контрол за предотвратяване на случаите на 
незаконосъобразно просрочие на мерките за процесуална принуда, вкл. и на 
мерките за неотклонение „Задържане под стража“ и „домашен арест“. Такъв 
контрол е упражняван и от административния ръководител при удължаване на 
сроковете за разследване и се произнася по чл. 234, ал. 8 от НПК по взетата на 
обвиняемия мярка за неотклонение.  

За отчетната година няма изменена от прокурор мярка за неотклонение 
„задържане под стража“ по реда на чл. 63, ал. 5 от НПК. 

 
2.2. Срочност на разследването 
От общо наблюдаваните 2089 досъдебни производство в края на 

отчетния период са неприключени 314, което представлява 15,03 %. 
Прекратените по давност дела не са включват в броя на приключените дела и 
неприключените, поради което следва да бъдат извадени от общия брой 
наблюдавани за получаване на реалния относителен дял на неприключени 
спрямо наблюдавани. При изваждане на тези дела от общия брой наблюдавани 
през 2021 г. (2089-545 (прекратени по давност) = 1544) се получава 20,34 % 
дял на неприключените от наблюдаваните дела през годината, при 22,3 %  за 
2020 г.  22,2 % за 2019 г. 

През отчетния период няма неприключени досъдебни производства 
извън законоустановения срок. 

През периода са били приключени 1164 дела, което представлява 55,72 
% от общия брой наблюдавани дела. Прекратените по давност дела не се 
включват в броя на приключените дела, което обяснява ниския процент 
приключени дела спрямо наблюдаваните такива. При изваждане на тези дела 
от общия брой наблюдавани през 2021 г. (2089-545 (прекратени по давност)= 
1544) се получава 75,39 % дял на приключените от наблюдаваните дела през 
годината. 

През отчетния период няма приключени досъдебни производства извън 
законоустановения срокове.   

Продължителността на досъдебната фаза от образуването на делото до 
решаването му от прокурор с прекратяване или внасянето му в съда се 
разпределя, както следва: 

До 8 месеца – 697 дела, при 698 за 2020 г. (по прокуратури – РП – 
Кърджали – 429; РП – Момчилград – 211 и РП – Крумовград - 58) и за 2019 г. 
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за 590 (по прокуратури – РП – Кърджали – 401; РП – Момчилград – 152 и РП – 
Крумовград - 37); 

До 1 година – 105 дела, при 95 за 2020 г. (по прокуратури – РП – 
Кърджали – 70; РП – Момчилград – 15 и РП – Крумовград - 10) и за 2019 г. за 
86 (по прокуратури – РП – Кърджали – 46; РП – Момчилград – 38 и РП – 
Крумовград - 2); 

Над 1 година – 54 дела, при 39 за 2020 г. (по прокуратури – РП – 
Кърджали – 28; РП – Момчилград – 10 и РП – Крумовград - 1) и за 2019 г. за 
73 (по прокуратури – РП – Кърджали – 51; РП – Момчилград – 17 и РП – 
Крумовград - 5), в които не влизат прекратените по давност дела. 

Над 2 години – 14 дела, при 6 за 2020 г. (по прокуратури – РП – 
Кърджали – 5 и РП – Крумовград - 1) и за 2019 г. за 11 (по прокуратури – РП – 
Кърджали – 9 и РП – Крумовград - 2), в които не влизат прекратените по 
давност дела. 

 

 
 
В прокуратурите от съдебен район – Кърджали са били въведени 

множество организационни мерки по отношение спазването на сроковете и 
контрола за това.  

Административният ръководител на РП – Кърджали извършва 
ежеседмични проверки на електронните регистри на служебните страници на 
ПРБ.  

Предприетите мерки способстват за гарантиране недопускането на 
просрочени дела. 

 
2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения 
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През отчетния период са били решени от прокурорите в Районна 
прокуратура – Кърджали – 1854 (88,75 % спрямо общия броя наблюдавани 
2089 дела), при 84,60 % за 2020 г. и 86,13 % за 2019 г. 
 

 
 
Производствата са разпределени по видове прокурорски актове, както 

следва: 
Решени с обвинителни актове – 205, като за 2020 г. при общо 181 

внесени обвинителни актове, разпределени по прокуратури както следва от РП 
– Кърджали са били внесени 143 обвинителни акта, от РП – Момчилград са 
били внесени – 35 обвинителни акта, а от РП – Крумовград са били внесени 3 
обвинителни акта. За 2019 г. внесените обвинителни актове общо за районните 
прокуратурите от съдебен район са били 229 (172 от РП – Кърджали, 46 от РП 
– Момчилград и 11 от РП - Крумовград. По този показател прокуратурите от 
района бележат ръст с 13,26 % спрямо 2020 г. и 43,36 % спрямо данните за 
2019 г.  

Решени с предложение за споразумение – 168, при общо 132 за 2020 г. 
(по прокуратури – РП – Кърджали – 79, РП – Момчилград – 32, РП – 
Крумовград - 21) и общо 117 за 2019 г. (по прокуратури – РП – Кърджали – 70, 
РП – Момчилград – 36 и РП – Крумовград - 11). По посочения показател 
отново се наблюдава ръст в сравнение с 2020 г. – 27,27 % и  спрямо 2019 г. – 
43,59 %. 

Решени с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 
по реда на чл. 78а от НК – 75, при 91 за 2020 г. (от които за РП – Кърджали - 

с обвинителен акт
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57, за РП – Момчилград – 33 и за РП – Крумовград – 1), а за 2019 г. - 85 (от 
които за РП – Кърджали – 61, за РП – Момчилград – 20 и за РП – Крумовград - 
40). В процентно съотношение показателя се наблюдава спад с 17,58 % спрямо 
2020 г. и с 11,76 % спрямо 2019 г.  

Решени с постановление за спиране на наказателното производство 
през отчетния период са били 294 броя. Спрямо общо наблюдаваните 2089 
досъдебни производства делът им е 14,07 %. От тях спрените поради 
неразкриване на извършителя – по чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК са 196 дела или 
66,67 % и спрени на други основания – 98 дела или 33,33 % от общо спрените 
дела. За сравнение – през 2020 г. са били спрени 317 (15,84 % от 
наблюдаваните дела през 2020 г.), а през 2019 г. 312 дела (17,10 % от 
наблюдаваните дела през 2019 г.).  

През отчетната 2021 г. Районна прокуратура – Кърджали отчита спад с 
7,26 % в броя на спрените дела спрямо предходната 2020 г. и с 5,77 % спрямо 
2019 г. Лек спад се наблюдава и в съотношението между спрените дела и общо 
наблюдаваните досъдебни производства. 

През периода са били възобновени 266 дела, през 2020 г. – 204, а през 
2019 г. – 227 бр. 

Решени с постановление за прекратяване на наказателното 
производство – 967, при 830 за 2020 г., а за 2019 г. – 689 дела. 

По давност на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК през 2021 г. са били 
прекратени 545 дела, при 396 за 2020 г. и 360 за 2019 г. - 15 от общо 
прекратените по давност дела са били водени срещу известен извършител, 
което представлява 2,75 % от общо прекратените по давност. За сравнение – 
предходните две години -  2020 г. и 2019 г. техния брой е по 11. 

Общо внесените прокурорски актове в съда през 2021 г. са 448, като от 
тях обвинителните актове са 205, със споразумение 168 и с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК – 76. 

Същите се разделят по глави и раздели от НК, както следва: 
Глава втора „Престъпления против личността“ – общо внесени в съда 

30 акта, от които 15 обвинителни актове, 6 споразумения и 9 акта по чл. 78 от 
НК; 

Глава трета „Престъпления против правата на гражданите“ – общо 
внесени в съда 2 споразумения; 

Глава четвърта „Престъпления против брака, семейството и младежта“ 
– общо внесени в съда 20 акта, от които 16 обвинителни актове, 2 
споразумения и 2 предложения по чл. 78а от НК; 
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Глава пета „Престъпления против собствеността“ – общо внесени в 
съда 40 акта, от които 31 обвинителни акта, 7 споразумения и 2 предложения 
по чл. 78а от НК; 

Глава шеста „Престъпления против стопанството“ – общо внесени в 
съда 5 акта, от които 3 споразумения и 2 предложения по чл. 78а от НК; 

Глава осма „Престъпления против дейността на държавни органи, 
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции“ – общо 
внесени 26 акта, от които 4 обвинителни акта и 22 споразумения; 

Глава девета „Документни престъпления“ – общо внесени 50 акта, от 
които 18 обвинителни акта, 12 споразумения и 20 предложения по чл. 78а от 
НК; 

Глава десета „Престъпления против реда и общественото спокойствие“ 
– общо внесени 7 акта, от които по 3 обвинителни акта и споразумения и 1 
предложение по чл. 78а от НК; 

Глава единадесета „Общоопасни престъпления“ – общо внесени в съда 
268 акта, от които 118 обвинителни акта, 111 споразумения и 39 предложения 
по чл. 78а от НК. 

Съотношението на внесените в съда прокурорски актове 448 (при 404 
за 2020 г. и 431 за 2019 г.) спрямо общия брой на наблюдаваните от 
прокурорите дела без прекратените по давност е 29,02 %, при 25,17 % за 2020 
г. и 26,18 % за 2019 г.  

 
ІІ. СЪДЕБНА ФАЗА. 
1. Наказателно – съдебен надзор 
През 2021 г. в съда са внесени 448 прокурорски акта, от които 205 

обвинителни акта, 168 споразумения и 75 предложения за освобождаване от 
наказателна отговорност по чл. 78а от НК. 

За сравнение през предходната 2020 г. в съда са внесени – 404 
прокурорски акта, от които 181 обвинителни акта, 132 споразумения и 91 
предложения по чл. 78а от НК, а през 2019 г. в съда са внесени – 431 
прокурорски акта, от които 229 обвинителни акта, 117 споразумения и 85 
предложения по чл. 78а от НК. 

Видно от гореизложеното, броят на внесените прокурорски актове в 
съда през 2021 г. се е увеличил спрямо предходните две години – за 2020 г. с 
10,89 %, а спрямо 2019 г. с 3,94 %. 

При внесените обвинителни актове се наблюдава ръст с 13,26 % спрямо 
внесените обвинителни актове през предходната 2020 г. и спад с 10,48 % в 
сравнение с внесените през 2019 г. обвинителни актове. 
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С 27,27 % бележат ръст споразуменията през 2021 г., спрямо 2020 г., а 
спрямо внесените през 2019 г. споразумения ръста е със значителен процент 
43,59. 

Наблюдава се тенденция на намаляване броя на изготвяните и внасяни 
предложения за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК за 
последните три години. През 2021 г. са били внесени едва 75 предложения, 
чийто броя е намалял със 17,58 % спрямо 2020 г. и с 11,76 % спрямо данните 
за 2019 г.  

Изготвянето и внасянето на прокурорските актове е в 
законоустановените срокове.  

През отчетния период по внесените прокурорски актове в съда са били 
образувани 460 дела.  

Решения по обвинителни актове - По 138 от тях е постановена 
осъдителна присъда, като 48 от делата са разгледани по реда на чл. 373, ал. 3 
във вр. чл. 372, ал. 4 във вр. чл. 371, ал. 2 от НПК. По 4 дела е постановена 
оправдателна присъда.  

Решения по предложения за споразумения – 175, от които 166 одобрени 
от съда, а 9 неодобрени и върнати поради допуснати нарушения на закона и 
процесуалните правила /в нарушение на чл. 381, ал. 2 и 3 от НПК/ 

Решения по внесени постановления за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание – 83, от които 2 с 
оправдателно решение и 4 върнати на прокуратурата. 

През периода 22 дела са били върнати на прокурора, от които 7 внесени 
обвинителни актове (върнати по чл. 249, ал. 2 във вр. чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК 
– допуснати съществени отстраними нарушения на процесуалните правила); 
11 неодобрени споразумения (като 6 от тях са върнати поради допуснати 
нарушения на закона и процесуалните правила в нарушение на чл. 281, ал. 2 и 
3 от НК) и 4 предложения по чл. 78а от НК. За сравнение през предходната 
2020 г. на районните прокуратури от съдебния район са били върнати 15 дела, 
а през 2019 г. техния брой е бил 20. 

Прокурорите от РП – Кърджали са протестирали две от постановените 
връщания на прокурорски актове. 

През 2021 г. осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен 
акт са 458, при 420 за 2020 г. и 401 за 2019 г. Отчита се ръст с  9,05 %  на 
осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт лица през 2020 г. 
и 14,21 % спрямо 2019 г. 

По три от върнатите дела са изготвени и внесени протести. Към края на 
отчетния период са разгледани два от тях и съда не ги е уважил.  
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2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела 
Върнатите за допълнително разследване общо актове от съда са 23, 

като съда е прекратил съдебното производство и върнал на прокуратурата 22 
наказателни производства, както следва: 

- По обвинителни актове - 7 ДП, от които 4 върнати поради 
констатирани от съда пропуски при изготвяне на обвинителния акт, които са в 
голяма степен очевидни и са могли да бъдат избегнати при прецизна работа на 
прокурора и 3 върнати поради допуснато но досъдебното производство 
отстранимо съществено нарушение на процесуални правила в хода на 
разследването, довело до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемия. По едно от върнатите досъдебни производства е регистрирано 
повторно връщане на прокурорския акт. 

- По споразумения за решаване на делото в досъдебното производство 
- 11 (като 6 от тях са върнати поради несъгласие на съда с квалификацията на 
деянието, 2 върнати поради липсата на предпоставки за разглеждане на делото 
по глава 29 от НК, 2 върнати поради несъгласие на съда с вида или размера на 
предложеното наказание и 1 поради неотстраняване на допуснати очевидни 
фактически грешки или неспазване на седмодневния срок по реда на чл. 248а, 
ал. 2 от НПК) и  

- По предложения по чл. 78а от НК – 4, всички върнати поради липса 
на основанията по чл. 78а от НК (чл. 377, ал. 1 от НК) 

 
Относителен дял на върнатите досъдебни производства  

от внесените в съда прокурорски актове  
през 2021 г., спрямо 2020 г. и 2019 г. 
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РП Кърджали 448 22 4,91% 279 2 8,30% 303 18 5,90% 
РП Момчилград   100 13 4,70% 102 2 2% 
РП Крумовград   25 - - 26 - - 

ОБЩО: 448 22 4,91% 404 15 3,50% 431 20 4,9 
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Броя на внесените прокурорски актове в съда през отчетната 2021 г. се 
е увеличил с 44 бр. или 10,89 % спрямо 2020 г., а спрямо 2019 г. се е увеличил 
с 17 или 3,94 %.  

Относителния дял общо за съдебния район на върнатите от съда дела 
през 2021 г. спрямо предходните две години се е увеличил. Относно 
влошаването на показателя бихме могли да отбележим, че с цел уеднаквяване 
на натовареността на прокурорите от РП – Кърджали в групите за случайно 
разпределение са  били включени и прокурори от разкритите териториални 
отделения и същите са наблюдавали досъдебни производства, чиято  
териториална компетентност  е на Районния съд в областния град; освен това в 
много от случаите се е налагало участието на друг прокурор в съдебните 
заседания, а не прокурора осъществил ръководство и надзор по досъдебното 
производство и изготвил и внесъл акта в съда, както липсата на възможност 
явилия се в съдебната зала прокурор да е изградил вътрешното си убеждение 
за вина в обвиняемото лице.  

Административният ръководител на РП – Кърджали е предприел мерки  
предвид данните по върнатите от съда дела и в изпълнение на т. 22 от 
Указанието за наказателно-съдебния надзор в РП – Кърджали през м. 
Декември 2021 г. бе проведено общо събрание с прокурорите, на което се 
обсъдиха обобщените данни за влезлите в сила съдебни актове, включени в 
обхвата на указанието и констатираните субективни пропуски от прокурорите 
и разследващите органи, включително установените различия при прилагане 
на закона в съдебната практика.  

За преодоляване на пропуските по показателя върнати от съда дела на 
проведеното през м. Декември общо събрание на прокурорите се набелязаха 
конкретни мерки относно прилагането на строг, непрекъснат контрол от 
страна на наблюдаващите прокурори върху хода на разследването, 
проучването и проверяването на всички приобщени по делото материали. 
Необходимо е още наблюдаващите прокурори ефективно да упражняват 
функциите си, съобразно разпоредбата на чл. 196 от НПК, да се изискват от 
разследващите органи доклади за хода на разследването, съобразно чл. 203, ал. 
4 от НПК и най-вече тези доклади да не са формални и несъответстващи на 
събрания доказателствен материал по конкретния казус. 

При изготвяне на споразуменията за прекратяване на досъдебните 
производства, съответния наблюдаващ прокурор да следи постигнатото 
съгласие да не противоречи на закона и морала.  

Въпреки, че върнатите дела съставляват около 5 % от изготвените през 
отчетната 2021 г. актове и внесените в съда за разглеждане дела, този 
показател следва да бъде подобрен през следващата година.  
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По оправдателните присъди са изготвени и внесени в съда два въззивни 
протеста. Към края на периода един от тях е разгледан и не е уважен от съда, а 
вторият не е бил разгледан. 

През 2021 г. съдилищата в съдебен район – Кърджали са постановили 5 
оправдателни присъди с влязъл в сила съдебен акт. 

 
Съотношение между внесените прокурорски актове 

и постановените влезли в сила оправдателни актове на съда 
за периода от 2019 г. до 2021 г. 
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РП Кърджали 448 5 1,12% 279 3 1,07% 303 5 1,65% 

РП Момчилград   100 1 1% 102 1 1,96% 

РП Крумовград   25 - - 26 0 - 
ОБЩО: 448 5 1,12% 404 4 0,99% 431 6 1,39% 

 
Видно от изнесените данни в горната таблица, е че през последните три 

години по показателя не се отчита покачване на данните, а напротив. 
На проведеното общо събрание на прокурори през м. Декември 2021 г. 

бяха обсъдени и причините за постановяване на оправдателни присъди. За 
основна причина за постановяването им е била посочена – събирането на нови 
доказателства в съдебната фаза, които не са могли да бъдат проверени в хода 
на  досъдебното производство. За преодоляване на този проблем бе споделено 
мнението, че в хода на досъдебното производство е необходимо да бъдат 
събирани всички относими към предмета на разследване доказателства, 
разпитите на свидетелите да бъдат изготвяни изчерпателно, прецизно и с 
изясняване на конкретни данни по делото, а не при изготвянето им да прозира 
формализма. При докладване на делата разследващите органи и 
наблюдаващите прокурори следва да обсъждат и необходимостта от повторни 
разпити както на свидетелите, така и на обвиняемите лица, както и 
„стабилизиране“ на показанията им пред съдия. 

 Няма тенденция на влошаване на този показател. 
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3. Гражданско-съдебен надзор 
 През отчетния период няма предявени искове по СК, ГПК, ТЗ и други. 
 Ежеседмично се изготвя график за участието на прокурорите в 

заседанията по граждански дела.  Прокурорите от РП – Кърджали са взели 
участие в общо 36 съдебни заседания по 29 граждански дела, като всички те са 
решени през отчетния период. 

 За отчетния период 2021 г. от РП - Кърджали са били подадени 69 броя 
уведомления по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност. 

 Създадената организация за работа на прокурорите в РП – Кърджали 
по Гражданско – съдебния надзор и Надзора за законност, благоприятства 
тяхното пълноценно изпълнение на служебните им задължения. Извършените 
планови проверки съответстват на обществената проблематика, обуславяща 
социално-икономическата динамика в отношенията на територията на област 
Кърджали. Взаимодействието с другите органи на държавна власт е било 
конструктивно, което води и до пълноценно и ефективно упражняване на 
правомощията по „Надзора за законност”. За това допринесе създаването и 
прилагането в практиката на РП - Кърджали на „Методика за взаимодействие 
на прокуратурата с контролните органи при противодействие на 
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и 
правата на гражданите”. 

 
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. 
 През 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура – Кърджали са 
участвали в разглеждането на две първоинстанционни дела с предмет искови 
претенции с правно основание ЗОДОВ. И двете дела са приключили с 
постановяване на решения, с които Прокуратурата на Република България е 
осъдена да заплати обезщетения на ищците за претърпени вреди в резултат на 
незаконно обвинение – за деяние по чл. 310 вр. с чл. 309, ал. 1 от НК и по чл. 
355, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК. 

През 2021 година, ЕСПЧ е постановил общо 10 броя осъдителни решения 
срещу Република България, които касаят водени наказателни производства 
срещу лица и дейността на ПРБ като цяло, както следва: 

1. Стефанов срещу България – решение от 02.02.2021г.   
2. Гинин срещу България – решение от 16.02.2021г.  
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3. Янчовичин срещу България – решение от 16.03.2021г.  
4. Рибчева и други срещу България – решение от 30.03.2021г.  
5. Хаджийски срещу България – решение от 06.04.2021г. 
6. Погосян-Ахенобард срещу България – решение от 20.04.2021г.  
7. Илиев срещу България – решение от 20.04.2021г.  
8. Илиеви и Ганчеви срещу България – решение от 08.06.2021г.  
9. Полфрийман срещу България – решение от 08.06.2021г.  
10. Стайков срещу България – решение от 08.06.2021г.  
 
Във връзка с посочените 10 броя осъдителни решения, към Република 

България са отправени препоръки, които биха могли да бъдат обобщени по 
следния начин: 

1. Да бъдат подобрени условията в арестите и местата за лишаване от 
свобода, по начин осигуряващ човешки условия и достойно отношение към 
задържаните лица, респ. към лишените от свобода лица, като по този начин 
бъдат обезпечени и техните основни права и свободи, касаещи техния 
интегритет, физическо и психическо здраве.  

2. Да бъде спазвана презумцията за невиновност, при изказвания и 
интервюта от страна на лица заемащи висши държавни длъжности.   

3. Стриктно да се съблюдава употребата на необходимата физическа 
сила и помощни средства при задържането на лица, за които има 
данни/доказателства, че са извършили престъпление. Да не се допуска 
употребата на прекомерна сила.  

4. Подобряване ефективността на разследването, като своевременно се 
събират всички относими доказателства и се провежда качествено и 
задълбочено разследване. 

5.   Да не се ограничава и нарушава свободата на изразяване на 
гражданите. 

 
5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 
В Районна прокуратура – Кърджали, през 2021 г. са получени за 

изпълнение 273 бр. съдебни актове (присъди и споразумения). За 2020 г. 
съдебните актове са били 218 бр. (от които РП – Кърджали – 141, РП – 
Момчилград – 54 и РП – Крумовград - 23 бр.), а за 2019 г. - 247 (от които РП – 
Кърджали 170, РП – Момчилград – 66 и РП – Крумовград - 11), което 
представлява увеличение спрямо предходните две години – за  2020 г. с 25,23 
%  и с 10,53 % спрямо 2019 г. 

От общия брой получени присъди: 
- 68 бр., са с наложено наказание „лишаване от свобода” (при 77 бр. за 
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2020 г., от които 55 за РП – Кърджали, 9 за РП – Момчилград и 13 за РП – 
Крумовград) и 55 бр. за 2019 г. (от които за РП – Кърджали – 41, за РП – 
Момчилград – 13 и за РП – Крумовград - 1). 

- 42 бр., са с наложено наказание „пробация” при 44 бр. за 2020 г. (от 
които РП – Кърджали – 26, РП – Момчилград – 16 и РП – Крумовград – 2) и 26 
бр. за 2019 г. (от които 15 - РП – Кърджали, 10 - РП – Момчилград и 1 - РП - 
Крумовград) 

- 169 бр., са с наложено наказание „лишаване от права” (130 бр. за 2020 
г., от които 89 за РП Кърджали, 33 за РП – Момчилград и 8 за РП – 
Крумовград и общо 171 за 2019 г., от които 120 за РП – Кърджали, 42 за РП – 
Момчилград и 9 за РП - Крумовград) 

- 17 бр., са с наложено наказание „обществено порицание” (при 4 за 
2020 г., от които 1 за РП – Кърджали и 3 за РП – Момчилград, а за 2019 г. – 
14, от които 10 за РП Кърджали и 4 за РП Момчилград)  

През 2021 г. РП – Кърджали е изпратила за изпълнение на 
компетентните органи присъди срещу 271 осъдени лица. През отчетния 
период РП - Кърджали е привела реално в изпълнение 245 присъди, за които 
има потвърждение за начало на изпълнение на наказанието. 

Към 31.12.2021 г. са останали неприведени в изпълнение присъди 
срещу 2 лица – „лишаване от свобода”. 

В РП - Кърджали за 2021 г. няма незаконосъобразно приведени в 
изпълнение присъди.  

Общият брой на наблюдаваните в РП - Кърджали през 2021 г. 
преписки, касаещи принудително и задължително настаняване и лечение на 
психично болни лица е 58 бр., от които 52 са новообразуваните през отчетния 
период. За сравнение с предходните две години за 2020 г. РП – Кърджали е 
наблюдавала - 74 бр. преписки (по прокуратури както следва – РП – Кърджали 
– 43, РП – Момчилград – 20 и РП – Крумовград - 11), а през 2019 г. 50 бр.  

През 2021 г. в съда са внесени общо 30 бр. искания по реда на чл.155 -
157 Закона за здравето и предложения по чл. 89 от НК (за 2020 г. те са били 28 
бр. общо за РП – Кърджали, РП – Момчилград и РП - Крумовград, а за 2019 г. 
те са общо 19 бр. за Районните прокуратури от съдебен район - Кърджали) 

Прокурорите от РП - Кърджали са участвали в общо 65 съдебни 
заседания по предложения и искания за вземания на принудителни мерки. 

 
ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В 

РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКИ И 
НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА. СПЕЦИАЛЕН 
НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗУВАНИ ЗА 
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НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ 
ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

Дейността на Районна прокуратура – Кърджали през 2021 г. по делата, 
взети на специален надзор е била съобразена с утвърденото със Заповед № ЛС-
729/18.03.2014 г. на Главния прокурор на РБ Указание за специален надзор по 
определени наказателни производства в системата на Прокуратурата на 
Република България. Надзорът се осъществява след образуване на делото и 
обхваща и двете фази на наказателния процес. През 2021 г. на специален 
надзор са били вземани дела от следните категории – водени за корупционни 
престъпления /съобразно Каталога/ и дела, които се отличават с фактическа и 
правна сложност или имат важно значение за съдебната практика. По преценка 
на наблюдаващия прокурор, когато има нужда от методическа помощ от АП – 
Пловдив, изготвя мотивирано предложение до апелативния прокурор, който 
при вземане делото на специален надзор, определя надзорната прокуратура.  

Наблюдаващите прокурори по дела взети на специален надзор 
изпълняват задълженията си по Указанието на Главния прокурор на Република 
България. 

През отчетния период на специален надзор са били взети общо 71 
досъдебни производства, като 9 от тях касаят корупционни престъпления, а 
останалите неспазване на 14-дневен карантинен период против 
разпространението на заразна болест по време на пандемия и извънредно 
положение.  

През 2021 г. в Районна прокуратура – Кърджали не са били на 
производство дела, за което Европейската комисия е проявила интерес 
относно движението и решаването им по същество.  

 
Дела за някои категории тежки престъпления и такива от особен 

обществен интерес 
- Корупционни престъпления 
За 2021 г. в РП – Кърджали са наблюдавани 30 производства за 

корупционни престъпления. Това са дела, образувани за корупционни 
престъпления, посочени във въведения със заповед № ЛС-726/18.03.2014 г. на 
Главния прокурор на Република България единен каталог на корупционните 
престъпления, в който са залегнали престъпления от компетентността на РП - 
Кърджали, извършени от длъжностни лица с вероятен корупционен мотив, 
злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и престъпления на 
недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив. 

Новообразувани за периода са били 15 дела. От тези дела най-голяма 
група са присвоителните престъпления по глава V от НК. Приключени от 
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разследващ орган са били 17 дела, а решени от прокурор са били общо 17 дела. 
Спрени са били 5 дела, 9 са прекратени, а внесени в съда – 1 дело. През 
отчетния период едно лице е било осъдено и санкционирано с влязъл в сила 
съдебен акт.  

- Престъпления, свързани с изпиране на пари и еврофондове, 
както и данъчни престъпления 

За отчетната 2021 г. в РП – Кърджали няма новообразувани дела с 
предмет имущество и/или средства от еврофондове. 

Наблюдавани са общо 14 дела, 13 от които касаят престъпления по чл. 
234 от НК. Новообразуваните са 6, приключени са 13, внесени в съда са 3, 
прекратени - 10  и спрени - 0. 

- Досъдебни производства образувани за незаконен трафик на 
наркотични вещества и контрабанда 

В РП - Кърджали за 2021 г. са били наблюдавани общо 107 дела за 
такива престъпления, като новообразуваните производства за отчетния период 
са 76. 

Общо решени от прокурор са били 92 от наблюдаваните дела. Спрените 
ДП са 13, прекратените са 26, а внесените в съда 46 /от тях с обвинителен акт 
са 20/. Осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт са 52. Оправдано е 1 лице. 

 
- Незаконен трафик на хора 
В РП – Кърджали за 2021 г. е имало общо 7 дела за престъпления по  

чл.159а и чл. 159б от НК, като 2 от тях са новообразувани през отчетния 
период. Решени от прокурор са били 3 (от които 2 спрени и 1 прекратено). 

Пострадали от описаните по-горе престъпления са 17 лица, от които 1 
непълнолетна – жена. 

- Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени 
от непълнолетни лица 

По отношение на престъпленията, извършени от непълнолетни, през 
2021 г. в РП - Кърджали са били наблюдавани общо 9 дела, от които 2 
новообразувани. 

Решените от прокурор са 9 досъдебни производства. Внесени в съда са 
6, прекратени - 2. 

Осъдените непълнолетни лица през 2021 г. с влязла в сила присъда са 
7. 

- Преписки и досъдебни производства, образувани за полицейско 
насилие от служители на МВР 

За 2021 г. в РП – Кърджали не са били наблюдавани преписки и 
досъдебни производства касаещи полицейско насилие от служители на МВР. 
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- Преписки и досъдебни производства, образувани за насилие от 
служители в местата за лишаване от свобода и задържане под стража. 

За отчетния период в РП – Кърджали не са били наблюдавани преписки 
и досъдебни производства, образувани за насилие от служители в местата за 
лишаване от свобода и задържане под стража. 

 
ІV. МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
В Районна прокуратура – Кърджали продължава да се водят въведените 

в предходните години дневници, в които се записват дела, по които има 
изготвени молби за правна помощ, и по които е изготвена и изпратена 
Европейска заповед за арест или искане за международно задържане. 
Създадена е организация по завеждането отчитането и проследяването на 
движението при свързани с отправяне или с изпълнение на ЕЗА.  

През отчетния период  прокурорите от Районна прокуратура – 
Кърджали са наблюдавали и работили по 10 преписки с международен 
елемент.  

В резултат на международно правно сътрудничество с други държави, 
районната прокуратура е постановила задържането на две лица по Закона за 
екстрадицията и европейската заповед за арест.  Изготвена е била една молба 
за правна помощ, 3 европейски заповеди за разследване и 4 европейски 
заповеди за арест. 

 
V. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО – РЕВИЗИОННА 

ДЕЙНОСТ 
 В края на 2021 г. РП – Кърджали е разполагала по щат със следните 

длъжности: 
- ПРОКУРОРИ – 16 щ.бр. утвърден щат, от които 1 щ.бр. районен 

прокурор; 2 щ. бр. зам.районен прокурор; 9 щ. бр. прокурор, 1 щ. бр. „младши 
прокурор“ и 3 незаети щатни бройки, както следва: 2 щ.бр. прокурор и 1 щ. бр. 
„младши прокурор“. 

Със Заповед № РД-07-692/31.07.2020 г. на Главния прокурор на РБ на 
единия незает щат за прокурор, считано от 05.08.2020 г. и към настоящия 
момент е командирован прокурор от РП – Ямбол.  

С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 11/31.03.2021 г., обн. в ДВ бр. 29/09.04.2021г. двете незаети 
щатни бройки са обявени в конкурс за първоначално назначаване /външен/. 

През лятото на 2022 г. предстои да бъде заета свободната към момента 
щатна бройка за „младши прокурор“. 
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- АДМИНИСТРАЦИЯ – общо 22 щатни бройки, от които 1 щ.бр. 
съдебен администратор; 9 щ.бр. обща администрация – в звено 
„Финансова-счетоводна дейност” - главен счетоводител - 1 щ. бр.; главен 
специалист „Човешки ресурси” – 1 щ. бр.; старши специалит – счетоводител и 
касиер – 1 щ.бр. и в звено „Информационно и техническо обслужване” - 
шофьор-призовкар – 2 щ. бр.; куриер – чистач – 2 щ. бр.; чистач – куриер – 1 
щ. бр.; чистач – огняр – 1 щ. бр., и специализирана администрация – 12 
щ.бр. в служба „Регистратура, деловодство и архив” – завеждащ служба – 1 щ. 
бр.; съдебен деловодител – 9 щ. бр.; съдебен секретар – 2 щ. бр. 

Съотношението между магистрат/съдебен служител е 0,64 /14 щ.бр. 
магистрати към 22 щ.бр. съдебни служители/. 

Съотвошението между магистрат/съд.служител от специализираната 
администрания в РП – Кърджали е 1,16. 

От посоченото е видно, че Районна прокуратура – Кърджали работи в 
съотношение, значително по-ниско от средното за страната – 1,29 и далеч от 
необходимото за нормално натоварване и функциониране на съдебната 
администрация. 

С оглед обявеното извънредно положение в страната и епидемичната 
обстановка през 2021 г. броя на проведените присъствени семинари и 
обучения е бил силно ограничен. През периода са били проведени само 2 
обучения за прокурори, на теми – „Прилагане на Хартата на основните права 
на ЕС. Фокус върху правото на справедлив процес“ и на тема 
„Автотехнически експертизи“ и 3 обучения за съдебни служители, касаещи 
теми като „Документооборот и деловодна дейност в ПРБ“, „Защита на личните 
данни в съдебната система“ и „Работа с текстове в съдебната система“).  

За повишаване квалификацията и отттам на качеството на работа на 
прокурорите и с цел уеднаквявавне на практиката по прилагането на закона, 
избягване на слабости в практическата дейност, са допринели и работните 
съвещания на колегиума  на Районна прокуратура – Кърджали, на които са 
обсъждани различни практически проблеми при прилагането на НК и НПК. 

При осъществяване на организационното, административното и 
методическото ръководство и управление, районният прокурор на РП – 
Кърджали и заместниците му през 2021 г. са издали 606 заповеди и указания в 
съответствие със законовите си правомощия.  

През 2021 г. Окръжна прокуратура – Кърджали извърши комплексна 
ревизия на дейността на РП – Кърджали през 2020 г., която приключи със 
следните препоръки: 

- Прокурорите от РП – Кърджали да упражняват ефективен надзор над 
досъдебното производство, за да се гарантира своевременното, 
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законосъобразното и успешно извършване на разследването, както и с оглед 
намаляване на броя на върнатите от съда дела; 

- Наблюдаващите прокурори да изискват от разследващите органи 
периодични доклади, на основание чл. 203, ал. 4 от НПК, които да бъдат 
мотивирани, с излагане на установените до момента факти, респ. и с правни 
изводи; Същото да се изисква и при докладите по чл. 219 от НПК и по чл. 226 
от НПК. 

- Да се вземат мерки за подобряване качеството и срочността при 
изготвянето на прокурорските актове; 

- Административния ръководител да вземе мерки за недопускане на 
констатираните при ревизията пропуски. 

През годината са били извършени и две комплексни ревизии за 
дейността на самостоятелно действащите РП – Момчилград и РП – 
Крумовград (до 31.12.2020 г.) за дейността им през 2020 г. 

По повод препоръките в ревизионния акт, на 23.07.2021 г. е било 
издадено разпореждане от административния ръководител на РП – Кърджали.  

Горестоящите прокуратури (ОП – Кърджали и АП – Пловдив) са 
извършили и няколко тематични проверки на дейността на РП – Кърджали с 
обхват – спазване на Правилата за разпределението на преписките и 
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ през 2020 
г.; изготвяне на мотивирани уведомление по т. 4.1. от Указанието за специален 
надзор; проверка на делата образувани преди повече от 3 години и проверката 
на водените ДП срещу лица с три и повече неприключени наказателни 
производства. 

При констатирани слабости са предприемани своевременни 
административно-организационни мерки с цел отстраняването им и 
недопускане на същите в бъдещата работа на прокуратурата.  

Със заповед № РП 404/05.08.2021 г. на и.ф.административния 
ръководител – районен прокурор на Районна  прокуратура - Кърджали на 
основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ е „обърнато на внимание“ на Чавдар Иванов 
Чавдаров – зам.районен прокурор в Районна прокуратура – Кърджали. 

През 2021 г., както и през предходните две години няма образувано 
дисциплинарно производство срещу прокурор или служител от РП – 
Кърджали.  

 
VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И НА 

СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ 
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Обемът на прокурорската дейност през 2021 г. се отчита в 
разработената таблица 5.1. „Актуализиран обем на дейността на 
прокуратурите и следователите“ 

За 2021 г. в РП - Кърджали общо прокурорските актове, внесени в съда, 
участия в съдебни заседания и другите дейности са 12610 единици (в 
сравнение с общата сума за районните прокуратури от съдебен район - 
Кърджали за 2020 г. са 13401, а за 2019 г. - 12693). Това обозначава тенденция 
за намаляване на натовареността на прокурорите при РП – Кърджали през 
2021 г. в сравнение с 2020 г. и данните отчетени през 2019 г.  

В показателя „Общо други прокурорски актове и дейности по всички 
видове надзори“ за 2021 г. цифрата е 11132 (в сравнение с общата сума за 
районните прокуратури от съдебен район - Кърджали за 2020 г. са 11980, а за 
2019 г. - 11213). 
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Съобразено с утвърдения магистратски щат, реално заетия и такъв и 
отчетената прокурорска дейност през 2021 г. в таблица 5.2. „Актуализирана 
средна натовареност на един прокурор“ е изнесена средната натовареност на 
един прокурор в РП – Кърджали за 2021 г., а именно 955.3, при 2932.2 (за РП – 
Кърджали – 1454.8, за РП – Момчилград – 959.7 и за РП – Крумовград – 517.7) 
за 2020 г. и 2875.9 за 2019 г.  (за РП – Кърджали – 1355.2, за РП – Момчилград 
– 1022.7 и за РП – Крумовград - 498). 

 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ 

ПО АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР 
И НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ 

 
През изминалата 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура – 

Кърджали са работили по 70 новообразувани преписки по надзора за 
законност. При извършените проверки по надзора за законност и защита на 
обществени интерес са използвани възможностите по чл. 145 от Закона за 
съдебната власт – чрез изискване на документи, лични проверки, възлагане на 
проверки на компетентните органи. В резултат на проверките са установени 6 
закононарушения, за които са били изготвени предложения по чл. 145, ал. 1, т. 
5 и т. 6 от ЗСВ.  

Прокурорите са участвали в две съдебни заседания касаещи 
възобновяване на дела по реда на ЗАНН. 

Необходимо е прокурорите по този надзор да положат усилия за 
своевременно разкриване и атакуване на незаконосъобразни административни 
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актове на местните органи на власт и управление (индивидуални, общи, 
подзаконови нормативни). 

Прокурорите следва да продължат да упражняват надзор за законност 
върху дейността и актовете на контролните органи, съобразно с указанията на 
Главния прокурор на РБ, на Върховна касационна прокуратура, Апелативна 
прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Кърджали.  

Налице е необходимост от извършването на планови и извънпланови 
проверки от значим обществен интерес на територията на Община Кърджали, 
Община Черноочене и Община Ардино.  

Следва да се обогатяват формите на упражнявания постоянен надзор за 
законност в практиката на РП – Кърджали, като се наблегне на извършваните 
по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК проверки, вкл. чрез самосезиране.  

За да се осъществят на практика посочените по-горе цели, се налага 
прокурорите, отговарящи за този надзор в РП – Кърджали, постоянно да 
повишават квалификацията си, както и да се попълни постоянно незаетият щат 
от прокурори в РП - Кърджали през последните няколко години. Последното 
би довело до намаляване на същинското натоварване на прокурорите по дела и 
преписки и оттам – до обективна и субективна възможност те да проявяват 
усърдие и инициативност в работата си по този надзор.  

 
 

РАЗДЕЛ ІV 
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА  

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ  
И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 
Приоритетите в дейността на РП – Кърджали за 2022 г. са пряко 

свързани с очертаване на постигнатото през 2021 г., констатиране на проблеми 
и пропуски в работата и съответно набелязване на конкретни мерки за 
преодоляването им.  

В резултат на съдебната реформа в Република България и окрупняване 
на районните прокуратури в областните центрове през 2021 бяха закрити 
структурите на ПРБ в гр. Момчилград и гр. Крумовград. Основната цел на 
извършената реформа е оптимизирането на щатната численост и преодоляване 
на диспропорцията в натовареността на прокурорите. През 2022 г. следва да 
продължат усилията за подобряване ефективността на работа на служителите 
преди всички в териториалните отделения, с оглед подобряване на 
организацията по движението и администрирането на преписките и делата.  
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 Усилията през 2022 г. ще бъдат насочени към повишаване 
прецизността в работата на прокурорите, с оглед запазване и подобряване на 
резултатите по показателите – върнати от съда дела и оправдателни присъди, 
като се положат улисия за подобряване срочността на разследването в 
досъдебната фаза. 

Необходимо е през 2022 г. прокурорите от Районна прокуратура – 
Кърджали да вземат активно участие в обучението на разследващите органи, 
както при организирани обучителни мероприятия, провеждане на периодични 
срещи за унифициране на изискванията към тях за работата по разследването и 
практическо ефективно осъществяване на ръководство и надзор върху 
разследването.  

Безспорен приоритет на Районна прокуратура – Кърджали през 
предстоящата година ще бъде противодействието на битовата престъпност, на 
кражбите и престъпленията, свързани с посегателства върху личността. 
Усилията ще бъдат насочени към противопоставяне срещу подобни деяния, 
независимо от паричната оценка на предмета на престъплението, а целта - 
реализиране на наказателната отговорност чрез бързо и ефективно 
осъществяване на свързаните с тази отговорност правомощия на държавата - 
да осъди извършителя, да изпълни наложеното наказание и да третира дееца 
като осъждан. 

Приоритетно приключване на дела с повдигнати обвинения: в РП - 
Кърджали има дела, по които са повдигнати обвинения, но разследването 
продължава необосновано дълго. Следва да продължат периодичните 
проверки, свързани с установяване на всички досъдебни производства, по 
които има съгласувани обвинения (независимо дали има взета или не мярка за 
неотклонение), както и тяхното актуално състояние (извършени действия по 
разследването и предстоящи такива, както и срок на приключване). Ще 
продължи извършването на проверка за наличие на следствено-календарни 
планове по тези дела, като при установяване на липса, такива незабавно следва 
да бъдат изготвяни. 

За 2022 г. следва да се осъществява строг, реален и ефективен контрол 
върху спазване на процесуалните срокове от страна на разследващите органи - 
срокове на извършваните проверки, срокове на разследване по чл. 234 НПК, 
срокове на взетите мерки за процесуална принуда, с оглед подобряване на тези 
показатели. 

Ще продължат усилията за решаване по същество на дела, 
разследването по които е продължило три и повече години, насочени към още 
по категорично намаляване на този показател. 
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Ще продължи прилагането на създадената организация по изпълнение 
на Инструкцията за поддържане и използване на електронния регистър на лица 
с неприключили наказателни производства от 2010 г. и на Споразумението 
между ПРБ и МВР за взаимодействие при разследването на две и повече 
производства срещу един и същ обвиняем. В тази насока ще продължи 
извършването на периодична проверка на състоянието и динамиката на 
производствата срещу обвиняеми с две и повече дела. Ще продължи 
полагането на усилия за осигуряване на приоритетно и бързо провеждане на 
досъдебните производства срещу един и същ обвиняем, като за всеки 
конкретен случай ще се преценява необходимостта от внасяне на искане в съда 
за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен 
арест“. 

Ще бъдат положени усилия за повишаване на работа с УИС на 
служителите от администрацията на прокуратурата, с особено внимание към 
нововъзникналите ТО към РП – Кърджали за преодоляване на допусканите 
пропуски в работата със системата и отстраняване на ново установени 
пропуски от предходни години.  

Натрупаният опит в изградената медийна комуникация на РП – 
Кърджали следва да продължи да се развива в съответствие с принципите и 
целите на Медийната стратегия на съдебната власт приета от ВСС. През 2022 
г. следва осъществяваната комуникация с медиите да бъде по активна, с  цел 
пълно и адекватно отразяване пред обществото на дейността и извършената 
работа от РП – Кърджали в изпълнение на конституционно регламентираните 
й задачи.  

 
     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

25.01.2022 г.    РАЙОНЕН ПРОКУРОР: 
Гр. Кърджали        /СТ. МОНЕВСКИ/ 

 


