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РАЗДЕЛ І 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН С ТЕРИТОРИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ 

МАДАН И ЧЕПЕЛАРЕ И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 
 

 1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. 

Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на 

органите на досъдебното производоство и другите правоприлагащи 

органи, ангажирани с противодействието на престъпността. 

 

Обобщената информация за дейността на съдебния район на Районна 

прокуратура гр.Смолян с териториални отделения гр.Мадан и гр.Чепеларе 

за 2019 година е изготвена на основание цялостната дейност, като са 

разгледани резултатите по всички видове надзори, упражнявани в 

Прокуратурата. Докладът е съобразен с обхвата и структурата на годишния 

доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на 

разследващите органи, утвърдена със Заповед №РД-04-454/16.12.2019 г.на 

Главния прокурор и с актуалната конституционна, законова и подзаконова 

нормативна уредба, наказателната политика на държавата, включително 

ангажиментите на РБългария като член на Европейския съюз, 

международните актове. Представена е информация за създадената 

организация по изпълнението на функциите и правомощията на прокурора. 

Отчетена е спецификата на дейността на съдебния район на Районна 

прокуратура Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе. 

През изминалата 2019 г. РП Смолян е работила при спазване на  закона, 

издадените инструкции, указания и разпореждания от Прокуратурата на РБ 

и при взаимодействие и координация с органите по разкриване и 

разследване на престъпленията. 

С решение по т.1 от протокол №21 от заседание на Пленума на ВСС, 

проведено на 19.07.2018 г., считано от 01.01.2019 г. са закрити районните 

прокуратури гр.Мадан и гр.Чепеларе и същите станаха териториални 

отделения към Районна прокуратура Смолян. С така настъпилата реформа 

от 01.01.2019 г. съдебният район на Районна поркуратура гр.Смолян 

обхваща пет общини – община Смолян, община Баните, община Мадан, 

Община Рудозем и община Чепеларе.  

Община Смолян заема водещо място в икономиката на Смолянска 

област. Тук е съсредоточен над 80% от икономическия потенциал и се 

реализират над 2/3 от приходите в областта. 

Количествените и качествените параметри на престъпността в съдебния 

район на РП Смолян през 2019 г. са в следствие от проблемите с 

безработицата и пазара на труда, нисък ръст на производството, ниското 

ниво на доходи и жизнен стандарт. Това е постоянно действащ 

криминогенен фактор. 
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През 2019 г. в криминогенно отношение съдебният район на РП  

Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе е с най-ниските нива на престъпност в 

страната, попадаща под прага на обществената търпимост и не оказваща 

негативно виляние върху обществено иконимическия и социалния живот, 

т.е.престъпността не е сред съществените проблеми на областта. 

Конвенционалната престъпност е в ниски граници. За района не са 

характерни набезите и опостушаването на изоставени жилища и имоти, 

както и насилствени престъпления и грабежи над самотно живеещи и 

възрастни хора.  

През отчетния период статистическите данни отново отчитат ниска 

престъпност на територията на РП Смолян с териториални отделения Мадан и 

Чепеларе. В структурата на регистрираната престъпност през отчетния 

период, както и в предходните 2018 г.и 2017 г., доминиращи са общоопасните 

престъпления, следвани от престъпленията против собствеността.  

През 2019 г. в регионалната криминогенна обстановка отсъстват  

престъпленията като отвличания, трафик на хора, грабежи по главните 

атерии на областта, няма извършени престъпления с терористична окраска, 

както и такива с данни за предварителна подготовка и сговор. Няма 

регистрирани престъпления, свързани с културно исторически ценности.  

Без изменение е нивото на икономическата престъпност, като 

преобладаващи са документните престъпления и престъпленията, свързани 

с горското стопанство.  

През отчетната 2019 г.са пордължили ежедневните проверки, съврзани с 

търговията и държането на акзицни стоки без бандерол. 

За обслужваната територия е характерно доброто взаимодействие и 

координация между всички държавни структури от една страна и между 

тези структури и местната власт от друга страна. Отношения, които са 

изградени на базата на партньорство, добронамереност, взаимно уважение и 

зачитане, водени от идеята за издигане и утвърждаване на авторитета на 

държавата и институциите за осигуряване на нормални условия за живот и 

работа в областта. Доброто взаимодействие и координация между местната 

власт, държавните органи, правоохранителните и правозащитните органи в 

областта, както и обществените организации и гражданите и утвърдения 

през годините проактивен подход в работата са в основата на 

благоприятната криминогенна характеристика на областта. 

В резултат на провежданите превантивни и проактивни мероприятия на 

обслужваната територия, както и особеностите на района, в доклада на 

ОДМВР се отбелязва, че тежките престъпления са с инцидентен характер и 

не оказват съществено влияние върху структурата и динамиката на 

престъпността в района. Не са регистрирани случаи на прояви на 

организирана престъпна дейност.  

 

РЕГИСТРИРАНИ И РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, по данни на 

МВР: 
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В настоящия доклад статистическите показатели са изведени на база 

постъпилите данни от ОДМВР-Смолян и районните управления на МВР гр. 

Смолян, гр.Мадан и гр.Чепеларе. Полицейската статистика на 

регистрираната престъпност се базира на приключени оперативно-

издирвателни действия и действия по разследване от органите на МВР, след 

предаване материалите на Прокуратурата, както и на случаите, когато е 

образувано досъдебно производство. За нуждите на статистиката, като 

престъпни посегателства се отчитат и общественоопасните деяния, 

извършени от малолетни, макар и тези извършители да са наказателно 

неотговорни и техните деяние да не попадат в определението за 

престъпление по чл. 9, ал. 1 от НК. 

 Постъпилите в полицията съобщения за извършени престъпления 

(заявителски материали) се регистрират и разследват, като по данни на 

полицията в област Смолян, в това число и за съдебния район на Районна 

прокуратура-Смолян с териториални отделения Мадан и Чепеларе, 

статистиката е следната: 

 

За ОДМВР Смолян: 

Криминогенните фактори, определящи състоянието на престъпността на 

обслужваната територия и през 2019 г.остават свързани с икономическите 

особености и георгарфското разположение на областта. Сравнение на 

нивото на престъпността в цялата област с това в страната, е както следва: 

- През 2019 година в страната са регистрирани 123175 заявителски 

материали /ЗМ/, като за област Смолян, в това число и съдебния район на 

РП Смолян, те са 1077 ЗМ (съответно за 2018 година 131408 ЗМ за 

страната, като за област Смолян са 615 ЗМ и съответно за 2017 година 

137126 ЗМ за страната, като за област Смолян са 741 ЗМ). 

- за отчетната 2019 година регистрираните престъпления за страната са 

89043, като за област Смолян, в това число и съдебния район на РП Смолян, 

те са 492 броя (съответно за 2018 г. - 96257, като за област Смолян те са 284 

броя и съответно за 2017 г. регистрираните престъпления за страната са 

били 103172, като за област Смолян - 358 броя. 

- за отчетната 2019 година разкритите престъпления представляват 

46,72% от регистрираните 41603 престъпления за страната, като за област 

Смолян, в това число и съдебния район на РП Смолян 282 разкрити от 

регистрираните престъпления или процент на разкриваемост е 57,31% 

(съответно за 2018 г. – 45,92% разкриваемост за страната, като за област 

Смолян 55,63% разкрити престъпления и съответно за 2017 г. 45,78% 

разкриваемост за страната, а за област Смолян, в т.ч.за РП Смолян 60,06%).  

Брой регистрирани и от тях разкрити престъпления през 2019 г. за 

област Смолян, в това число и съдебния район на РП Смолян, и сравнение с 

предходните два периода:  

 
година Регистрирани престъпления Разкрити от регистрираните 

престъпления 

% на 

разкр. 
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общо ИИ НИ общо ИИ НИ 

2019 492 261 231 282 179 103 57,31 

2018 284 132 152 158 104 54 55,63 

2017 358 184 174 215 147 68 60,06 

 

 

Регистринаните престъпления на територията на РУ на МВР-

Смолян, обхващаща община Смолян и община Баните: 

През 2019 г.на територията, обслужвана от РУ Смолян, са заведени 

общо 526 бр.ЗМ с първоначални данни за извършени престъпления спрямо 

446 ЗМ за 2018 г. и спрямо 550 ЗМ за 2017 г.   

 От заведените през 2019 г. 54 броя ЗМ по икономическа линия, 23 са 

досъдебни производства и 31 броя са проверки, като процетът на 

разкриваемост е 13,04%. Съответно за 2018 г.от заведените 54 ЗМ за 

икономически престъпления 22 са досъдебни производства и 32 проверки с 

37,04% разкриваемост; а за 2017 г. 48 броя ЗМ по икономическа линия – 20 

са били ДП и 28 са преписки и съответно 41,67% разкриваемост.  

Регистрираните криминални престъпления за 2019 година са 237 броя. 

От този брой разкритите са 151 броя с процент на разкриваемост 63,71%. 

Неприключените досъдебни производства са 77 броя, а неприключените ЗМ 

са 21 броя. Разкрити са 25 броя криминални престъпления от минал период. 

В сравнение с предходните два периода: за 2018 г. – 195 регистрирани 

криминални престъпления, разкрити 128 или 61,19% и 54 неприключени 

ДП и 18 неприключени ЗМ; разкрити за минал период 31 броя. за 2017 г. - 

регистрираните криминални престъпления са 267 броя. От тях разкритите 

са 172 броя с процент на разкриваемост 64,42%; неприключените 

досъдебни производства са 74 броя, а неприключените ЗМ са 22 броя; 

разкрити са 26 броя криминални престъпления от минал период. 

За отчетната 2019 г. срещу „неизвестен извършител” са регистрирани 

134 броя ЗМ, от които разкрити 72 броя или 53,73% разкриваемост. 

Съответно през 2018 г.те са 98 броя, от които 42 разкрити или 38,78% 

разкриваемост. В сравнение с 2017 г. - срещу „неизвестен извършител” са 

регистрирани 136 броя ЗМ, от които разкрити 58 броя или 42,65% 

разкриваемост.  

Динамиката на регистрираните престъпления за територията на РУ 

Смолян по видове е следната: 

Престъпления против личността /глава втора от НК – чл.115-159 НК – 

общо регистрирани 61 броя ЗМ (срещу 49 за 2018 г. и 52 за 2017 г.), като 

общо регистрираните престъпления са 15 (10 за 2018 г. и 13 за 2017 г.). 

През периода са разкрити 8 или 53,33% разкриваемост срещу разкрито 1 за 

2018 г. или 10% разкриваемост и срещу 10 за 2017 г. или 76,92% 

разкриваемост.   

Телесни провреди – общо 26 броя срещу 20 за 2018 г. и срещу 22 за 2017 

г., от които 8 броя са престъпления срещу 9 броя са престъпления за 2018 г. 

и срещу 8 за 2017 г.; 6 броя неприключени производства и 2 бр.разкрити 
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срещу 7 броя неприключени производства и 1 бр.разкрито за 2018 г. и 

срещу 3 неприключени за същия период на 2017 г. и 5 бр.разкрити. Процент 

на разкриваемост за 2019 г. – 25% срещу 11,11% за 2018 г. и срещу 62,50% 

за 2017 г. 

През 2019 г.има извършено 1 убийство, което е разкрито, като няма 

такова за 2018 г. срещу едно за 2017 г. Регистрирани са през 2019 г. 3 броя 

полови престъпления – 1 блудство, 1 изнасилване и 1 опит за изнасилване, 

като и трите са разкрити. 

Престъпления против собствеността – за 2019 г.има заведени 157 броя 

ЗМ срещу 121 за 2018 г.и срещу 178 за 2017 г. С данни за престъпления са 

94 броя срещу 66 за 2018 г. и срещу 110 броя за 2017 г. Общ процент на 

разкриваемост през 2019 г. – 57,14% спрямо 51,56% за 2018 г. и спрямо 

48,18% за 2017 г. Срещу неизвестен извършител са 91 броя спрямо 64 за 

2018 г. и 97 за 2017 г. 

През 2019 г.има 3 броя грабежи и трите разкрити, срямо един въоръжен 

грабеж разкрит за 2018 г.има, като няма такива за 2017 г. 

През 2019 г. са заведени общо 99 броя ЗМ за кражби срещу 43 за 2018 г. 

и 91 за 2017 г. От тях регистрирани престъпления са 72 броя срещу 31 броя 

за 2018 г. и срещу 70 броя за 2017 г. Общ процент на разкриваемост от 

регистрираните 63,89% за 2019 г. срещу 59,38% за 2018 г. и срещу 52,86% 

за 2017 г. Срещу неизвестен извършител са 71 броя с процент на 

разкриваемост 63,38% срещу 32 за 2018 г. и 59,38% разкриваемост и срещу 

65 броя с процент на разкриваемост 52,31% за 2017 г. През отчетната 2019 

година разкрити от предишни периоди са 2 броя срещу 8 броя за 2018 г.и 

срещу 6 броя за 2017 г.  

Разпределение по видове, част от посочения общ брой кражби през 2019 

г.са както следва: 

- 11 бр. взломни кражби. 

- 14 броя домови кражби 

- 21 броя кражби от търговски обекти /магазини/ 

- 2 броя посегателсва спрямо МПС 

- Измами – 17 броя  

- Престъпления против реда и общественото спокойствие – през 2019 

г.в РУ на МВР Смолян са заведени 28 броя ЗМ 

- Общоопасни престъпления – за 2019 г.са заведени общо 146 ЗМ  

- Палежи – 5 броя ЗМ  

- Наркотици – общо регистрирани 46 броя ЗМ спрямо32 за 2018 г. и 48 

ЗМ за 2017 г. 

- Престъпления против правата на гражданите – общо 23 ЗМ  

- Престъпления в горското стопанство – общо 19 ЗМ  

 

В анализа на РУ Смолян се посочва, че през 2019 г. всички досъдебни 

производства са приключили в законов срок. Сочи се, че намалява броят на 

наказателните производства прикюлчени със заключително мнение за 
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спиране и прекратяване, като броят на производствата приключени с 

мнение за предаване на съд е близък с този от предходния отчетен период – 

103 броя за 2019 г.спрямо 110 за 2018 г. Като положителна тенденция се 

сочи, сравнително идентичният брой на образуваните бързи производства. 

Бързите производства, по които е постановено разследването да продължи 

по общия ред се дължи на обективни причини – най-вече липсата на вещи 

лица в определени области на обслужваната територия, което налага 

назначаването и изготвянето на експертизи от вещи лица в други населени 

места.  

На производство за разследване от разследващи полицаи при РУ 

Смолян са останали 83 броя досъдебни производства спрямо 60 за 2018 г., 

което се дължи на обективни причини като намаляване на броя на 

разследващите полицаи в РУ Смолян, преструктурирането на РП Смолян, 

както и поради липсата на вещи лица в определени области на територията 

на РУ Смолян. 

Отчитата се, че през отчетния период са водени производства с 

фактическа и правна сложност за престъпления по чл.152 НК /изнасилване/, 

както и за престъпления по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. 

„а“ и „б“ от НК (грабеж в условията на опасен рецидив); престъпление по 

чл.343, ал.1, б. „в“ (пътно транспортно произшествие, при което е 

причинена смърт); престъпление по чл.346, ал.1, т.2 НК (противозаконно 

отнемане на МПС, извършено в пияно състояние), всяко от което е 

приключено с мнение за предаване на съд на обвиняемите лица. Водени са 

разследвания по наказателни производства с висока обществена значимост 

и медиен интерес, като пример се сочи производството водено за 

престъпление по чл.297, ал.1 НК – бягство на затворник от ЗООТ Смолян, 

при което извършителят на престъплението е установен и производството е 

приключило с мнение за предаване на съд.   

 

Регистрираните престъпления на територията на РУ на МВР гр. 

Мадан, обхващаща общините Баните, Мадан и Рудозем, попадащи в 

съдебния район на РП Смолян с Териториално отделение гр.Мадан: 

Общият брой заявени престъпления  през 2019 г. е 294 броя (спрямо 259 

за 2018 г. и 244 за 2017 г.). От този общ брой: 

- по криминална линия заявените престъпления за 2019 г. са 264 броя 

(спрямо 233 за 2018 г. и 229 за 2017 г.) 

- по икономическа линия заявените престъпления за отчетната 2019 

година са 30 броя (спрямо 26 за 2018 г. и 15 за 2017 г.). 

Общият брой на регистрираните престъпления през 2019 г. е 122 броя 

(спрямо 82 за 2018 г. и 84 за 2017 г.). От този общ брой: 

- по криминална линия регистрираните престъпления за 2019 г. са 144 

броя (спрямо 80 за 2018 г. и 76 за 2017 г.) 

- по икономическа линия са регистрирани 8 престъпления за отчетната 

2019 година спрямо 2 такива за 2018 г. и 8 за 2017 г. 
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Разделени по видове, престъпленията  са както следва: 

 Престъпления против личността (чл.115-161) – общ брой ЗМ 60 броя, 

от които 16 регистрирани престъпления и 2 разкрити; 

 Престъпления против собствеността (чл.194-218в) – общ брой ЗМ 48 

броя, от които 24 регистрирани престъпления и 12 разкрити; 

 Общоопасни престъпления (чл.330-356й) – общ брой ЗМ 90 броя, от 

които 62 регистрирани престъпления и 48 разкрити; 

 Престъпления против правата на гражданите – общ брой ЗМ 8 броя, 

от които 1 регистрирано престъпление, като няма разкрити; 

 Престъпления против брака, семейството и младежта – общ брой ЗМ 

20 броя, от които 8 регистрирани престъпления и 3 разкрити; 

 Престъпления против дейността на дъжравни органи – общ брой ЗМ 4 

броя, от които 1 регистрирано престъпление, като няма разкрити; 

 Престъпления против реда и общественото спокойствие – общ брой 

ЗМ 34 броя, от които 2 регистрирани престъпления, като няма разкрити; 

 Престъпления по „икономическа“ линия – общ брой ЗМ 30 броя, от 

които 8 регистрирани престъпления и 1 разкрито. 

 

От общо заявените през 2019 година заявителски материали /ЗМ/  294 

броя за извършени криминални престъпления – 167 броя са проверки, 31 

броя бързи производства и 96 броя досъдебни производства. Процентът на 

разкриваемост е 57,89% срямо 53,75% за 2018 г. и спрямо 86,84% за 2017 г. 

От общо заявените през 2019 година заявителски материали /ЗМ/  30 

броя за извършени икономически престъпления – 21 броя са проверки и 9 

броя досъдебни производства. Процентът на разкриваемост е 12,5% срямо 

0% за 2018 г. и спрямо 50% за 2017 г. 

През 2019 г. в РУ на МВР Мадан са регистрирани 122 броя 

престъпления, от които срещу неизвестен извършител са 28 броя. 

Разследвани са общо 169 броя досъдебни производства, от които бързи 

производства 31 броя; по общия ред 96 броя; останали неприключени от 

минал период 36 броя и новообразувани по ЗМ от минал период 6 броя.  

 

Регистрираните престъпления на територията на РУ на МВР гр. 

Чепеларе, обхващаща община Чепеларе, попадаща в съдебния район на 

РП Смолян с Териториално отделение гр.Чепеларе: 

През 2019 г. на територията, обслужвана от РП Чепеларе са заведени 

общо 168 броя ЗМ спрямо 168 за 2018 г. и спрямо 173 за 2017 г. От общо 

заведените 168 броя ЗМ, 141 броя са по криминална линия, а 27 броя са по 

икономическа. 

От заведените през 2019 г. 27 броя ЗМ по икономическа линия 10 броя 

са досъдебни производства; 17 броя са проверки; като процентът на 

разкриваемост е 0 спрямо 57,14% разкриваемост за 2018 г.при 17 броя ЗМ и 

спрямо 64,25% разкриваемост за 2017 г. при заведени 18 броя ЗМ. 
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Регистрираните криминални престъпления за 2019 година са 141 броя с 

74,42% разкриваемост спрямо 150 броя такива за 2018 г.с 69,32% 

разкриваемост и спрямо 155 броя за 2017 г.с 84,81% разкриваемост. 

За отчетния период срещу неизвестен извършител са регистрирани 36 

броя, от които са разкрити 23 броя или 63,89% разкриваемост срямо 35 броя 

за 2018 г., от които 20 броя разкрити или 57,14% разкриваемост и съответно 

36 броя за 2017 г., от които 25 броя разкрити ли 69,44% разкриваемост. 

Средният процент на разкриваемост за страната за 2019 година е 48,91%. 

Данни за престъпността на територията на РУ на МВР Чепеларе по 

видове престъпления е следната: 

- Престъпления против личността (глава втора от НК-чл.115-159) – 

общо регистрирани 15 бр.ЗМ срещу 23 за 2018 г. и 15 броя за 2017 г. От тях 

преобладават телесните повреди; 

- Престъпления против собствеността (глава пета от НК-чл.194-218в) – 

общо регистрирани 42 бр.ЗМ срещу 38 за 2018 г. и 44 броя за 2017 г. От тях 

с данни за престъпление са 66 броя и съответно процент на разкриваемост 

57,69% срещу  56% разкриваемост за 2018 г. и 69,44% разкриваемост за 

2017 г. От регистринаните престъпления против собствеността 

преобладават кражбите и съответно по видове: взломна – 3 броя за 2019 

спрямо 5 за 2018 г. и 5 за 2017 г.; домова – 1 брой за 2019 г. спрямо 8 за 

2018 г. и 7 за 2017 г. Няма регистрирани грабежи. 

- Посегателства спрямо МПС – за 2019 година са регистрирани 2 

престъпления, като и двете са разкрити спрямо едно неразкрито за 2018 г.и 

спрямо 4 броя за 2017 г.с 50% разкриваемост. Други престъпления спрямо 

МПС са за използване на чужди регистрационни номера (чл.345 НК) – 9 

броя за 2019 г. спрямо 1 за 2018 г. и 7 за 2017 г. 

- Общоопасни престъпления (глава единадесета от НК –чл.330-356) – 

за 2019 г.на територията на РУ на МВР Чепеларе са заведени общо 60 броя 

ЗМ с 84,91% разкриваемост спрямо 64 за 2018 г. с 86,54% разкриваемост и 

65 за 2017 г. с 95,45% разкриваемост. 

Палежите са 1 брой неразкрит спрямо 2 за 2018 г.и 2 за 2017 г. 

Наркотици – регистрирани 9 броя ЗМ спрямо 11 за 2018 г. и 66 броя за 

2017 г. 

Престъпления по транспорта /чл.340-346 НК/ - регистрирани за 2019 г. 

са 40 броя и съответно разкрити 31 или 83,78% разкриваемост спрямо 

регистрирани 38 броя за 2018 г.с 90,91% разкриваемост и спрямо 34 

регистрирани за 2017 г.  

- Престъпления против реда и общественото спокойствие – 12 броя ЗМ 

за 2019 г.спрямо 10 ЗМ за 2018 г. и 12 ЗМ за 2017 г. 

- Унищожаване и повреждане – 18 броя ЗМ за 2019 г. спрямо 7 ЗМ за 

2018 г. и 6 броя ЗМ за 2017 г. 

- Престъпления в горското стопанство – 2 броя ЗМ за 2019 г. спямо 3 

ЗМ за 2018 г. и 6 ЗМ за 2017 г. 
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През 2019 г.на територията на РУ на МВР Чепеларе са регистрирани 91 

броя дела, от които 25 броя бързи производства и 66 броя по общия ред. 

Съответно за 2018 година регистрирани 101 дела, от които 25 броя БП и 76 

бр.ДПОР. Съответно за 2017 година регистрирани 100 дела, от които 5 

бр.БП, 16 бр.незабавни производства и 79 броя ДПОР.    

 

През отчетната 2019 г.в прокуратурата е налице качество и ефективност 

на прокурорския надзор върху разследването, което се дължи на 

придобития опит от магистратите, работещи в прокуратурата. Запазва се 

положителната тенденция на повишаване процента решени преписки и 

подобряване срочността на приключването им. Процентът на останалите 

висящи дела в края на отчетния период (с неприключено разследване и 

нерешени от прокурор) спрямо общо наблюдаваните ДП е 30,21%, като 

съответно за 2018 г. само за РП Смолян е бил 25,36% за 2018 г.и спрямо 

25,87% за 2017 г. Съответно за закритата РП Чепеларе процентът на 

останалите висящи дела в края на 2018 г.е бил 23,35%, а в края на 2017 г.-

16%. Съответно за закритата РП Мадан процентът на останалите висящи 

дела в края на 2018 г.е бил 22,16%, а в края на 2017 г.- 26,77%. 

Запазва се високият процент на осъдените и санкционираните лица с 

влязъл в сила съдебен акт спрямо предадените на съд 97,68%, като 

съответно само за РП Смолян за 2018 година е би 94,11% и спрямо 98,96% 

за 2017 г. Съответно за закритата районна прокуратура Чепеларе за 2018 г. е 

бил 93,75% и спрямо 100% за 2017 г. Съответно за закритата районна 

прокуратура Мадан за 2018 г. е бил 102% и спрямо 74,28% за 2017 г. 

  

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СМОЛЯН с 

ТЕРИТОРИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ МАДАН И ЧЕПЕЛАРЕ 

 

I. ДОСЪДЕБНА ФАЗА 

През отчетната 2019 г. РП Смолян е работила с въведените с НПК 

правни институти и установените единни правила на досъдебното 

производство.  

Основна е фигурата на наблюдаващия прокурор при ръководство на 

разследването и осъществяване на надзор за законосъобразното му и 

своевременно протичане.  

 

  

 1. ПРЕПИСКИ. Проверки по чл.145 ЗСВ – срочност, резултати, 

мерки. 

Наблюдавани и новообразувани преписки: 
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 РП Смолян 

с ТО Мадан 

и Чепеларе 

РП Смолян Закритата РП 

Мадан 

Закритата РП 

Чепеларе 

Показател 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Наблюдавани 

преписки /в т.ч.и 

новообразувани/ 

912 513 563 204 242 101 126 

Новообразувани 

преписки 

784 399 473 204 217 81 113 

Решени преписки 867 480 508 192 235 87 108 

% на решените 

преписки спрямо 

наблюдаваните 

95,06% 93,56% 90,23% 94,11% 97,10% 86,13% 85,71% 

 

Видове решения по преписки, срочност: 

През отчетния период от общо наблюдаваните 912 преписки, решени са 

867 броя преписки или 95,06%. От тях 866 са решени от прокурор в срок до 

1 месец, а 1 брой е решена над един месец спрямо 2 броя за 2018 г. и 12 

броя решени над един месец за 2017 г.само в РП Смолян; съответно 1 

преписка за 2017 г. в закритата районна прокуратура Мадан, като е нямало 

такива в закритата районна прокуратура Чепеларе. 

 

Останали нерешени преписки: 

В края на отчетния период са останали при прокурор за решаване 45 

броя преписки или 4,93% от наблюдаваните през 2019 година. 

 

От изложените статистически данни е видно, че като брой и процент 

срочността за приключване на преписките в Районна прокуратура Смолян е 

добра – преписките са решавани в установените срокове. Съотношението 

(0,1%) на просрочените преписки спрямо тези решени в срок е 

незначително. 

 

 С постановление за отказ да се образува досъдебно производство са 

решени 459 преписки (спрямо 233 такива за 2018 г. и спрямо 218 такива 

преписки за 2017 г.само в РП Смолян; съответно за закритата прокуратура 

Мадан – 124 такива за 2018 г. и 97 за 2017 г.; съответно за закритата 

прокуратура Чепеларе – 49 такива за 2018 г. и 63 за 2017 г.). Като 

относителен дял през отчетната 2019 година отказите съставляват 52,94% 

от решените преписки и 50,32% от общия брой наблюдавани преписки в 

съдебния район на Районна прокуратура Смолян. Високият дял на 

постановените откази да се образуват наказателни производства е в 

резултат на ангажиране на прокурорите с въпроси извън тяхната 

компетентност - в немалко случаи граждани и организации сезират 

прокуратурата за гражданско-правни спорове, административни 

нарушения, битови или междуличностни проблеми. 

 

С постановление за образуване на досъдебно производство, на 

основание чл.212, ал.1 НПК, прокурорите при РП-Смолян са се произнесли 
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по 149 преписки (спрямо 90 за 2018 г. и 151 за 2017 г. само за РП Смолян и 

съответно за закритата прокуратура Мадан за 2018 г. – 32 броя и за 2017 г. - 

и 47 за 2017 г.; за закритата прокуратура Чепеларе за 2018 г. – 15 броя и за 

2017 г. – 24 броя). Отчита се  нисък брой на преписките решени с 

постановление за образуване на досъдебно производство – или 17,18% 

относителен дял спрямо общия брой решени преписки на прокуратурата. 

Относителният дял за предходните два периода съответно само в РП 

Смолян през 2018 г. е бил 18,75% и 29,72% за 2017 г.; за закритата РП 

Мадан -  16,66% за 2018 г. и 20% за 2017 г.; за закритата РП Чепеларе -  

17,24% за 2018 г.и 22,22%.  

С възлагане на проверка –  Във връзка с измененията в чл.145, ал.2 от 

Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ, ДВ, бр.62/2016 г.), с което е 

регламентиран максимален двумесечен срок за извършване на проверки, 

възложени от прокурор или извършени лично от него, както и едномесечен 

срок за произнасяне на прокурора по проверките, в съдебния район на РП 

Смолян през отчетната 2019 г.продължи да се следят и спазват сроковете за 

възлагане и извършване на проверки от органите на полицията по чл.145, 

ал.2, вр.ал.1, т.3 от ЗСВ. Прилага се утвърденото със Заповед №РД-02-

30/01.11.2016 г. на Главния прокурор Указание за приложението на чл.145, 

ал.2 от ЗСВ (ДВ бр.62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г.).  

През отчетната 2019 година с възлагане на проверка от прокурор на 

друг орган са решени общо 390 броя преписки. От възложените проверки 

през 2019 година в законовия срок по чл.145, ал.2 ЗСВ са приключили 376 

преписки. Извън законовия срок са приключили 14 броя преписки, спрямо 7 

преписки за 2018 г. и 2 такива за 2017 г.само в РП Смолян и съответно в 

закритата РП Мадан 1 такава за 2018 г., като няма за 2017 г.; в закритата РП 

Чепеларе е нямало такива. По преписките с възложена проверка от 

прокурор на друг орган, с образуване на ДП са решени 63 преписки, а с 

отказ от образуване на ДП 180 преписки.  

През отчетната 2019 г. няма преписки със започната/извършена лична 

проверка от прокурора.  

В края на отчената 2019 г. с неприключени проверки са 67 броя 

преписки, като всички са в законовия срок спрямо 38 такива за 2018 г. и 48 

за 2017 г.само в РП Смолян; съответно в закритата прокуратура Мадан 22 

такива за 2018 г. и 12 такива за 2017 година; съответно в закритата 

прокуратура Чепеларе 7 такива за 2018 г. и 7 такива за 2017 година. 

 

Преписки и наказателни производства, образувани след 

самосезиране и по сигнали на котролни органи и по материали от 

ДАНС (по данни от табл.1.2.3). 

В прокуратурата за отчетната 2019 г. след самосезиране е образувана и 

наблюдавана 1 /една/ преписка, по която проверката не е приключила. 

Наблюдавано е и 1 /едно/, образувано в предходен отчетен период, 

досъдебно производство и съответно попада в графата наблюдавани ДП, 
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образувани след самосезиране спрямо 1 такава за 2018 г. и спрямо 3 броя 

преписки и 2 досъдебни производства за 2017 г.само в РП Смолян. За 

отчетния период няма внесени в съда прокурорски актове и няма осъдени 

лица с влязъл в сила съдебен акт, като е нямало такива и през 2018 г. 

спрямо внесен в съда е един прокурорски акт и е осъдено е едно лице с 

влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление по чл.290, ал.1 НК за 

2017 година. 

 

По сигнали на контролните органи: 

За отчетния период в РП Смолян са били наблюдавани 7 броя преписки 

по сигнали на контролните органи (спрямо 8 за 2018 г. и 9 за 2017 г.само в 

РП Смолян, като е нямало такива в закритите прокуратури Мадан и 

Чепеларе).  

По образуваните преписки по сигнали на контролните органи, през 

отчетната 2019 година е внесен в съда 1 прокурорски акт, като в края на 

периода не е постановена влязла в сила осъдителна присъда. 

 

Образувани по материали на ДАНС: 

За отчетния период в съдебния район на РП Смолян е наблюдавана една 

преписка и по която след извършване на проверка е било образувано 

досъдебно производство, затова че на неустановена дата в гр. Смолян  било 

организирано предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел 

да го склони да упражни избирателното си право в ползва на определен 

кандидат, политическа партия или коалиция - престъпление по чл.167ал. 3 

от НК. В края на отчетния период преписката не е решена с краен 

прокурорски акт. 

От предходен отчетен период по внесен обвинителен акт в съда, през 

настоящия отчетен период е осъдено и едно лице с влязла в сила 

присъда. Лицето е осъдено на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

1 година, отложено на основание чл.66 НК за срок от 3 години; Глоба в 

размер на 5000 лева и „обществено порицание“, което да се изпълни чрез 

обявяване на присъдата на информационното табло на Община Смолян. 
 

Преписки, образувани през отчетната 2019 г. за изборни 

престъпления: 

В Районна прокуратура Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе, във връзка 

с провежданите през отчетната 2019 година два вида избори е работено 

съобразно Указанията относно организацията на работа и осъществяването 

на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждане на избори и 

референдуми, утвърдени със Заповед №ЛС-1161/15.04.2014 г. на Главния 

прокурор, изменени и допълнени със Заповеди №РД-04-182/23.06.2017 г.и 

№РД-04-194/11.06.2018 г.на Главния прокурор   

Във връзка с проведените избори за членове на Европейски 

парламент от Република България, насрочени с Указ №53 от 19.03.2019 
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г.на Президента на РБ за 26.05.2019 г., в съдебния район на РП Смолян през 

отчетната 2019 година са заведени 3 /три/ броя преписки. От тях 2 броя са 

приключени с постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство; 1 /един/ брой  е с неприключена проверка в края на отчетната 

2019 г.   

Във връзка с проведените избори за общински съветници и кметове, 

насрочени с Указ №163 от 10.07.2019 г.на Президента на РБ  за 27.10.2019 

г. в съдебния район на РП Смолян през отчетната 2019 година са заведени 

29 броя преписки. От тях: 

- 26 броя са приключени с постановление за отказ да се образува ДП 

- По 2 броя образувани досъдебни производства от прокурор за 

извършено престъпление по чл.167, ал.3 от НК и за извършено 

престъпление по чл.309, ал.1 от НК). 

- 1 образувано ДП от разследващ орган за извършено престъпление 

по чл.167, ал.2 НК). 

От образуваните ДП – 1 приключило с постановление за спиране; 

1 приключило с постановление за прекратяване на 

нак.производство и 1 с неприключено разследване. 

 

Изводи по отношение на динамиката на преписките  

Динамиката на преписките се дължи обективни криминогенни процеси, 

а именно криминалната активност на населението на обслужваната от 

съдебния район на РП Смолян територия е сред най-ниските за страната.   

Видно от показателите през 2019 г.е налице увеличение на общия брой 

наблюдавани преписки с 11% спрямо предходната 2018 г. (имайки предвид 

наблюдаваните преписки в РП Смолян и в закритите прокуратури Мадан и 

Чепеларе) и намаление на общия брой наблюдавани преписки с 9% спрямо 

предходната 2017 г. (отново имайки предвид наблюдаваните преписки в РП 

Смолян и в закритите прокуратури Мадан и Чепеларе). 

Преписките, образувани по сигнали на контролни органи, формират 

нисък относителен дял спрямо всички наблюдавани преписки.  

 

 

2. СЛЕДСТВЕН НАДЗОР. 

2.1. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ПО ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

СЪОБРАЗНО СИСТЕМАТИКА НА НК, ВКЛ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА И НА ОЩЕТЕНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.  

 

Досъдебна фаза – обобщени данни: 

През отчетната 2019 година прокурорите в съдебния район на Районна 

прокуратура гр.Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе са осъществявали 

ръководство и надзор, като са наблюдавали общо 897 броя досъдебни 

производства (в броя се включват бързи производства, ДП, образувани по 
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общия ред и следствени дела; неприключените от разследващ орган в края 

на предходния отчетен период; нерешените от прокурор в края на 

предходния отчетен период по смисъла на чл. 242, ал.1 НПК; получените по 

компетентност ДП през отчетния период; върнатите от съда; БП, по които е 

разпоредено разследването да се извърши по общия ред /преобразуване/; 

възобновените през отчетния период; делата, прекратени по давност през 

отчетния период; обединените и разделените ДП през отчетния период 

съобразно актуалното им състояние в края на отчетния период, 

т.е.обединените-като едно, а разделените-като две или повече) срещу 548 

такива за 2018 г. и 630 наблюдавани ДП за 2017 г. само в РП Смолян и 

съответно в закритата прокуратура Мадан за 2018 г.194 такива ДП и за 2017 

г. 183 наблюдавани ДП; съответно в закритата прокуратура Чепеларе за 

2018 г.131 наблюдавани ДП и за 2017 г. 156 наблюдавани ДП. 

Видно от горните цифри за отчетната 2019 година е налице 

незначително увеличение с 10,17% на наблюдаваните от прокурор ДП в 

сравнение с предходната 2018 г. (общият брой на наблюдаваните ДП в РП 

Смолян и закритите районни прокуратури Мадан и Чепеларе през 2018 

година  е 873). 

Предвид различните форми на разследване по тези показатели, 

наблюдаваните ДП в съдебния район на РП Смолян с ТО Мадан и ТО 

Чепеларе, без да се включват в тях прекратените по давност досъдебни 

производства, са разделени както следва: 

             2019 г.                    

1.ДП, разсл.от прокурор -                  0 бр.  

2.следствени дела -                   13 бр. 

3.ДП, разсл.от разсл.полицай           637 бр. 

4.ДП, разсл.от разсл.митнически инспектор            0 бр.           

5.Бързи производства -                           103 бр. 

ОБЩ брой:                 753 бр. 

 
Данни само за Районна прокуратура Смолян: 

          2018 г.                     2017 г.                    

1.ДП, разсл.от прокурор -             1 бр.                       2 бр.  

2.следствени дела -               15 бр.                           16 бр. 

3.ДП, разсл.от разсл.полицай         390 бр.                   480 бр. 

4.ДП, разсл.от разсл.митнически инспектор         0 бр.                       0 бр.           

5.Бързи производства -                          68 бр.                     39 бр. 

4.Незабавни производства -                   0 бр.         27 бр. 

ОБЩ брой:              474 бр.                   536 бр. 

 

Данни за закритата прокуратура Мадан: 

          2018 г.                     2017 г. 

1.ДП, разсл.от прокурор -             0 бр.                       0 бр. 

2.следствени дела -                 0 бр.                             3 бр. 

3.ДП, разсл.от разсл.полицай         175 бр.                   144 бр. 

4.ДП, разсл.от разсл.митнически инспектор         0 бр.                       0 бр.           

5.Бързи производства -                          12 бр.                       9 бр. 

4.Незабавни производства -                  0 бр.         12 бр. 
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ОБЩ брой:              187 бр.                   168 бр. 

 

Данни за закритата прокуратура Чепеларе: 

          2018 г.                     2017 г. 

1.ДП, разсл.от прокурор -             0 бр.                       0 бр. 

2.следствени дела -                 1 бр.                             0 бр. 

3.ДП, разсл.от разсл.полицай         102 бр.                   117 бр. 

4.ДП, разсл.от разсл.митнически инспектор         0 бр.                       0 бр.           

5.Бързи производства -                          21 бр.                       3 бр. 

4.Незабавни производства -                  0 бр.         15 бр. 

ОБЩ брой:              124 бр.                   135 бр. 

 

 

/Забележка: тук в броя на БП не са включени тези, които са 

преобразувани в ДП по общия ред, тъй като последните се отчитат в 

броя на ДПОР./  

 

От наблюдаваните производства, новообразуваните през отчетния 

период са общо 504 броя. От общия брой новообразувани ДП: 

- 355 са образувани от разследващите органи 

- 149 са образувани от прокурор 

През 2019 година е продължила дейността на Районна прокуратура 

Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе да ревизира и да се произнася по дела 

от предходни години, голяма част от които са спрени поради неразкриване 

на извършителя на престъплението. Така през отчетния период са 

прекратени по давност 144 дела. Тази активност е насочена към овладяване 

на проблема със старите дела и най-вече недопускане в бъдеще на 

просрочие на дела и прекратяването им поради изтичане на давностни 

срокове за търсене на наказателна отговорност. 

  

Структурното разпределение на новообразуваните дела през 

отчетната 2019 г. се представя по видове престъпления, съобразно 

систематиката на НК:   
За отчетната година относителният дял на престъпленията по глави от 

НК в прокуратурата са както следва: 

ГЛАВА І Престъпления против Републиката – няма образувани 

досъдебни производства. 

ГЛАВА ІІ Престъпления против личността – през периода в 

прокуратурата са били образувани 46 досъдебни производства 

Образуваните по тази глава се разпределят както следва:  

- по чл.122 – 1 брой; 

- по чл.127 –  10 броя; 

- по чл.128 – 1 брой; 

- по чл.129 – 6 броя; 

- по чл.131 – 7 броя; 

- по чл.134 - 9 броя; 

- по чл.144 – 9 броя; 
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- по чл.149 – 1 брой; 

- по чл.152 – 1 брой; 

 

ГЛАВА ІІІ Престъпления против правата на гражданите – за 

отчетната 2019 г. в РП Смолян има новообразувани 6 ДП. Образуваните по 

тази глава се разпределят съответно: 

- по чл.167 – 2 броя; 

- по чл.170 – 4 броя; 

 

ГЛАВА ІV Престъпления против брака и семейството – има 

новообразувани 16 броя досъдебни производства. Образуваните по тази 

глава се разпределят съответно:  

- по чл.182 – 1 брой; 

- по чл.183 – 12 броя; 

- по чл.191 - 3 броя; 

 

ГЛАВА V Престъпления против собствеността – новообразувани са 

общо 117 броя досъдебни производства. Образуваните по тази глава се 

разпределят по текстове съответно:  

- по чл.194 – 44 броя; 

- по чл.195 – 25 броя; 

- по чл.196 – 1 брой; 

- по чл.198 – 3 броя; 

- по чл.201 – 1 брой; 

- по чл.206 – 4 броя; 

- по чл.209 – 18 броя; 

- по чл.210 – 1 брой; 

- по чл.211 – 1 брой; 

- по чл.216 – 19 броя; 

 

ГЛАВА VІ Престъпления против стопанството – има образувани 36 

броя досъдебни производства. Образуваните по тази глава се разпределят 

по текстове съответно: 

- по чл.227б – 6 броя; 

- по чл.234 - 11 броя; 

- по чл.234в - 3 броя; 

- по чл.235 – 16 броя. 

 

ГЛАВА VІІ Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната система – няма новообразувани ДП. 

 

ГЛАВА VІІІ Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 
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има общо 8 новообразувани досъдебни производства Образуваните по тази 

глава се разпределят по текстове съответно:  

- по чл.279 – 6 броя; 

- по чл.296 – 1 брой; 

- по чл.297 – 1 брой.  

 

ГЛАВА  VІІIа Престъпления против спорта – няма новообразувани 

ДП. 

 

ГЛАВА ІХ Документни престъпления – новообразувани са общо 20 

броя ДП. Образуваните по тази глава се разпределят по текстове съответно:  

- по чл.308 – 1 брой; 

- по чл.309 – 2 броя;  

- по чл.312 – 1 брой; 

- по чл.313 – 7 броя; 

- по чл.314 – 1 брой; 

- по чл.316 – 7 броя; 

- по чл.319 – 1 брой. 

 

ГЛАВА ІХа Компютърни престъпления – няма новообразувани 

досъдебни производства. 

 

ГЛАВА Х Престъпления против реда и общественото спокойствие – 

образувани са общо 8 броя досъдебни производства. Образуваните по тази 

глава се разпределят по текстове съответно:  

- по чл.323 – 1 брой; 

- по чл.325 – 3 броя;  

- по чл.325б – 4 броя; 

 

ГЛАВА ХІ Общоопасни престъпления – за отчетния период са били 

регистрирани общо 247 броя новообразувани ДП. Образуваните по тази 

глава се разпределят по текстове съответно:  

- по чл.330 – 4 броя; 

- по чл.331 – 4 броя; 

- по чл.339 – 3 броя; 

- по чл.343 – 20 броя; 

- по чл.343б – 102 броя;  

- по чл.343в – 9 броя; 

- по чл.345 – 33 броя; 

- по чл.345а – 2 броя; 

- по чл.346 – 4 броя; 

- по чл.354а – 61 броя; 

- по чл.354в – 5 броя.  
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ГЛАВА ХІІ Престъпления против отбранителната способност на 

Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна 

и против чуждестранната класифицирана информация – през отчетния 

период в РП-Смолян няма такива регистрирани престъпления. 

ГЛАВА ХІІІ Военни престъпления – през отчетния период в РП-

Смолян няма регистрирани престъпления. 

ГЛАВА ХІV Престъпления против мира и човечеството – през 

отчетния период в РП-Смолян няма такива регистрирани престъпления.   

 

От горепосочените цифри е видно, че през 2019 г. новообразуваните 

досъдебни производства са 504 броя, като този брой в процентно 

съотношение по видове престъпления е както следва: 

• Отново най-голям е делът на ДП за общоопасни престъпления 

(Глава единадесета от НК) – 247 броя или 49% от всички новообразувани 

през 2019 година. Най-голям е делът на образуваните наказателни 

производства по чл.343б, ал.1 и ал.3 от НК /шофиране след употреба на 

алкохол и наркотични вещества/, следват тези по чл.354а и по чл.345 от НК. 

Следват ги: 

• ДП за престъпления против собствеността (Глава пета от НК) - 

117 броя или 23,21% от всички новообразувани. 

• ДП за престъпления против личността (Глава втора от НК) – 46 

новообразувани ДП или 9,12% спрямо всички новообразувани; 

• ДП за престъпления против стопанството (Глава шеста от НК) – 

36 новообразувани ДП или 7,14% спрямо всички новообразувани; 

•  ДП за документни престъпления (Глава девета от НК) – 20 броя 

или 3,96% от всички новообразувани; 

• ДП за престъпления против брака и семейството (Глава 

четвърта от НК) – 16 броя или 3,17% от всички новообразувани. 

С един и същ брой новообразувани ДП са тези за престъпленията 

против дейността на държавни органи и обществени организации 

(Глава осма от НК) и тези за престъпления против реда и общественото 

спокойствие (Глава десета от НК)  – по 8 броя или с по 1,58% спрямо 

всички новообразувани за 2019 г. 

Най-малък е делът през 2019 г.на новообразуваните ДП за 

престъпленията против правата на гражданите (Глава трета от НК) – 6 

броя или 1,19%. 

  

От така изложените данни следва да се отбележи, че през отчетната 

2019 година в криминогенно отношение област Смолян е с една от най-

ниските нива на престъпност в страната, попадаща под прага на 

обществената търпимост и не оказваща негативно влияние върху 

обществено икономическия и социалния живот. Конвенционалната 

престъпност е в ниски граници и за района не са характерни набезите и 
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опостушаването на изоставени жилища и имоти, както и насилствени 

престъпления и грабежи над самотно живеещи възрастни хора. 

И през отчетната 2019 година е добра работата на органите на МВР за  

противодействие на престъпността по отношение на престъпления, 

свързани с държане на наркотични вещества -чл.354а НК, както и по 

чл.354в НК-отглеждане на наркотични вещества. Това се дължи на 

постигнатия синхрон на работа между оперативни работници, разследващи 

органи и прокуратурата. 

Значителен е броят на новообразуваните производства за престъпления 

по чл.343б НК (управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични 

и други упойващи вещества), които заемат най-голям дял в структурата на 

престъпленията. 

 И през 2019 г. РП-Смолян е показала активност за внасяне искания в 

съда за разрешаване или одобряване на извършени при неотложност 

процесуално следствени действия по разследването. Общо през отчетния 

период прокурорите са направили 73 броя искания пред съда.  

В изпълнение на Заповед №РД-04-381/21.07.2015 г.на Главния прокурор 

на РБ, относно подобряване отчетността при искане, предоставяне и 

унищожаване на справки, получени по реда на чл.159а, ал.1 от НПК, в 

съдебния район на Районна прокуратура Смолян е въведен регистър на 

такива искания. Така през отчетната година в съда са внесени 33 искания  за 

справки с данни по чл.159, ал1 НПК, във връзка чл.250в, ал.4, вр.чл.250а, 

ал.1 ЗЕС, като всички са уважени. 

 

От извършени престъпления по новообразуваните през 2019 г. 

досъдебни производства, пострадалите физически лица са общо 189, от 

които 114 мъже и 75 жени.  

От общо 189 пострадали физически лица, пострадалите 

непълнолетни лица през отчетната 2019 година са 9 броя (младежи – 7; 

девойки – 2). Малолетните жертви на престъпления през отчетната 

2019 година са 17 броя – 4 момчета и 13 момичета.  

Най-голям е броят на пострадалите лица от престъпления против 

собствеността (глава V НК) – 94 лица. Следват престъпления против 

личността (глава ІІ НК) – 48 лица; общоопасните престъпления (глава ХІ 

НК) – 29 пострадали лица; престъпленията против брака и семейството 

(глава ІV НК) – 13 пострадали лица. На последно място са престъпленията 

против правата на гражданите (глава  III) - 3 пострадали лица и 

документните престъпления (глава  IХ) - 1 пострадало лице по чл.319 от 

НК. 

Непълнолетните пострадали лица през отчетната 2019 година са 9 – 

съответно при престъпления против личността (глава II НК) 2 лица; при 

престъпланията против брака и семейството (глава IV НК) 3 лица; по 

престъпленията против собствеността (глава V) 2 лица; при общоопасните 

престъпления (глава ХI) – 2 лица.  
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Малолетни лица през отчетната 2019 година са 17, а именно 

пострадали от престъпленията против личността (глава II НК) - 3 лица; 

престъпления против брака и семейството (глава IV НК) – 6 лица и 

престъпленията против собствеността (глава V) 8 лица.  

Ощетените юридически лица през отчетната 2019 г. са 30. Най-голям е 

броят им по престъпленията против собствеността – 15 ЮЛ. Следват ги 

престъпленията против стопанството – 13 ощетени ЮЛ и при 

общоопасните престъпления - 2 ЮЛ. 

 

Дейност на прокуратурата по случаи на осъществено домашно 

насилие, на отравени закани с убийство и нарушени заповеди за 

защита: 

По данни на разследващите орагни: 

През 2019 г. в РУ на МВР Смолян заведени 6 броя ЗМ и 3 броя 

проверки. Издадени са 5 броя заповеди за защита, като няма данни за 

нарушение на заповедите. Трудностите, които се срещат е обикновено, че 

съседите отказват да свидетелстват в съдебно заседание и да дават писмени 

сведения. 

През отчетната 2019 г. в РУ на МВР Мадан са заявени и отработени два 

случая за нарушени заповеди за защита; 4 броя образувани досъдебни 

производства за отправени закани закани по чл.144, ал.3 от НК; заявени 31 

проверки по ЗМ за отправени закани. 

През отчетната 2019 г.в РУ на МВР Чепеларе е регистриран един случай 

на издадена заповед за защита срещу домашно насилие, като няма 

регистрирани престпъления по нарушени заповеди за защита. 

В съдебния район на РП Смолян е работено по Указание за 

организацията на работа на ПРБ по преписки и досъдебни производства, 

образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана за 

убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие, утвърдено 

със Заповед №РД-02-09/30.04.2018 г.на Главния прокурор. Постъпвалите 

през отчетния период преписки от тази категория се докладват незабавно на 

прокурор и при възлагане на проверките се дават указания за изясняване в 

хода на проверката наличие на предходни осъждания, наличие на 

психически заболявания на дееца и притежава ли същият огнестрелно 

оръжие. 

В съдебните палати в гр.Смолян, гр.Мадан и в гр.Чепаларе, както и на 

интернет страницата на РП Смолян, е оповестена за гражданите 

информация предназначена за пострадали лица, а именно: за възможността 

им за достъп до медицинска и безплатна правна помощ; за правата им в 

хода на досъдебното производство; за компетентните органи, към които 

могат да се обърнат, за да получат защита за себе си и своите близки, вкл.за 

контакт с Териториална Дирекция „Социално подпомагане” гр.Смолян. 

 

Видове досъдебни производства: 
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Бързи производства (по данни от табл.1.2.1). През отчетната 2019 

година в съдебния район на РП-Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе са 

наблюдавани общо 218 броя бързи производства, от които 214 

новообразувани и 4 броя останали от предходния отчетен период. 

Съответно за отчетната 2018 г. само за Районна прокуратура Смолян са 

били наблюдавани 106 БП, от тях 104 новообразувани и 2 останали от 

предходен период. Съответно за закирата прокуратура Мадан през 2018 

година са наблюдавани 39 БП, от които всички новообразувани. Съответно 

за закирата прокуратура Чепеларе през 2018 година са наблюдавани 56 БП, 

от които също всички новообразувани. И в сравнение за отчетната 2017 г. 

само за Районна прокуратура Смолян са били наблюдавани 80 БП, от тях 76 

новообразувани и 4 останали от предходен период; в закирата прокуратура 

Мадан през 2017 година са наблюдавани 21 БП, от които всички 

новообразувани; в закирата прокуратура Чепеларе през 2017 година са били 

наблюдавани 6 БП, от които също всички новообразувани. 

Видно от цифрите през 2019 г. общо районите на РУ на МВР Смолян,  

Мадан и Чепеларе, обслужващи съдебните райони на РП Смолян с 

териториални отделения Мадан и Чепеларе е налице увеличение на 

наблюдаваните БП в сравнение с предходните отчетни периоди – с 10,74% 

спрямо 2018 г. и с 20,27% спрямо 2017 г. 

Видно от цифрите през 2019 г. общо районите на РУ на МВР Смолян,  

Мадан и Чепеларе, обслужващи съдебните райони на РП Смолян с 

териториални отделения Мадан и Чепеларе е налице увеличение на 

новообразуваните БП в сравнение с предходните отчетни периоди – с 

10,65% спрямо 2018 г. и с 20,67% спрямо 2017 г. 

За отчетния период бързите производства, по които прокурорът е 

разпоредил разследването да се извърши по общия ред (преобразуване) са 

115 броя, поради което същите се отчитат в цифрата на общо наблюдавани 

ДП, разследвани по общия ред. 

При разследващ орган в края на периода са останали 4 неприключени 

БП. 

От решените от прокурор БП, 78 броя са приключили с внасяне на 

прокурорски акт в съда и постановяване на осъдителна присъда/решение. 

По 15 броя бързи производства наблюдаващите прокурори са се произнесли 

с постановление за прекратяване на наказателното производство. Няма БП 

изпратени по компетентност на друга прокуратура. В края на отчетната 

2019 г. 6 броя БП са останали за решаване при прокурор в законовия срок за 

произнасяне. 

 

Изводи по отношение на БП 

Относителният дял на внесените в съда през 2019 г. прокурорски актове 

по БП е 37,14% спрямо общо внесените, т.е 78 броя БП спрямо общо 210 

прокурорски актове. 
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Преобладаващите престъпления, по които се водят разследванията при 

ускорена форма са по чл.354а, ал.3 и ал.5 /държане на наркотични вещества/ 

и по чл.343б НК /управление на МПС след употреба на алкохол и 

наркотични вещества/. Основни затруднения, които срещат разследващите 

органи за приключване на тези разследвания в законоустановения срок, се 

дължат на необходимостта от извършването на експертизи в гр.Пловдив и в 

гр.София.  

Разследвани ДП по общия ред (ДПОР). Видове разследващи органи 

- разследващ полицай, следовател, прокурор и разследващ митнически 

инспектор (по данни от табл.1.2.1 наблюдавани ДП): 

През 2019 година в Смолянска районна прокуратура е работено по общо 

650 досъдебни производства разследвани по общия ред без прекратените по 

давност срещу срещу 406 такива за 2018 г. и 498 такива за 2017 г. само в РП 

Смолян; и съответно срещу 175 такива за 2018 г. и 147 такива за 2017 г.в 

закритата прокуратура Мадан; и съответно срещу 103 такива за 2018 г. и 

117 такива за 2017 г.в закритата прокуратура Чепеларе. 

От наблюдаваните производства, новообразуваните през отчетния 

период са 290 срещу 183 за 2018 г. и срещу 261 за 2017 г.само в РП Смолян; 

и съответно срещу 53 такива за 2018 г. и 61 такива за 2017 г.в закритата 

прокуратура Мадан; и съответно срещу 47 такива за 2018 г. и 55 такива за 

2017 г.в закритата прокуратура Чепеларе. 

 Относителният дял на новообразуваните досъдебни производства 

съставлява 44,61% от всички наблюдавани ДП, разследвани по общия ред. 

За отчетната 2019 година от 650 броя ДП, разследвани по общия ред 

/ДПОР/ без прекратените по давност, 637 са разследвани от разследващ 

полицай, което спрямо общо наблюдаваните производства е 98%. От 

общия брой наблюдавани ДПОР, разследвани от разследващ полицай, 

новообразуваните са 290 или 44,61%. 

Разследваните през 2019 година от следовател ДПОР са 13, което е 

2% от всички наблюдавани ДПОР без прекартените по давност. От общия 

брой наблюдавани ДПОР, разследвани от следовател, няма 

новообразувани през 2019 г. 

През отчетната 2019 година няма наблюдавани досъдебни производства 

по общия ред разследвани от прокурор. Главната и неотменима функция 

на прокурора е преди всичко да ръководи разследването и да 

осъществява постоянен надзор върху него. Самостоятелното разследване 

е само една възможност на закона, която всеки прокурор използва по 

свое усмотрение и с оглед на конкретния случай. Не би могло да се 

очаква, още повече, да се изисква, прокурорът да превърне изключението 

в правило и да разследва повече от делата сам, пренебрегвайки други 

свои съществени процесуални задължения. 

Няма досъдебни производства по общия ред разследвани от разследващ 

митнически инспектор през отчетния период. 
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Горепосочените данни сочат на следните изводи:  

От цифрите е видно, че през отчетната 2019 г.е налице намаляване на 

броя на общо наблюдаваните ДП разследвани по общия ред (650 такива за 

2019 г.за РП Смолян с ТО Мадан и Чепеларе) спрямо 2018 г. - 684 

наблюдавани ДП /в т.ч.406 в РП Смолян, 175 в закритата прокуратура 

Мадан и 103 в закритата прокуратура Чепеларе/ и спрямо 2017 г. - 762 

наблюдавани ДП /в т.ч.498 в РП Смолян, 147 в закритата прокуратура 

Мадан и 117 в закритата прокуратура Чепеларе/. 

Нарастнал е броят на новообразуваните ДПОР (290 такива за 2019 г.за 

РП Смолян с ТО Мадан и Чепеларе) спрямо 2018 г. - 283 новообразувани 

ДП /в т.ч.183 в РП Смолян, 53 в закритата прокуратура Мадан и 47 в 

закритата прокуратура Чепеларе/; но се отчита спад спрямо 2017 г. - 377 

новообразувани ДП /в т.ч.261 в РП Смолян, 61 в закритата прокуратура 

Мадан и 55 в закритата прокуратура Чепеларе/.  

Цифрите кореспондират и с изложеното в доклада на ОД на МВР 

Смолян, а именно, че в криминогенно отношение областта е с най-ниските 

нива на престъпност в страната. 

Изложените цифри определят разследващите полицаи като основните 

разследващи органи през 2019 г. Делът на разследваните от следовател дела 

спрямо всички наблюдавани ДПОР без прекратените по давност остава 

твърде нисък – едва 2%. 

 

МЕРКИ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” И 

ДРУГИ МЕРКИ НА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА. (по данни от 

табл.1.3.) 

От страна на прокурорите от Смолянска районна прокуратура с ТО 

Мадан и Чепеларе през отчетната 2019 година са направени 4 искания до 

съответния районен съд за вземане на МНО „Задържане под стража” 

(спрямо 2018 г. – 4 за РП Смолян и 2 за закритата прокуратура Мадан, като 

няма за Чепеларе; спрямо 2017 г. - 13 такива за РП Смолян, 1 за закритата 

прокуратура Мадан и 2 за закритата прокуратура Чепеларе). От така 

направените искания, 3 /три/ броя са уважени, а по едно е наложена от съда 

МНО „Домашен арест“.  Съответно прокурорите са участвали в 5 съдебни 

заседания по МНО. 

За отчетната 2019 година лицата с постановена МНО „Задържане под 

стража” са общо 3.  

През периода по 2 /две/ досъдебни производства, по които е 

постановена МНО „Задържане под стража”, разследванията са приключили, 

като наблюдаващите прокурори са се произнесли с прокурорски акт.    

В края на 2019 г. има едно останало лице с МНО  „Задържане под 

стража”, спрямо което разследване не е приключило, като срокът на 

задържане в края на отчетния период е до 2 месеца.  

През годината с мярка „домашен арест“, наложена от 

първоинстанционния съд е 1 лице. По повод постъпила жалба, въззивният 
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съд е изменил така наложената МНО от „Домашен арест“ в „парична 

гаранция“.  

През отчетната година по реда на чл.63, ал.5 и ал.6 НПК няма 

постановено изменение на мярка. 

За отчетната 2019 година прокурорите от РП Смолян с ТО Мадан и 

Чепеларе не са отменили мерки за процесуална принуда при условията на 

чл. 234, ал. 8 НПК. Няма и такива отменени от съда. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

СРОЧНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО: 

Приключени и непркилючени ДП.    

В броя на приключените от разследващ орган досъдебни производства 

се включват делата, изпратени от разследващия орган по реда на чл.235 

НПК и получени в прокуратурата. В този брой не се включват изпратените 

от съдебния район на РП Смолян по компетентност ДП на други 

прокуратури и прекратените по давност ДП през отчетния период, тъй като 

те са били отчетени като такива при спирането им; така също и нерешените 

от прокурор в края на предходния отчетен период по смисъла на чл. 242, 

ал.1 НПК, тъй като те са били отчетени с приключено разследване в края на 

предходния отчетен период.  

За отчетната 2019 гоина в РП Смолян с ТО Мадан и Чепеларе 

приключените разследвания по досъдебните производства са общо 468 

броя. Съответно за 2018 г. само в РП Смолян те са били 323, а през 2017 г. 

396 приключени ДП. Съответно за 2018 г. в закритата прокуратура Мадан 

те са били 155, а през 2017 г. 128 приключени ДП. Съответно за 2018 г. в 

закритата прокуратура Чепеларе те са били 110, а през 2017 г. 101 такива 

ДП. Или общо за двама минали периоди: за 2018 г.-588 броя приключени 

разследвания по ДП и за 2017 г. – 625 приключени разследвания по ДП. 

 Делът на приключените през 2019 г.разследвания спрямо 

наблюдаваните дела е 52,17%. От общия брой приключени дела при 100% 

от тях разследването е приключило в законовите срокове. 

В края на отчетната 2019 година са останали неприключени от 

разследващия орган общо 224 дела срещу 166 за 2018 г. (в т.ч.106 за 2018 

г.само в РП Смолян; 39 за 2018 г. в закритата прокуратура Мадан и 21 за 

2018 г. в закритата прокуратура Чепеларе) и срещу 189 за 2017 г. (в т.ч. 134 

за 2017 г.само в РП Смолян;  40 за 2017 г.неприключени разследвания по 

ДП в закритата прокуратура Мадан и 15 за 2017 г.неприключени 

разследвания по ДП в закритата прокуратура Чепеларе).  

Всички те са в законния срок. Във всички случаи на необходимост е бил 

продължаван срокът за разследване по реда на чл. 234, ал.3 от НПК.  

 

 РЕШЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ПРОКУРОР. 

ВИДОВЕ РЕШЕНИЯ  
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В съдебния район на РП Смолян с ТО Мадан и Чепеларе за отчетната 

2019 година общо решените от прокурор досъдебни производства, 

включително и прекратените по давност са 626 броя (в т.ч.БП, дознания и 

следствени дела) срещу общо 663 за 2018 г. (в т.ч.413 броя за 2018 г. само в 

РП Смолян; 151 бр. за 2018 в закритата прокуратура Мадан и 99 бр.за 2018 

г. в закритата прокуратура Чепеларе) и срещу общо 732 за 2017 г. (в т.ч.467 

бр.за 2017 г.само в РП Смолян, 134 бр.за 2017 в закритата прокуратура 

Мадан и 131 бр.за 2017 г. в закритата прокуратура Чепеларе). 

Съотношението на решените по същество ДП, което определя 

ефективността на ръководството и надзора върху разследващите органи при 

разследването, е 69,78% спрямо всички наблюдавани дела за 2019 г., 

т.е.отчита се сравнително висок дял на решените спрямо наблюдаваните 

ДП. Следва да се посочи, че несвоевременното приключване на 

разследвания води до натрупване на стари дела, което рефлектира 

негативно както на качеството на разследването, така и върху работата по 

новообразуваните дела. 

Срочността на решаване на делата от прокурор е добра – от общо 

решените 626 досъдебни производства, в срок до 1 месец са решени 618 

ДП; като по 8 дела е удължен срокът за решаване от адм.ръководител, 

съгласно измененията на НПК в сила от 05.11.2017 г.  

В срок над 1 месец няма решени ДП от прокурор спрямо 6 такива за 

2018 г. и 20 такива за 2017 г. само в РП Смолян, като е нямало такива за 

миналите два отчетни периоди в закритите прокуратури Мадан и Чепеларе. 

 По видове решения по досъдебни производства от прокурор: 

- в съда са внесени 212 прокурорски актове по 210 ДП срещу 216 

обвиняеми лица. Съответно за 2018 г. 149 прокурорски актове и спрямо 190 

такива за 2017 г.само в РП Смолян.  В закритата прокуратура Мадан през 

2018 г. са били внесени 37 броя прокурорски актове; а през 2017 г. те са 

били 47 броя. В закритата прокуратура Чепеларе през 2018 г. са били 

внесени 47 броя прокурорски актове; а през 2017 г. те са били 44 броя. 

- прекратени са 316 ДП (в т.ч.по давност – 144 дела); 

-  спрени – 82 ДП; 

-  изпратени по компетентност 18 ДП.    

 

Спрени ДП  

В края на отчетната 2019 година в Смолянска районна прокуратура с ТО 

Мадан и Чепеларе има общо спрени 82 броя ДП (това са спрени само през 

отчетния период). От тях: 

- 54 броя са спрени поради неразкриване на извършителя (чл.244, ал.1, 

т.2 НПК). 

- 28 броя ДП са спрени на други основания. 

Действията на прокурорите в съдебния район на РП Смолян по спрените 

досъдебни производства се изразяват в извършване на периодични 

проверки, като от разследващите органи се изпращат справки за 
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извършените действия по издирването на извършителите, проверява се 

първоначалното основание за спиране и ако то е отпаднало, се предприемат 

мерки за възобновяване. Проверки се извършват и в регистъра на лица с 

неприключени НП, като се прилагат съответните справки. 

Делът на спрените дела през 2019 година е 13,09% от общо решените 

ДП. 

В края на отчетната 2019 г.в съдебния район на РП Смолян с 

териториални отделения Мадан и Чепеларе броят на всички спрени ДП, 

включително от предходни години (в т.ч.тези на РП Смолян и на закритите 

прокуратури Мадан и Чепеларе) е 1029 броя, като от тях 19 броя ДП са 

срещу известен извършител.  

 

Прекратени ДП  

През 2019 година в Районна прокуратура Смолян са прекратени общо 

316 ДП срещу общо 277 прекратени за 2018 г. (в т.ч. 181 в РП Смолян; 60 в 

закритата прокуратура Мадан и 36 в закритата прокуратура Чепеларе) и 

срещу общо 311 за 2017 г. (в т.ч.177 за за РП Смолян; 66 в закритата 

прокуратура Мадан и 68 в закритата прокуратура Чепеларе). Налице е ръст 

през отчетната 2019 година на прекратените дела в съдебния район на РП 

Смолян с териториални отделения Мадан и Чепеларе с 11,30% спрямо 2018 

г. и със 10,06% спрямо 2017 г.  

Съотношението спрямо общия брой наблюдавани ДП през 2019 година 

и решени с прекратяване е 35,22%. 

От прекратените ДП: 

Поради изтекла давност са прекратени 144 ДП (спрямо 74 за 2018 г. и 66 

за 2017 г. в РП Смолян; спрямо 7 за 2018 г. и 15 за 2017 г.в закритата 

прокуратура Мадан; спрямо 7 за 2018 г. и 21 за 2017 г.в закритата 

прокуратура Чепеларе). Отчита се увеличение на броя спрямо предходните 

2018 г. и 2017 г. От прекратените по давност дела през 2019 година, няма 

прекратени срещу лица, привлечени като обвиняеми.  

През 2019 г. в съдения район на РП Смолян с ТО Мадан и Чепеларе 

няма прекратените дела по Глава двадесет и шеста от НПК (чл. 368–369 

НПК) от съда по искане на обвиняемия. 

 

 

Прокурорски актове, внесени в съда – общо и по видове: 

 
 РП Смолян с 

ТО Мадан и 

ТО Чепеларе 

Районна 

прокуратура 

Смолян 

Закритата 

прокуратура 

Мадан 

Закритата 

прокуратура 

Чепеларе 
Видове решения по прокурорски 

актове, внесени в съда 
2019 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

1.обвинителни актове 125 102 110 23 31 26 25 

2.споразумения 55 23 41 10 7 13 2 

3. предложение по чл.78а НК 32 24 39 4 9 8 17 

             ОБЩО прокурорски 

актове: 
212 149 190 37 42 47 44 



 28 

 

През 2019 година от съдебния район на Смолянска районна прокуратура 

по 210 досъдебни производства са внесени в съда общо 212 прокурорски 

актове спрямо 216 лица. В процентно съотношение е налице намаление с 

9,90% на внесените в съда актове спрямо внесените от РП Смолян и 

закритите прокуратури Мадан и Чепеларе, взети заедно през 2018 г. и 

намаление с 9,92% спрямо 2017 г. на внесените от РП Смолян и закритите 

прокуратури Мадан и Чепеларе, взети заедно. 

От тях по видове: 

1. обвинителни актове – 125 броя срещу 129 лица. 

2. със споразумения – по 53 досъдебни производства са внесени 55 

досъдебни споразумения срещу 55 лица. 

3. с предложение по чл.78А от НК – по 32 досъдебни производства са 

внесени 32 броя срещу 32 лица. 

Съответно по глави: 

По Глава ІІ Престъпления против личността - За този вид 

престъпления в съда са внесени 7 прокурорски актове (3,30% от общия 

брой внесени актове); 

По Глава ІІІ Престъпления против правата на гражданите - За този 

вид престъпления в съда са внесени 2 прокурорски актове (0,94% от общия 

брой внесени актове); 

По Глава ІV Престъпления против брака и семейството – За този 

вид престъпления в съда са внесени 11 прокурорски актове (5,18% от общия 

брой внесени актове); 

По Глава V Престъпления против собствеността – За този вид 

престъпления в съда са внесени 18 прокурорски актове (8,49% от общия 

брой актове); 

По Глава VІ Престъпления против стопанството – За този вид 

престъпления в съда са внесени 9 прокурорски актове (4,24% от общия 

брой внесени актове); 

По Глава VIIІ Престъпления против дейността на държавни 

органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 

функции – За този вид престъпления в съда са внесени 6 прокурорски 

актове (2,83% от общия брой внесени актове); 

По Глава ІХ Документни престъпления – За този вид престъпления в 

съда са внесени 10 прокурорски актове (4,71% от общия брой внесени 

актове); 

По Глава Х Престъпления против реда и общественото спокойствие 
– За този вид престъпления в съда е внесен 1 прокурорски акт (0,47% от 

общия брой внесени актове); 

По Глава ХІ Общоопасни престъпления – За този вид престъпления в 

съда са внесени 148 прокурорски актове (69,81% от общия брой актове); 
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Относителният дял на решените ДП с внасяне в съда спрямо 

наблюдаваните ДП е 23,41%.   

Решените дела с прокурорски акт за внасяне на делото в съда са 210, 

което съставлява дял от 54,97% от общия брой дела, решени с краен 

прокурорски акт (внесените в съда и прекратени – 382 бр., като в това число 

не се включват прекратените по давност). 

 

Продължителност на досъдебната фаза. 

Под продължителност на досъдебната фаза се разбира периода от  

образуването на делото до решаването му от прокурора по същество - 

внасяне в съда с прокурорски акт (обвинителен акт, споразумение, 

предложение по чл. 78а НК) или постановление за прекратяване, но без 

постаноленията за прекратяване по давност. 

За отчетния период в съдебния района на РП Смолян с териториални 

отделения Мадан и Чепеларе данните са следните: 

• до 8 месеца е продължителността на досъдебната фаза по 305 броя 

ДП. 

• до 1 година – 32 броя ДП 

• над 1 година – 34 броя ДП 

• над 2 години - 11 броя ДП 

Влияние върху продължителността на досъдебната фаза оказват 

спирането на наказателното производство и по-голямата фактическа и 

правна сложност. 

В края на 2019 г. са останали за наблюдаване (неприключени 

разследвания) 224 ДП. В сравнение с предишните години цифрите са: за РП 

Смолян – за 2018 г. – 106 ДП; за 2017 г. -134 неприключени разследвания 

по ДП; / за закритата прокуратура Мадан – за 2018 г. – 39; за 2017 г. – 40 

неприключени ДП; / за закритата прокуратура Чепеларе – за 2018 г. – 21; за 

2017 г. – 15 неприключени ДП. 

В края на отчетната 2019 г. за решаване при прокурор са останали 47 

броя.  Всички останали в края на 2019 година за решаване при прокурор са 

в законовия срок за произнасяне, като от тях по 1 /едно/ е с удължен срок от 

адм.ръководител, съгласно измененията на НПК в сила от 05.11.2017 г. 

През 2019 година в съдебния район на РП Смолян по досъдебни 

производства няма искания за ускоряване по чл.368 (от обвиняемия, от 

пострадалото лице или от ощетеното юридическо лице), както и нови 

искания след решение на съда по чл.369, ал.3, вр.ал.2 НПК за ускоряване на 

разследването. 

Обективните причини за продължителността на досъдебната фаза са: 

- липсата на вещи лица и забавяне изготвянето на назначени 

експертизи; 

- несвоевременно изпращането на разследващите органи на 

поискани данни и материали от други институции, вкл. от мобилни 

оператори; 
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- необходимост от постоянно обучение на полицейския състав, 

извършващ действия по чл. 212, ал. 2 НПК и действия по разследването, 

възложени им от прокурор, следовател или разследващ полицай.  

 

Действия за разрешаване на конкуренция на 

административнонаказателна и наказателна отговоронст (таблица 1в) 

Със Заповед № РД-02-22 /02.11.2017 г. на главния прокурор е 

утвърденоУказание за правилното прилагане новите нормативни положения 

в ЗИДНПК (ДВ, бр. 63/2017 г.), които се отнасят и до действията на 

прокурора при конкуренция на административно-наказателна и наказателна 

отговорност. Въведени са и промени в отчетността на прокуратурата за 

събиране на данни по това направление.  

През 2019 г.от страна на РП Смолян с ТО Мадан и Чепеларе са 

изготвени 2 предложения по чл.72, ал.1, вр.чл.70, б."д" ЗАНН. Разгледано от 

съда е 1, съответно уважено. В края на отчетната 2019 г. е останало 1 /едно/ 

неразгледано от съда предложение, тъй като делото е насрочено за 

разглеждане през м.януари 2020 г. 

Като последващи действия на прокурора по уваженото предложение е 

възобновено 1 ДП. След възобновяването му, по същото е внесен 

обвинителен акт, по който е постановен влязъл в сила съдебен акт 

(пр.пр.вх.№739/2019 г.). 

 

 

II. СЪДЕБНА ФАЗА  

Прокурорите, при решаване на делата и преписките освен със закона 

във всички случаи са се съобразявали с инструкциите и указанията, дадени 

от по-горната прокуратура.  

 

1.НАКАЗАТЕЛНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР 

Образувани, разгледани и решени в съда дела (по данни от 

табл.2.1.1): 

За отчетната 2019 година в съдебния район на РП Смолян са образувани 

от съда общо 212 дела по внесени прокурорски актове. От тях в Районен 

съд Смолян са образувани 122 дела; в Районен съд Мадан са образувани 50 

дела; в Районен съд Чепеларе са образувани 40 дела.  

За периода от тях по видове:  

1.обвинителни актове – 125 броя; 

2.внесени предложения за досъдебно споразумение – 55 броя; 

3.предложения по чл.78а НК – 32 броя. 

Прокурорите от РП Смолян са участвали в разглеждането на 232 

наказателни дела, по които са проведени 298 съдебни заседания по 

наказателно-съдебния надзор (в това число 82 участия в разпоредителни 

заседания). 
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От внесените прокурорски актове, районните съдилища в гр.Смолян, 

гр.Мадан и гр.Чепеларе са разгледали и решили общо 213 дела, което е 

100,47% спрямо внесените прокурорски актове през годината.   

По внесените обвинителни актове, видове решения на съда: 

 127 решения по обвинителни актове. От тях: 

- с постановяване на осъдителна присъда са приключени 38 дела;  

- с осъдително решение след одобрено от съда споразумение по реда на 

чл. 384 НПК до приключване на съдебното следствие 84 дела; 

- с решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по реда на чл.78а НК са приключени 3 дела, 

образувани по внесени обвинителни актове; 

- с прекратяване няма решени дела; 

- по 1 /един/ внесен в Районен съд Чепеларе обвинителен акт е 

констатирана очевидна фактическа грешка, като в указания 7-дневен 

срок наблюдаващият прокурор е отстранил констатираната ОФГ, внасяйки 

нов обвинителен акт. Няма прекратени съдебни производства по чл.248а, 

ал.2, пр.I, вр.ал.1 НПК и по чл.248а, ал.2, пр.II вр.ал.1 НПК. 

- с връщане на прокуратурата – 2 дела, като и двете са върнати по 

чл.249, ал.2, вр.чл.248, ал.1, т.3 НПК /допуснати съществени отстраними 

нарушения на процесуалните правила/.  

За отчетния период е подаден 1 /един/ протест срещу върнато от съда 

дело по чл.249, ал.3, вр.чл.248, ал.1, т.3 НПК (пр.пр.№974/2018 г.). 

Протестът е уважен от въззивния съд, като е постановена и осъдителна 

присъда.  

 През 2019 г. разгледани и решени от съда споразумения, внесени по 

реда на чл.381-382 НПК - 52 броя. От всички внесени споразумения едно е 

било неоодобрено от съда. Преценката на прокурорите при изготвяне на 

предложения за споразумения е правилна и обоснована.  

 През отчетния период по реда на чл.375 НПК /освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание/ са 

рeшени в районните съдилища от съдебния район на РП Смолян 34 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност. От внесените 

предложения всички са уважени. С връщане на прокуратурата няма. 

 

Осъдени, санкционирани и оправдани лица. Влезли в сила 

осъдителни и санкционни съдебни решения. 
Осъдителна присъда се отчита, когато поне едно от лицата е осъдено по 

едно от обвиненията. За осъдено се счита лицето, когато  е осъдено  поне по 

едно от обвиненията. 

Осъдените и санкционирани лица по внесените прокурорски актове в 

съда през отчетния период общо са 212.   

Осъдените и санкционирани лица спрямо предадените на съд са 98,14%.  

С влязъл в сила съдебен акт са осъдени и санкционирани 211 лица. 

Относителният дял на осъдените с влязъл в сила съдебен акт спрямо 
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предадените на съд лица е 97,68%. Цифрите показват, че в работата си 

прокурорите от съдебния район на РП Смолян с ТО Мадан и Чепеларе се 

ръководят от изискването за задълбочено проучване на делата и внасяне на 

обосновани прокурорски актове. 

Видно от структурното разпределение по видове престъпления, 

изложено в таблицата по-долу, при сравнително близки стойности, най-

много лица са осъдени с влязла в сила присъда/решение за общоопасни 

престъпления и за престъпления против собствеността, а именно: 
2019 година: 

Глава от НК Осъдени лица с 

влезли в сила 

присъди/решения  

Оправдани лица с влезли 

в сила 

оправд.присъди/решения 

Общо 211 2 

Глава ХІ Общоопасни престъпления 137 0 

Глава V Престъпления против собствеността 21 2 

Глава ІХ Документни престъпления 16 0 

Глава ІІ Престъпления против личността 11 0 

Глава VІ Престъпления против стопанството 9 0 

Глава ІV Престъпления против брака и семейството 6 0 

Глава ІIІ Престъпления против правата на гражданите 5 0 

Глава VIII Престъпления против дейността на държавни 

органи, общестени организации и лица, изпълняващи 

публични функции 

4 0 

Глава Х Престъпления против реда и общественото 

спокойствие 2 0 

*По останалите глави от НК няма осъдени и оправдани лица 

 

От общия брой осъдени лица с влезли в сила присъди, респективно 

решения, 15 са жени. 

По постановените влязли в сила осъдителни съдебни актове за 2019 г. са 

били наложени следните видове наказания по лица: 

 спрямо 29 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода” 

ефективно; 

 спрямо 117 лица е наложено наказание „Лишаване от 

свобода” условно; 

 спрямо 17 лица е наложено наказание „Пробация”; 

 спрямо 89 лица е наложено друг вид наказание (лишаване от 

права, обществено порицание); 

 спрямо 82 лица е наложено наказание „Глоба”.  

 

По глави от НК разпределението на влезлите в сила наказания е 

следното: 

Глава от НК Пробация 
Условно  

ЛС 

Ефективно 

ЛС 
Глоба 

Други 

наказания 
/лишаване от 

права, общ. 

порицание/ 

Общо 17 117 29 82 89 

Глава ІІ Престъпления против личността 4 4 1 3 0 

Глава ІIІ Престъпления против правата на 

гражданите 
0 5 0 2 1 

Глава ІV Престъпления против брака и 3 0 1 1 1 
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семейството 

Глава V Престъпления против собствеността 5 6 10 1 0 

Глава VІ Престъпления против стопанството 1 4 2 2 0 

Глава VIIІ Престъпления против дейността на 

държавни органи, общестени организации и лица, 

изпълняващи публични функции 

3 0 1 0  

Глава ІХ Документни престъпления 0 4 0 12 0 

Глава Х Престъпления против реда и 

общественото спокойствие 
0 1 0 1 0 

Глава ХІ Общоопасни престъпления 1 93 14 60 87 

 

От данните е видно, че най-често определяните от съда наказания са 

условно осъждане и ефективно осъждане. По-леките наказания, в таблицата 

обозначени с общо наименование „други наказания” (лишаване от право да 

се заема/упражнява определена длъжност/дейност, обществено порицание) 

и глоба, обикновено се налагат кумулативно за предвидените в особената 

част на НК престъпления. Това обяснява и големия им брой, тъй като се 

налагат заедно с основните наказания. 

 

Институт на съкратеното съдебно следствие. 

По реда на съкратеното съдебно следствие наложените през 2019 

година наказания по влезли в сила присъди са 11, от които ефективно ЛС – 

1, условно ЛС – 2, пробация – 4, глоба – 3 и други  - 1.  

Съобразно видовете престъпления по глави от НК разпределението на 

наказанията, наложени по реда на съкратеното съдебно следствие е: 

 
Съответно за 2018 г.  

Глава от НК Пробация Условно ЛС Ефективно ЛС Глоба Други 

наказания 

Общо 4 2 1 3 1 

Глава II Престъпления против личността 1 0 0 0 0 

Глава V Престъпления против собствеността 2 1 1 0 0 

Глава IХ Документни престъпления 0 0 0 1 0 

Глава ХІ Общоопасни престъпления 1 1 0 2 1 

*За престъпления по непосочените глави няма наложени наказания. 

 

 

Протести  

Относителният дял на подадените през отчетната 2019 година протести 

(7 броя) спрямо решените от съда дела (213 броя) е 3,28%. Разгледани са от 

съда 8 протести, тъй като един от разгледаните е бил внесен в предходната 

2018 година. От всички разгледани протести, от съда са уважени 4 броя.  

 

ПОСТАНОВЕНИ  ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ И ВЪРНАТИ ОТ 

СЪДА ДЕЛА. 

ВЪРНАТИ ОТ СЪДА ДЕЛА НА ПРОКУРАТУРАТА 

Един от основните индикатори за качеството и ефективността на 

прокурорската работа е броят на върнатите от съда дела. За 2019 г. по 
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внесените общо 212 прокурорски актове, са върнати 3 /три/ броя от 

районния съд или в процентно съотношение 1,41% от внесените. 

 

ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ С КОНСТАТИРАНИ ОЧЕВИДНИ 

ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ 

За отчетната 2019 г. по внесените обвинителни актове съдът е 

констатирал 1/един/ с ОФГ. Наблюдаващият прокурор е внесла нов 

обвинителен акт в указания от съда срок. 

 

Протести срещу разпореждания за връщане 

През 2019 година е подаден 1 /един/ протест срещу разпореждане за 

връщане на дело. Протестът е уважен от окръжния съд и е върнал делото на 

първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените 

действия. Постановена е и осъдителна присъда.  

              

ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ. 

През 2019 година са постановени 2 /две/ оправдателни присъди.   

 

           

2.ГРАЖДАНСКО-СЪДЕБЕН НАДЗОР.  

През 2019 година прокурорите от Районна прокуратура Смолян с 

териториални отделения Мадан и Чепеларе осъществяват дейността си по 

гражданскосъдебния надзор в съответствие с нормативните актове по 

действащото законодателство и указанията на висшестоящите прокуратури. 

Предявени искове от прокурор: 

През 2019 година от съдебния район на РП Смолян не са предявявани 

граждански искове до районните съдилища в гр.Смолян, гр.Мадан и 

гр.Чепеларе.  

 

Дейност на прокуратурата по ЗПКОНПИ. 

Прокурорите изпълняват задълженията си по закона, като дейността на 

Районната прокуратура е подчинена на създадената организация за работа и 

водене на отчетност в изпълнение на разпоредбите ЗПКОНПИ, 

Инструкцията №513/11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на 

взаимодействие между КОНПИ, ДАНС, МВР, органите към Министъра на 

финансите и Прокуратурата на РБ. Прокурорите са запознати с приетите 

през м.ноември 2019 г.Правилата за взаимодействие между ПРБ и 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество /КПКОНПИ/ при прилагане на чл.72а от НПК и 

издадената в тази връзка Заповед №РД-04-416/05.12.2019 г.на Главния 

прокурор за създаване на организация по изпълнение на  Правилата за 

взаимодействие между ПРБ и КПКОНПИ при прилагане на чл.72а от НПК. 

Наблюдаващите прокурори са изпращали информация до ТД на 

КОНПИ, когато за престъпление, посочено в чл.108, ал.1 ЗПКОНПИ, е 
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образувано досъдебно производство. Копия от уведомленията до КОНПИ 

се прилагат към наблюдателните материали. За отчетния перод са 

изпратени 29 броя уведомления по реда на ЗПКОНПИ.  

 

Участие в граждански дела.  

Участията на прокурори в граждански дела са относно промяна на 

имена, за обявяване на факт и други. 

В прокуратурата са заведени 50 преписки във връзка с постъпили 

призовки от районните съдилища в гр.Смолян, гр.Мадан и гр.Чепеларе за 

образувани първоинстанционни граждански дела. През отчетната 2019 г. 

участията на прокурорите са в 15 съдебни заседания по 17 граждански дела.   

 

 

ОСЪДИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА НА РБ 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА 

И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ.  

За отчетната 2019 година Районна прокуратура-Смолян с ТО Мадан и 

ТО Чепеларе е участвала в 1 /едно/ дело по ЗОДОВ. 

След разглеждане на делото, съдът се е произнесъл с решение, с което е 

осъдил ПРБ да заплати на ицеца на осн.чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ сумата от 

1300 /хиляда и триста/ лева за обезщетение на неимуществени вреди, ведно 

със зак.лихва върху главницата до окончателното заплащане на вземането, 

като отхвърля като неоснователен и недоказан иска в частта за разликата 

над уважения размер от 1300 лв.до претендирания размер от 15000 лева. 

  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ 

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ. 

 

През 2019 г. в Районна прокуратура Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе 

са получени за привеждане в изпълнение, влезли в сила 123 съдебни актове, 

по които прокуратурата е длъжна да предприеме действия по чл.416, ал.2 

НПК, а именно присъди, споразумения, решения и определения, както и 

такива получени от други прокуратури по делегация. Получените в РП 

Смолян присъди и решения, които след това са изпратени за изпълнение по 

делегация, не се отчитат статистически от РП Смолян, тъй като същото се 

извършва в делегираната покуратура, съгласно посоченото горе указание.  

По получените съдебни актове, постановените наказания по НК са общо 

132, а именно:  

 

 2019 г. 

Общо наказания по лица по 

съдебни актове, получени за 

изпълнение, от тях: 
90 

с наказание  "лишаване от свобода" 27 или 20,45% 

с наказание "пробация" 16 или 12,12% 
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с наказание "лишаване от права" 86 или 65,15% 

с наказание "обществено порицание" 3 или 2,27% 

 

Приведени в изпълнение (т.е.изпратени присъди за изпълнение от 

прокурора до органите по изпълнение) са 123 съдебни акта, което е 100% от 

получените за изпълнение.  

През отчетния период реално приведени в изпълнение (т.е.получени 

потвърждения за начало на изпълнението на наказанието по привеждане на 

присъдата) са 120 присъди.  

Няма несвоевременно изпратени от прокурора и неизпълнени присъди 

от органа по изпълнението.  

В края на 2019 г. има останало 1 /едно/ незадържани лица с наложено и 

изпратено за изпълнение наказание „лишаване от свобода”. За осъденото 

лице е издадена ЕЗА.  

За отчетната 2019 г. по две изпълнителни преписки за 2 /две/ лица има 

постановено отложено начало на изпълнение по чл.415 НПК на наказание 

„Лишаване от свобода”. Като причините за отлагане и по двете преписки са 

били здравословното състояние на осъдените. 

През отчетния период няма прекратени по давност изпълнителни 

преписки.  

През 2019 г. РП Смолян е внесла в съда 1 предложение по реда на 

чл.306 НПК и същото е уважено от съда. 

По 2 /две/ изпълнителни преписки наблюдаващият прокурор се е 

произнесъл с постановление по чл.59 НК за зачитане на дни.  

 

Принудителни мерки: 

През 2019 г. в прокуратурата са наблюдавани 34 преписки касаещи 

дейността по прилагането на принудителните мерки. От тях 

новообразувани са 31 преписки. 

През отчетния период Районна прокуратура Смолян с ТО Мадан и ТО 

Чепеларе е внесла в съда 21 броя предложения и искания, като от тях 19 

броя са разгледани. Уважени от съда през 2019 г.са 14 предложения; 1 брой 

е прекратено.   

По направените искания и предложения, прокурорите са участвали в 21 

съдебни заседания срещу 21 такива за 2017 г. и срямо 50 съд.заседания за 

2016 г. 

 

 

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 ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 
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В изпълнение изискванията за мониторинг на съдебната система за 

отчетност на делата от особен обществен интерес, във връзка с указанията 

на Главния прокурор, през отчетната 2019 г. Районна прокуратура 

гр.Смолян е изготвяла статистическа и аналитична информация за 

движението на посочената категория дела. 

 

СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР  

По видове престъпления, взетите на СН дела се разпределят по следния 

начин: 
 

Престъпления 
Наблюдавани 

производства 

ДП, 

внесени в 

съда 

Осъдени/санкциони

рани лица с влязъл 

в сила съдебен акт 

Корупционни престъпления 2 0 0 

Организирана престъпност 0 0 0 

Изпиране на пари 0 0 0 

Злоупотреби със средства на ЕС 0 0 0 

Документни, данъчни и финансови 

измами 
0 0 0 

Други престъпления от значим 

обществен интерес  
0 0 0 

 

  

 ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ 

КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН 

ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 

За постигане на по-висока резултатност в противодействието на тежката 

престъпност, Прокуратурата осъществява специализирано наблюдение, 

непрекъснато ръководство и контрол, отчетност и публичност в рамките, 

допустими от закона, на всички дела, образувани за тежки престъпления - 

организирана престъпност, корупция, злоупотреби с фондове на ЕС, 

изпиране на пари, данъчни престъпления, подправка и прокарване в 

обръщение на фалшиви платежни инструменти, незаконен трафик на хора и 

наркотици.  

 От категориите тежки престъпления посочени по-горе, през отчетния период 

прокурорите от съдебния район на Районна прокуратура гр.Смолян с ТО Мадан и 

Чепеларе са наблюдавали общо 105 ДП или 11,70% спрямо общия брой 

наблюдавани досъдебни производства (897). От тях новообразувани – 81 броя. 

Тези досъдебни производства през отчетната 2019 година се разпределят в 

незаконен трафик на наркотици, корупционни престъпления и данъчни 

престъпления. 

 

ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ 
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През отчетната 2019 година в Районна прокуратура гр.Смолян с ТО 

Мадан и Чепеларе не са образувани и наблюдавани преписки и дела с проява 

на организирана престъпност, същите са с подсъдност на специализираната 

прокуратура. 

 

КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. 

(по данни от табл.4.2.1) 

Показатели 2019 г. 

Наблюдавани ДП 13 

Новообразувани ДП 4 

Решени ДП 3 

Прокурорски актове, внесени в съда 1 

Лица по внесените в съда прокурорски актове 1 

Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила  

съдебен акт 
0 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 

 

Срочността на разследването по делата за корупционни престъпления е,              

както следва: 

• разследването е приключило по 6 ДП, всички в законов срок; 

• с неприключено разследване в края на отчетния период са 6 ДП, в 

законов срок; 

• едно дело е с приключено разследване в края на 2018 г.и е решено от 

прокурор през отчетната 2019 г.; 

Прекратени ДП – 2 /два/ броя. Внесено в съда е 1 ДП.  

Решените от прокурор са 23,07% от наблюдаваните корупционни ДП. 

В края на отчетната 2019 г. при прокурор са останали за решаване 4 

броя ДП, всички в законовия срок. 

Спецификата на корупционните престъпления, съобразно систематиката 

на НК за 2019 г. – по видове и като движение на делата, се откроява 

посредством представяне на данните в следващата таблица: 

 

 

Текстове от НК и група по Каталог 
Наблюдавани 

ДП 
Новообразувани  

ДП 
Спрени 

ДП 
Прекратени 

ДП 

Внесени в съда 

прокурорски 

актове 

Осъдени 
лица 

Оправдани 
лица 

Глава IХ „Документни 

престъпления“, група 2: 
  

  
   

Чл.311, ал.1 НК 5 0 0 0 1 0 0 

Глава III „Престъпления против 

политическите права на 

гражданите”, група 3: 

  

  

   

Чл.167, ал.2 1 1 0 0 0 0 0 

Чл.167, ал.3 1 1 0 0 0 0 0 

Глава V „Присвоявания”, група 

3:  
  

  
   

Чл.201 НК 5 1 0 2 0 0 0 

Глава IX „Документни 

престъпления”, група 3: 
  

  
   

Чл.312 НК 1 1 0 0 0 0 0 
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Общо 13 4 0 2 1 0 0 

 

 

ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ. 
През периода няма образувани такива дела и преписки, поради което не се 

сочат обобщени данни, анализ и изводи.  

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ – ИМУЩЕСТВО И/ИЛИ 

СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ЕС ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕС НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. 
През отчетния период в съдебния район на РП Смолян с ТО Мадан и ТО 

Чепеларе няма новообразувани и наблюдавани дела, касаещи престъпления 

с фондове на ЕС.  

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАРИЧНАТА И КРЕДИТНАТА 

СИСТЕМА–ИЗГОТВЯНЕ, ПРОКАРВАНЕ В ОБРЪЩЕНИЕ И 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕИСТИНСКИ И ПРЕПРАВЕНИ ПАРИЧНИ 

ЗНАЦИ И КРЕДИТНИ КАРТИ. 

В Районна прокуратурата гр.Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе през 

отчетния период  няма образувани и разследвани такива престъпления. 

 

ДАНЪЧНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ 

ДДС 

(по данни от табл.4.2.2) 

 

Показатели 2019 г. 

Наблюдавани ДП 15 

Новообразувани ДП 11 

Решени ДП 11 

Прокурорски актове, внесени в съда 5 

Лица по внесените в съда прокурорски актове 5 

Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила  

съдебен акт 
5 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 

 

Срочността на разследването по делата за данъчни престъпления е, 

както следва: 

• разследването е приключило по 12 ДП, всички в законов срок; 

• с неприключено разследване в края на отчетния период са 3 ДП, 

всички в законов срок. 

Прекратени са 6 ДП. Няма ДП изпратени по компетентност на друга 

прокуратура. В съда са внесени 5 ДП. 

Решени от прокурор са 73,33% от наблюдаваните ДП от тази категория. 

Внесените в съда прокурорски актове съставляват 44,45% от решените дела. 
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Спецификата на данъчните престъпления в РП Смолян с ТО Мадан и 

ТО Чепеларе ДП, съобразно систематиката на НК за 2019 г. – по видове и 

като движение на делата, се откроява посредством представяне на данните 

в следващата таблица: 

 

Глави от НК и раздели  
Наблюдавани 

ДП 

Новообразувани  

ДП 

Спрени 

ДП 

Прекратени 

ДП 

Внесени в съда 

прокурорски 
актове 

Осъдени 

лица 

Оправдани 

лица 

Глава VІ „Престъпления против 

стопанството”, раздел 2 
  

  
   

Чл.234 НК 15 11 0 6 5 5 0 

Общо 15 11 0 6 5 5 0 

За периода няма образувани досъдебни производства с предмет ДДС. 

 

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И 

ПРЕКУРСОРИ. (по данни от табл.4.3.1) 

 

Показатели 2019 г. 

Наблюдавани ДП 77 

Новообразувани ДП 66 

Решени ДП 56 

Прокурорски актове, внесени в съда 37 

Лица по внесените в съда прокурорски актове 37 

Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила  

съдебен акт 
32 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 

 

Наблюдаваните ДП по текстове от НК са: 

-по чл.354а, ал.3 НК – 57 наблюдавани, от които 51 новообразувани; 

-по чл.354а, ал.5 НК – 15 наблюдавани, от които 10 новообразувани; 

-по чл.354в, ал.1 НК – 5 наблюдавани, от които 5  новообразувани. 

 Срочността на разследването по делата за престъпления, свързани с 

незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори е, както следва: 

• разследването е приключило по 54 ДП, всички в законов срок; 

• с неприключено разследване в края на отчетния период са 18 ДП. 

Прекратени са 17 ДП. Едно ДП е изпратено по компетентност на друга 

прокуратура. В съда са внесени 37 ДП, по които прокурорските актове са - 

18 броя обвинителни актове, 6 броя споразумения и 13 броя предложение 

по чл.78а НК. В края на отчетната 2019 г.при прокурор са останали 3 броя 

дела за решаване, като същите са в законовия срок за произнасяне. 

Данните сочат, че преобладаващ е броят на делата, приключени с краен 

прокурорски акт, което е  много добър показател за ритмичността на 

разследването. През 2019 г. решени от прокурор са 72,72% от 

наблюдаваните ДП, образувани за незаконен трафик на наркотични 
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вещества и контрабанда. Внесените в съда прокурорски актове през 2019 г. 

съставляват 66,07% от решените. 

Няма върнатите от съда прокурорски актове.  

Осъдените лица с влязла в сила присъда през 2019 г. са 32 броя.   

През отчетната 2019 година няма оправдани лица. 

Спрямо общия брой наложени наказания, с най-висок дял от 

наказанията е „глобата”, следват наказанията „лишаване от свобода”, 

изпълнението на което се отлага с изпитателен срок. Две лица са с 

ефективно наказание „лишаване от свобода“. 

 

НЕЗАКОНЕН ТРАФИК НА ХОРА. (по данни от табл.4.4.1) 

През отчетната 2019 година няма наблюдавани и новообразувани дела 

за незаконен трафик на хора. 

 

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА. 

През 2019 г. в Районна прокуратура Смолян с териториални отделения 

Мадан и Чепеларе са наблюдавани общо 20 досъдебни производства с 

непълнолетни извършители за престъпления от общ характер. В сравнение 

с общо наблюдаваните от прокуратурата досъдебни производства - 897, 

делата срещу непълнолетни извършители съставляват дял от 2,22%.  

Приключени са 20 ДП, като относителния им дял спрямо 

наблюдаваните дела срещу непълнолетни лица е 100%. Няма неприключени 

ДП в края на отчетната 2019 г. 

Решени по същество от прокурорите са 19, което като относителен дял 

от общо наблюдаваните ДП от тази категория съставлява 95%. В края на 

отчетната година 1 дело е останало за решаване при прокурор в законния 

срок. 

През 2019 г. с постановление за прекратяване и изпращане на 

материалите на Местнате комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни в гр.Смолян, гр.Мадан и гр.Чепеларе за 

налагане на съответни възпитателни мерки са приключило 13 ДП. 

Данните по основни показатели са както следва: 

 
Показатели 2019 г. 

Наблюдавани ДП 20 

Новообразувани ДП 10 

Решени ДП 19 

Прокурорски актове, внесени в съда 5 

Лица по внесените в съда прокурорски актове 5 

Предложения до КБППМН за налагане 

на възпитателни мерки (чл. 61 НК) 
13 

Осъдени лица, с влязъл в сила съдебен акт 2 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 
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Структурно разпределение на наказателните производства, 

съобразно систематиката на НК. Осъдени и санкционирани 

непълнолетни лица: 

Най-голям е делът на извършените престъпления от тази категория лица 

по Глава единадесета от НК „Общоопасни престъпления”. Наблюдавани са 

13 ДП, от които новообразувани 8. От наблюдаваните 1 по чл.343б НК; 2 по 

чл.343в НК; 3 по чл.345 НК; 1 по чл.346 НК и 6 по чл.354а НК. В края на 

отчетния период няма ДП останали неприключени. В съда за общоопасни 

престъпления са внесени 3 прокурорски актове (предложения по чл.78а от 

НК) и е осъдено 1 лице с влязла в сила присъда за престъпление по чл.343в 

НК с наложено наказание „пробация”. 

Следва делът на извършените от непълнолетни лица престъпления по 

Глава пета от НК „Престъпления против собствеността” - 5 наблюдавани, от 

които 1 новообразувано. В съда е внесен 1 обвинителен акт срещу 1 лице (по 

чл.195 НК), като в края на отчетната няма постановена осъдителна присъда. 

Следват извършените от непълнолетни лица престъпления по Глава 

втора от НК „Престъпления против личността” - 2 наблюдавани, от които 1 

новообразувано по чл.129 НК. В съда е внесен 1 обвинителен акт срещу 1 

лице (съответно по чл.131 НК). Постановена е една влязла в сила присъда – 

за престъпление по чл.131 НК с наложено наказание „пробация“. 

 

През 2019 г. с влязла в сила присъда са осъдени 2 непълнолетни лица, 

което е 0,92% от общо предадените на съд 216 лица.  

Няма оправдани  лица, както и лица с влязла в сила оправдателна 

присъда.  

През 2019 г. няма осъдени непълнолетни лице с наложено наказание 

„лишаване от свобода” с приложение на чл.69, вр.чл.66 НК. С наложено 

наказание „пробация” са осъдени 2 лица. През годината няма наложено 

ефективно изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. 

 

 

ПРЕПИСКИ И ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ 

ЗА ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР. 

РЕШЕНИЯ НА ПРОКУРОРА И СЪДА ПО ТЯХ. ОБВИНЯЕМИ И 

ОСЪДЕНИ ЛИЦА. 
 

В РП Смолян с териториални отделения Мадан и Чепеларе през отчетната 

2019 г. няма наблюдавани преписки и досъдебни производства, образувани за 

полицейско насилие от служители на МВР.  

 

ПРЕПИСКИ И ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ 

ЗА НАСИЛИЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ 
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СВОБОДА И ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА. РЕШЕНИЯ НА 

ПРОКУРОРА И СЪДА ПО ТЯХ. ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА. 
 В РП Смолян с териториални отделения Мадан и Чепеларе през отчетната 

2019 г. няма наблюдавани преписки и досъдебни производства, образувани за 

насилие от служители в местата за лишаване от свобода и задържане под 

стража.  

 

IV. МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО   

(данни по таблица 9.) 

През 2019 г. в съдебния район на РП Смолян е постъпила 1 /една/ молба 

за правна помощ от страна в ЕС. А именно: 

- постъпила молба за правна помощ от Федералната служба за 

товарен транспорт в гр.Кьолн, Република Германия, касаеща предаване на един 

брой известие за определяне на парична глоба във връзка с административно 

дело. Преписката е препратена на Районна прокуратура Златоград по 

компетентност. 

 

През 2019 г. от съдебния район на РП Смолян няма изпращани молби за 

правна помощ до страна в ЕС.  

 

През 2019 г.от прокурори от съдебния район на РП Смолян са изпратени 

2 броя ЕЗА: 

- По присъдна преписка наблюдаващият прокурор е издал 

Европейска заповед за арест /ЕЗА/, тъй като осъденото лице с наказание 

„лишаване от свобода“ не е бил открит на адреса му по местоживеене, като 

е усатановено, че е напуснал пределите на РБ. В резултат на издадената 

ЕЗА, осъденият е установен и е приведен в затовора за изтърпяване на 

наложеното му наказание. 

- По присъдна преписка наблюдаващият прокурор е издал 

Европейска заповед за арест /ЕЗА/, тъй като осъденото лице с наказание 

„лишаване от свобода“ не е бил открит на адреса му по местоживеене, като 

е усатановено, че е напуснал пределите на РБ. Към края на отчетния период 

осъденото лице не е издирено. 

 

През 2019 г. от съдебния район на РП Смолян няма екстрадации и 

трансфер на наказателни производства, като такива е нямало и за 

предходните два периода. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СМОЛЯН ПО 

АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА 

ЗАКОННОСТ 
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СЪСТОЯНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО 

АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБНИЯ НАДЗОР И ПО НАДЗОРА ЗА 

ЗАКОННОСТ. 

Районна прокуратура Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе е 

организирала своята дейност, свързана с административен надзор за 

законност през 2019 г., като изцяло се е базирала на правомощията дадени й 

в Конституцията на РБ, в Закона за съдебна власт, указанията на 

Прокуратурата и задачите, залегнали в плана на Прокуратурата за този вид 

надзор.  

 През периода дейността на прокуратурата се е характеризирала в три 

направления: 

          - изпълняване на задачите, залегнали в плана на прокуратурата по 

надзори; 

         - отреагиране на конкретни поводи и сигнали;  

         - по изпълнение  разпореждания от ВКП, ВАП, АП-Пловдив и ОП-

Смолян. 

 

През периода поставените задачи по плана за 2019 г. на РП-Смолян са 

изпълнени в цялост и в срок.  

Като обем през годината са наблюдавани общо 38 преписки, от които 36 

новообразувани. От този общ брой, по инициатива на прокурор са 13 броя.  

По тези преписки са извършени проверки по реда на чл.145, ал.1, т.1-3 ЗСВ, 

като техният общ брой е 83, тъй като по образуваните преписки са 

извършвани повече от една проверка. 

Решени са всички 38 преписки. 

  

ПЛАНИРАНИ И ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЗАКОННОСТ. 

През отчетната 2019 година прокурорите от РП Смолян са извършили 

общо 83 проверки, от тях по чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ /изискани документи/ - 14 

броя; по чл.145, ал.1, т.2 ЗСВ /лични проверки/ - 45 броя и по чл.145, ал.1, 

т.3 ЗСВ /възлагателни проверки/ - 24 броя. 

Част от проверките са били разпоредени от горестояща прокуратура, 

такива са: 

- Проверка за законност за изпълнение на изискванията на Закона 

за пътищата и подзаконовите актове, отнасящи се до пътните съоръжения 

/мостове, виадукти, естакади и др./ на общинските пътища; 

- Проверка по упражняване надзор за законосъобразното 

изпълнение на задълженията на кметовете на общини в съдебния район, за 

проверка на строежите в подопечната им територия, които поради 

естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за 

здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са 

от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в 

санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят; 
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- Проверка за законност по инициатива на отдел „Надзор за 

законност“ при ВАП по спазване изискванията на Закона за 

ветеринаромедицинската дейност (ЗВД) в частта, в която са уредени 

задълженията на собствениците на кучета – домашни любимци и 

изпълнение на правомощията от компетентните контролни органи; 

 

Проверки по инициатива на прокурор: 

През 2019 година е осъществяван надзор за законност на дейността  и 

издадените административни актове от общинските съвети в съдебния 

район на Районна прокуратура Смолян с териториални отделения Мадан и 

Чепеларе. В прокуратурата Кметовете на Общини Смолян, Баните, Мадан, 

Рудозем и Чепеларе своевременно са изпращали за осъществяване на 

надзор за законност на новоприетите подзаконови нормативни актове на 

общинските съвети, както и на изменения и допълнения на действащи 

актове; регулярно са изпращали копия на издаваните от тях индивидуални 

административни актове, а именно – заповеди, във връзка със Закона за 

общинската собственост (по принудително отчуждаване на имоти частна 

собственост за общински нужди; отчуждаване на неурегулирани поземлени 

имоти извън урбанизираните територии; за изземване на общински имоти, 

които се владеят и държат без основание и др.); по Закона за управление на 

етажната собственост (по извършване на ремонт в сгради с режим на 

етажна собственост); по Закона за устройство на територията (временни 

пътища, преминаване през чужди имоти и осигуряване на достъп; 

премахване на строежи, обезщетения; недопускане и отстраняване на 

незаконно строителство); както и други заповеди по осъществяване 

предоставените на кметовете компетенции по Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. В тази връзка в РП Смолян с 

ТО Мадан и Чепеларе са заведени преписки, по които е осъщестяван надзор 

за законност и са извършвани проверки на съответните административни 

актове. През годината по тях не са установени закононарушения.  

През 2019 година, по надзора за законност прокурорите от РП Смолян с 

ТО Мадан и ТО Чепеларе не са изготвяли до Административен съд 

гр.Смолян протести.  

За отчетния период не са изготвяни предложения по чл.145, ал.1, т.6 от 

ЗСВ. 

През отчетния период прокурор от РП Смолян и участвал в 1 съдебно 

заседание по изготвено и внесено предложение по чл.72, ал.1, вр.чл.70, б."д" 

ЗАНН /за възобновяване/. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020 г, ПРИЕТА С 

РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ №10/05.03.2015 г., Т.3 
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Предоставянето на информация от публичен интерес чрез медиите 

гарантира правото на информираност на гражданите и се осъществява в 

съответствие с разпоредбите на Конституцията, НПК, ЗСВ, Закона за 

защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация и 

Закона за защита на класифицираната информация.  

Дейността е съобразена с Комуникационната стратегия на съдебната 

власт, приета от ВСС (Протокол №10/05.03.2015 г., т. 3); Становище 

№8/2013 г. на Консултативния съвет на европейските прокурори относно 

отношенията между прокурорите и медиите, както и Становище №9/2014 г. 

на КСЕП относно европейските принципи и норми, засягащи прокурорите 

(„Римска харта“), както и с Правилата за медийна комуникация в системата 

на ПРБ. 

Работата на РП Смолян с ТО Мадан и ТО Чепеларе с медиите има за цел 

осигуряване постоянната информираност на обществото, повишаване 

общественото доверие към прокуратурата като гарант за защита на 

правовия ред, предоставяне по достъпен начин на обективна информация за 

дейността на прокурорите и разследващите органи и общо възпитателното 

въздействие и повишаване на правната култура на гражданите.  

През 2019 г. на официалния сайт на РП Смолян са публикувани 

прессъобщения, като прокуратурата е осъществявала комуникациите си с 

медиите при спазване на утвърдените със Заповед №РД-02-9/24.03.2015 г. 

на Главния прокурор на РБ Правила за медийната комуникация в системата 

на ПРБ.  

 

 

РАЗДЕЛ V 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

ГР. СМОЛЯН С ТЕРИТОРИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ МАДАН И 

ЧЕПЕЛАРЕ И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

През отчетната 2019 г. продължи работата по утвърждаване в 

практиката на въведените с НПК правни институти и установените единни 

правила на досъдебното производство. Утвърдена е фигурата на 

наблюдаващия прокурор в извършване на цялостно досъдебно разследване.  

Резултатите в дейността на прокуратурата по наказателно съдебния 

надзор са добри. Районна прокуратура гр.Смолян с ТО Мадан и ТО 

Чепеларе работи успешно в изпълнение на основната си функция да 

повдига и поддържа обвинение срещу извършителите на престъпления за 

реализиране на наказателната  отговорност, в т.ч. и изпълнение на  

наложените наказания по присъдите. 

Колективът на Районна прокуратура гр.Смолян с ТО Мадан и ТО 

Чепеларе вследствие на доброто ниво на организация на работния процес и 

трудовата дисциплина, успява да се справи с поставените задачи и да 
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постигне добри количествени  и качествени параметри на свършената 

работа. 

 

 
          

     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

     РАЙОНЕН ПРОКУРОР ДИМИТЪР СТРАТИЕВ 

 

 

 


