
 

  1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Д О К Л А Д 
 

            ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

 

      РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

 

                   ГРАД Д Е В И Н 
 

                           ПРЕЗ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  2 

 

           

   
 

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОННА  ПРОКУРАТУРА - ДЕВИН 

 

 

 

Годишният доклад за дейността на Районна прокуратура – Девин през 

отчетната 2020г. е изготвен съгласно изискванията на чл.145, ал.1, т.4 от Закона 

за съдебната власт, Указание №17996/23.12.2011г., Указание №И-

301/27.12.07г., изм. и допълнено с  Указание И-283/2008г. на Главния прокурор 

на РБългария,  Решение на ВСС по Протокол №1/09.01.2014г., както и Заповед 

№РД-04-454/16.12.2019г. на Главния прокурор на РБ, касаещи организацията на 

информационната дейност на Прокуратурата на РБългария и изготвянето на 

годишен отчетен доклад по прилагането на закона и за дейността на 

прокуратурата и разследващите органи. 

Криминогенната обстановка в района обслужван от Районна прокуратура - 

Девин е обусловена както от социално-икономически, нравствено-

психологически и демографски условия, които рефлектират на общата картина 

на престъпността в страната, така и от специфичните криминогенни фактори за 

региона. Продължава да спада жизнения стандарт на хората живеещи в този 

район и това оказва своето отражение върху различните прояви на престъпност. 

Затова основни криминогенни фактори в района продължават да бъдат 

бедността, безработицата и липсата на перспективи. Гореописаните процеси и 

явления доказват необходимостта от функционирането на ефективна система за 

противодействие на престъпността, повишаване нивото на взаимодействие 

между структурите на съдебната система и всички органи, призвани да водят 

борбата с престъпността. 

През изминалата 2020г. Районна прокуратура – Девин е полагала усилия да 

изпълнява предоставените й правомощия от Конституцията на Р.България, 

Закона за съдебната власт, Наказателно процесуалния кодекс и другите 

нормативни актове, регламентиращи отделните видове законност, като е 

спазвала принципа за равенство на гражданите пред закона и гарантиране на 

техните права и законни интереси по образуваните наказателни производства. 
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   В настоящият доклад накратко е отразена и обобщена дейността на 

Районна прокуратура - Девин  в борбата срещу престъпността и 

закононарушенията през 2020г., проблемите и трудностите съпътствували 

работата на прокуратурата през отчетния период.                                     

 

 

Р А З Д Е Л -  I 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА  

И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

 

 

През отчетната 2020г. Районна прокуратура - Девин е създала такава 

организация на работата си, която да позволява на прокурорите стриктно да 

изпълняват служебните си задължения в противодействието на престъпността и 

наред с това да подобряват качеството на своята работа.  

Трудовата  дисциплина през отчетната 2020г. на прокурорите и 

служителите в Районна прокуратура – Девин е била на нужното ниво. 

Работното време се спазва от прокурорите и служителите. При наличието на 

спешни задачи по внесени актове в съда, по вземане на мерки за неотклонения, 

по внасяне на искания в съда за одобряване на протоколи за претърсване и 

изземване и други районния прокурор така е организирал работата на 

прокуратурата, че да се изпълнят поставените задачи незабавно без оглед дали 

това следва да стане в предвидената в ПАПРБ почивка. Деловодството на 

прокуратурата работи непрекъснато, без обедна почивка, като по този начин е 

осигуряван непрекъснат достъп на гражданите и заинтересованите лица. 

Взаимодействието на прокуратурата с другите правораздавателни органи в 

това число Районен съд - Девин, ОСлО при ОП-Смолян, ОД на МВР-Смолян, 

РУ-МВР-Девин и РД ”ГП” – Смолян е било на добро ниво. 

През отчетната 2020г. Районна прокуратура - Девин е получавала указания 

от ВКП-София, АП-Пловдив и ОП-Смолян, с оглед подобряване на 

прокурорската дейност и уеднаквяване на прокурорската практика в 

противодействието на престъпността.  

През отчетната година, както и през предходни години, при възникнали в 

процеса на работа затруднeния, прокурорите при РП-Девин са искали 

съдействие и разяснения от Окръжна прокуратура – Смолян, като такава помощ 

им била оказвана своевременно и компетентно. 

Освен исканите справки редовно са били изпращани и задължителните 

сведения, които прокуратурата е следвало да дава, в това число до банките и 

статистиката.   
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Счетоводната дейност и отчетност е била на добро ниво и не са налагани 

наказания от банката и други контролни институции, за допуснати нарушения. 

Изготвянето на исканите от горестоящите прокуратури справки винаги 

било в срок и със стремеж за пълнота и обективност. 

При изготвянето на справки и друга необходима информация, съдействие 

сме получавали и от Районен съд – Девин. 

През отчетната 2020г. в работата  и дейността на Районна прокуратура – 

Девин не е имало вмешателство от държавни органи или от политически 

партии. 

През 2020г. в Районна прокуратура - Девин  не е имало случаи на 

нееднакво прилагане на закона от прокурорите. Работило се е систематизирано 

и в синхрон. Всеки прокурор при решаването на делата и преписките е вземал 

решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и 

пълно изследване на всички обстоятелства по по тях, като се е ръководил от 

закона. 

В Районна прокуратура - Девин отношенията между прокурорите и 

административния персонал са много добри.  

И през 2020г. Районна прокуратура - Девин  активно е работила за 

своевременно приключване на образуваните досъдебни производства и 

преписки. Полагани са усилия за срочно приключване на делата от предходни 

периоди.  

През 2020г. в сравнение с 2019г. се наблюдава увеличаване броя на 

образуваните  досъдебни  производства, които за 2020г. са общо 147; за  2019г. 

са общо 128 бр ; за 2018г. са общо 122 бр., Запазва се тенденцията за по-

качествено и пълно разследване на възложените от прокурорите 

предварителните проверки. В тази връзка по – добра е оценката на случаите, 

при които следва да се образуват досъдебни производства. Наблюдаващите 

прокурори дават подробни указания както по делата, така и по преписките, 

които се изпълняват от разследващите полицаи и полицейските органи 

извръшващи проверките. Контакти с наблюдаващите прокурори се 

осъществяват ежедневно от разследващите полицаи и полицейските служители 

водещите проверките като това най-често става в кабинетите на прокурорите, а 

само в изключитгелни случаи и при неотложност и по телефона. Не са редки 

случаите, когато районния прокурор лично е посещавал разследващите и на 

работните им места. На място са разглеждани водените от разследващите 

полицаи наказателни поризводства. Давани са конкретни устни указания за по 

бързото и за по ефективното разследване на делата. 

През 2020г. постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство постановени от  прокурорите в Районна прокуратура - Девин са 

общо 100бр.; за 2019г. са общо 158 бр., а за 2018г. са 153 бр.  Постановените 

откази се дължат на отменената Инструкция № И-89/10.03.2011г. за провеждане 

на предварителни проверки, подписана от Главния прокурор на Република 
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България и Министъра на вътрешните работи, както и Указание от 11.04.2013г. 

на Главния прокурор на Р.България. Образувани са досъдебни производства 

само при действително наличие на достатъчно данни за извършено 

престъпление от общ характер, съдържащи се в обективно събрана информация 

при извършените предварителните проверки.  

Всички постъпващи в Районна прокуратура - Девин жалби, молби и 

сигнали от граждани, както и от РУ-МВР-Девин се разпределят с модула за 

случайно разпределение на УИС-2, съгласно Заповед №РД-02-41/14.10.2015г. и 

Заповед №РД-04-516/14.10.2015г. двете на Главния прокурор и Заповед №РД-

04-89/01.12.2015г. на Адм. ръководител - Районен прокурор на  Районна 

Прокуратура – Девин, с която са утвърдени Вътрешните правила за приложение 

на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на 

случайния подбор в Районна прокуратура - Девин. 

Всички преписки през 2020г. са били  решени от прокурорите в 

законоустановения срок и не е допуснато просрочване на нито една преписка. 

През предходните 2019г. и 2018г. всички преписки също са били решени в 

предвидения едномесечен срок, което налага извода, че прокурорите стриктно 

следят сроковете по възложените от тях проверки и при решаването им не 

допускат  просрочване. 

В Районна прокуратура – Девин е създадена практика, въз основа на която 

дежурния прокурор незабавно се уведомява за  новообразуваните от 

разследващите органи досъдебни производства или преписки.  

През 2020г. се наблюдава леко намаление, а именно с 4,68% на 

наблюдаваните и разследвани досъдебни производства в сравнение с 2019г., 

които са били – 182 бр. досъдебни производства и 1 бр.следствени дела – общо 

183 бр., за 2020г. – срещу 190 бр.ДП и 2 бр.следствени дела – общо 192 бр. за 

2019г.  

Следва да се отбележи, че през 2020г. само 1 бр. следствени дела са били 

разследвани  от следовател, а разследващите полицаи работещи в РУ-МВР-

Девин са разследвали общо 182 бр. досъдебни производства /ДП и БП/. Видно 

е, че за сметка на малкото възложени дела на следователи от ОСлО при ОП - 

Смолян, възложените на разследващите полицаи от РУ - Девин са в пъти 

повече, което обуславя при тях една по висока натовареност. От своя страна 

това води и до високо натоварване на прокурорите от Районна прокуратура - 

Девин, предвид необходимостта от по-чести проверки и даване на конкретни 

указания на наблюдаваните от тях ДП водени от разследващите полицаи. 

Последните са по неопитни и с по слаба квалификация от следователите, което 

налага да им се дават по често указания по водените от тях дела. При 

разследващите полицаи е налице инициативност за срочно и качествено 

приключване на делата, но почти ежедневно  следва да им се указва какви 

точно действия по разследването следва да извършат по всяко конкретно дело. 
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Въпреки това през 2020г. разследващите полицаи от РУ-МВР-Девин са се 

справили с поставените им задачи.  

През 2020г. всички досъдебни производства са приключени в 

законоустановените по НПК срокове. Искания за удължаване на сроковете по 

делата се правят винаги, но не винаги своевременно се изпращат в РП-Девин. 

Понякога те се входират в деловодството на РП-Девин в последния ден. Няма 

досъдебни производства, по които искането да не е било уважено. Исканията за 

удължаване на сроковете по делата отговарят на изискванията и на въведените 

със заповедите на горестоящите прокуратури правила.  

Доброто взаимодействието между разследващите органи и прокурора е 

предпоставка за бързо и качествено разследване на делата. НПК съдържа 

гаранции за осъществяване на реален и ефикасен надзор в хода на 

разследването, преди същото да е приключило като се утвърждава фигурата на 

наблюдаващия прокурор. Възможността наблюдаващия прокурор да участва и 

да дава указания за събиране на доказателства, необходими за разкриване на 

обективната истина, преди да е изтекъл срока за разследване на делото и преди 

разследването да е предявено дават положителни резултати. Инициативата на 

разследващият орган системно да докладва делото на прокурора е установена 

от законодателя като процесуално задължения (чл.203, ал.3 НПК). Съобразно 

разпоредбата на чл.219 НПК, разследващия орган следва да докладва на 

прокурора събраните доказателства за виновността на лицето, срещу което е 

образувано делото и едва тогава да пристъпва към привличането му в 

качеството на обвиняем. Разпоредбата на чл.226, ал.1 НПК предвижда и доклад 

от страна на разследващия орган на прокурора, след извършване на всички 

действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина. В 

тази насока са и Методически указания №6435/2011г. на Главния прокурор на 

Р.България за необходимите действия по чл.226 от НПК преди предявяване на 

разследването, които подобриха работата по водените досъдебни производства.   

Като цяло практически трудности не са били налице при наблюдавеното на 

разследваните досъдебни производства. Понякога инцидентно такива са 

произтичали от ангажираността на прокурорите и на разследващите полицаи 

(множество разследвания, кадрова необезпеченост). Това обаче не е 

препятствало задълбоченото изучаване на материалите по делата събрани в 

хода на разследването. Тук следва да се отбележи, че разследващите полицаи 

при РУ-МВР-Девин разследват дела подсъдни и на Окръжна прокуратура, 

което води до допълнителната им натовареност. Не рядко, в период на високо 

натоварване това рефлектира върху разследването на  наблюдаваните от РП-

Девин наказателни производдства. Понякога формално се извършват 

определени действия по разследването, които не изясняват задълбочено факти 

и обстоятелства имащи значение за изясняване на обективната истина по 

делото. Не се навлиза в дълбочина на делото и се пропуска изясняването на 

важни обстоятелства, събирането на повече необходими доказателства, които в 
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частност спомагат за по правилно и точно произнасяне на съответния прокурор 

в крайния прокурорски акт.  

В заключение следва да се посочи, че фигурата на наблюдаващия прокурор 

се утвърждава непрекъснато и чрез нея се постига качествено и ефективно 

разследване. 

В Районна прокуратура Девин не е застъпен силно екипния принцип на 

работа, поради това, че не е имало на производство изключително тежки дела. 

Взаимодействието между прокурорите от РП-Девин и разследващите 

органи в района обслужван от Районна прокуратура - Девин винаги е бил на 

много добро ниво.  

През 2020г. РП-Девин не е внасяла в РС-Девин  искане за вземане на мярка 

за неотклонение “Задържане под стража”. За сравнение, през 2018г. РП-Девин е 

била внесла в РС-Девин 1 бр. искане за вземане на мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“ . 

 Относно международната правна помощ и изготвянето на ЕЗА следва да 

се посочи, че през 2020г. Районна прокуратура Девин не е изготвяла ЕЗА. За 

сравнение през 2019г. РП-Девин също не е изготвяла искания за ЕЗА. През 

2020г.  не се е налагало РП-Девин да изготвя искания за правна помощ от други 

държави.  

 Налице е положителна тенденция в областта на международноправната 

помощ, изразяваща се във възможността прокурорите от държави членки на 

ЕС, пряко и непосредствено да контактуват и да извършват възложени им от 

колеги действия по разследването. Тази правна възможност ускорява воденото 

разследване по съответното досъдебното производство. Това неминуемо ще 

доведе до по – качествено и по-ефективно разследване. 

През 2020г. има 2бр.  върните дела от РС-Девин, за сравнение през 2019г. е 

нямало върнати дела от съда. За 2018г.  РС-Девин е върнала на РП-Девин  1 

/едно/  дело  по внесен прокурорски акт, а именно – едно постановление за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по чл.78а от НК.  

Взети са мерки за преодоляване връщането на дела на Районна прокуратура 

Девин, всяко върнато дело е обсъждано и анализирано на общо събрание на 

прокурорите, като становище взема наблюдаващия прокурор. Върнатите дела и 

причините са обсъждани и на провеждани в ОП-Смолян работни съвещания на 

прокурорите от региона. За преодоляване на проблемите, Районния прокурор е 

организирал работни срещи между прокурорите при РП-Девин и разследващите 

полицаи при РУ-МВР-Девин.     

Това се отнася и за постановените оправдателни съдебни актове, ако е 

имало такива. Няма не протестирано дело, по което е била постановена 

оправдателна присъда. Всички дела, по които са постановени оправдателни 

присъди се разглеждат на общо събрание на прокурорите от Районна 
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прокуратура – Девин, като се анализират причините, довели до постановяване 

на оправдателен съдебен акт. 

За разлика от върнатите дела, където могат да се дават конкретни 

разпореждания и указания на наблюдаващите прокурори, то по делата, по които 

се внася обвинителен акт това е почти невъзможно, предвид недопускане 

вмешателство във вътрешното убеждение на наблюдаващите прокурори. Те 

сами преценяват обосноваността и доказаността на обвинителната си теза.   

През 2020г. има 2 бр. влезли в сила оправдателни присъди. За сравнение 

през  2019г.  няма влезли в сила оправдателни присъди. През 2018г. също няма 

влезли в сила оправдателни присъди. 

През отчетния период има 2 бр. оправдани лица в сравнение с предходната 

година. Може да се посочи, че по някои от делата съда изцяло възприема 

защитната теза на подсъдимите, а по други приема недоказаност на 

субективната страна на престъплението.     

Относителният дял на постановените през 2020г. оправдателни присъди и 

решения  е 4,25 % от разгледаните и решените през 2020г. от съда дела.  

Относителния дял на постановените през 2020г. оправдателни присъди и 

решения спрямо внесените през 2020г. прокурорски актове е 4,54 %. 

За сравнение, относителния дял на постановените през 2019г. 

оправдателни присъди и решения  е 0.00% от разгледаните и решените през 

2019г. от съда дела.  

Относителния дял на постановените през 2018г. оправдателни присъди и 

решения спрямо внесените през 2018г. прокурорски актове е 0,00%. 

През 2019г. в Районна прокуратура Девин са получени за изпълнение общо 

33 бр. присъди, определения и протоколи, отнасящи се за 33бр. осъдени лица. 

Всички присъди са били изпращани за изпълнение своевременно и в срок.  

Не приведени присъди останали от предходен период – няма. 

През 2020г. Районна прокуратура Девин е привела в изпълнение  общо 33 

бр. присъди. 

През 2019г. в Районна прокуратура гр.Девин са получени за изпълнение 

общо 41 бр. присъди, определения и протоколи отнасящи се за 41 бр. осъдени 

лица. Всички присъди са били изпращани за изпълнение своевременно и в срок.  

През 2018г. в Районна прокуратура гр.Девин са получени за изпълнение 

общо 32 бр. присъди, определения и протоколи отнасящи се за 32 бр. осъдени 

лица. Всички присъди са били изпращани за изпълнение своевременно и в срок.  

Относителният дял на изпълнените от прокуратурата, спрямо получените 

за изпълнение присъди е 100%.  

През 2020г. няма незаконосъобразни и приведени в изпълнение присъди. 

През 2020г. не е бил подаван сигнал до Главния прокурор на РБългария за 

внасяне на искане за възобновяване на наказателно дело. През 2019г.също не е 

имало подаван сигнал до Главния прокурор на РБ за внасяне на искане за 

возъбновяване на наказателно дело.  
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През 2020г. няма случаи, при които осъдено лице да е изтърпяло повече от 

определеното му наказание.  За 2019г. и 2018г. също не е имало такива случаи.  

Основни проблеми при изпълнението на присъдите са неустановяване 

местонахождението на лица спрямо, които била постановена влязла в сила 

присъда, тъй като същите са напуснали постоянния си адрес.  

Свободното придвижване в еврозоната допълнително затруднява 

издирването на лицата срещу, които следва да се изпълняват влезли в сила 

присъди.  

При привеждане на присъдите в изпълнение се съблюдават: Указание №И-

273/09.06.2010г. на Л.Петков – Завеждащ Отдел „Съдебен и изпълнение на 

наказанията“ при ВКП; Указание №И-100/23.06.2009г. на ВКП и Указание И-

30/05.03.09г. на ВКП, на Главния прокурор на РБългария.     

През 2020г. по 3 бр. наказателни дела е прилаган института на „Съкратено 

съдебно следствие“ - Глава XVII от НПК, изцяло в хипотезата на чл.371, т.2 от 

НПК. Съдът е постановил общо 3 бр. осъдителни и санкционни решения. 

За сравнение през 2019г. по 8 бр. наказателни дела е прилаган института на 

„Съкратено съдебно следствие“ - Глава XVII от НПК, изцяло в хипотезата на 

чл.371, т.2 от НПК. Съдът е постановил общо 8 бр. осъдителни и санкционни 

решения. 

През 2018г. по 4 бр. наказателни дела е прилаган института на „Съкратено 

съдебно следствие“ - Глава XVII от НПК, предимно в хипотезата на чл.371, т.2 

от НПК. Съдът е постановил общо 4 бр. осъдителни и санкционни решения. 

През 2020г. се наблюдава 37,5%  намаление по прилагането  на  института 

на „Съкратено съдебно следствие“ - Глава XVII от НПК в сравнение с 2019г. 

При приложението на този институт се наложи мнението, че разпоредбите 

на чл.370 и сл. от НПК задължително се прилагат, ако подсъдимия, поиска това. 

Във всички тези случаи  съда е уважил искането на подсъдимия. 

 Считаме, че при прилагането на този институт е нарушен принципа на 

равнопоставеност на страните, в случая на прокурора, тъй като само на 

подсъдимия е дадена възможност да иска предварително изслушване без да се 

иска съгласието на прокурора. Такова правомощие следва да има и прокурора, 

естествено при наличието на съответните предпоставки за това. Наред с това 

считаме, че порок на института на съкратеното съдебно следствие е, че 

прилагането му не е обвързано с възстановяване на имуществените вреди. От 

друга страна, с приложението на чл.58а от НК по значими и тежки дела или 

такива с по висока степен на обществена опасност на деянието и дееца се 

постановяват по-ниски наказания, които явно не съответстват както на степента 

на обществена опасност на деянието, така и на дееца. 

Относно необходимостта от законодателни промени и специализации  

имаме следните предложения:  
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Чрез законодателни промени да се разграничат същинските престъпления 

от простъпки, т.е. по-леките престъпления, които да се наказват от контролните 

органи по административен ред.  

Чрез законодателни промени да се опрости наказателният процес, който е 

прекалено формализиран. 

Районна прокуратура-Девин, като част от Прокуратурата на  Република 

България е в състояние, като държавен репресивен орган, стриктно да следи за 

спазването на законите в Република България, да привлича към наказателна 

отговорност лицата, извършили престъпление и да взима отношение, като 

сезира компетентните органи за всяко закононарушение. 

Състоянието на прокуратурата позволява ефективно да противодейства на 

престъпността, като се увеличава най - вече качеството на изработените 

прокурорски актове и респективно на наказаните лица. 

Основните приоритети ще бъдат усъвършенстване и ефективност на 

работата на прокурора и утвърждаване на водещата му роля при разследването, 

чрез стриктното и безкомпромисно  прилагане на закона престъпността да се 

сведе до минимални и приемливи за обществото граници. 

 

 

Р А З Д Е Л - II 

 

                               ДОСЪДЕБНА ФАЗА  

 

 

1.ПРЕПИСКИ:  

 

А/ Общият брой на преписките в Районна прокуратура - Девин през 2020г. 

е 181 бр., през  2019г. е 201 бр.,а  през  2018г. той е бил 209 бр.,. Общо за 

отчетния период са били решени  148 бр. преписки.  

От общият брой преписки новообразувани за периода на 2020г. са 160 бр. 

За сравнение, през 2019г. общия брой на преписките на Районна 

прокуратура -Девин е бил 201 бр., а за 2018г. общия брой на преписките на 

Районна прокуратура -Девин е бил 205 бр.,  

През отчетната 2020г. се наблюдава леко намаление на преписките с 9,95% 

спрямо 2019г., а в сравнение с 2018г. леко намаление с 11,70%. 

 

Б/ Решени преписки по следствения надзор: 

Общо решените преписки през 2020г. от прокурорите са – 148 бр. 

Постановени са 100 бр. откази за образуване на досъдебни производства. 

Образувани са 48 бр. досъдебни производства по преписки. 
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Относителния дял на постановените откази спрямо наблюдаваните за 

отчетния период е 55,24%, а относителния дял на образуваните досъдебни 

производства по преписки спрямо общия брой е 26,51%.   

За сравнение, общо решените преписки през 2019г. от прокурорите са били  

198 бр. Постановени са били  158 бр. откази за образуване на досъдебни 

производства, образувани са 39 бр. досъдебни производства по преписки. 

Относителния дял на постановените откази спрямо наблюдаваните за отчетния 

период на 2019г. е бил 78,60%, а относителния дял на образуваните досъдебни 

производства по преписки спрямо общия брой е бил 19,40 %.  

  За сравнение, общо решените преписки през 2018г. от прокурорите са били  

189 бр. Постановени са били  153 бр. откази за образуване на досъдебни 

производства, образувани са 35 бр. досъдебни производства по преписки. 

Относителния дял на постановените откази спрямо наблюдаваните за отчетния 

период на 2017г. е бил 73,20%, а относителния дял на образуваните досъдебни 

производства по преписки спрямо общия брой е бил 16,74 %.  

През отчетната 2020г. се наблюдава леко намаление на решените преписки 

със 25,25% в сравнение с 2019г., и намаление в сравнение с 2018г. с 21,69%.   

През отчетната 2020г. се наблюдава леко увеличение  на образуваните 

досъдебни производства спрямо предходните  години, като през 2020г. са 

образувани 48 бр. досъдебни производства, през 2019г. са образувани 39бр. 

досъдебни производства, а през 2018г. са били образувани 35 бр. досъдебни 

производства. Може да се направи извода, че през отчетния период има 

увеличение на броя на образуваните досъдебни производства в сравнение с 

предходната 2019г.  Като цяло е налице  тенденция за по-качествено и пълно 

разследване на възложените от прокурорите предварителни проверки. По – добра 

е оценката на случаите, при които следва или не следва да се образува досъдебно 

производство. Указанията на прокурорите в тази връзка са ясни и своевременни. 

Това е показател за добрата комуникация  между прокурорите от РП-Девин  

служителите на РУ-МВР-Девин.  

В/ Срочност за решаване – всички преписки през 2020г. са били 

решени от съответния прокурор в едномесечен срок. Не е допуснато нито 

едно просрочване. През 2019г. и  2018г. също не е имало просрочени от 

прокурорите преписки. Видно е, че прокурорите от РП-Девин проявяват 

изключително старание за решаването на преписките в срок, като не се допуска 

просрочване. 

Г/ Инстанционни проверки: – през 2020г. са проверени от горестоящите 

прокуратури общо 11 бр. преписки, от които 9 бр. са били потвърдени, а 2 бр. 

била отменена. За сравнение през 2019г. са проверени от горестоящите 

прокуратури общо 10 бр. преписки, от които 9 бр. са били потвърдени, а 1 бр. 

била отменена, а през 2018г. са проверени от горестоящите прокуратури общо 

18 бр. преписки, от които 10 бр. са били потвърдени, а 8 бр. отменени,  
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Относителния дял за отчетната година на отменените постановления, 

спрямо постановените откази е 2%, а спрямо потвърдените е 9%. За 2019г. 

процента е бил 0,63%, а спрямо потвърдените е бил 5,69%. 

 

 
ПРЕПИСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗУВАНИ СЛЕД 

САМОСЕЗИРАНЕ И ПО СИГНАЛ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И МАТЕРИАЛИ НА 

„ДАНС“. ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ. 

 

А/ Преписки и наказателни производства образувани след 

самосезиране. 

През 2020г. няма образувани преписка  след самосезиране на прокурор от 

медии и печатни издания – вестници. Такива преписки  не е имало през 2019г;   

през 2018г.- също не е имало. 

 

Б/ Преписки и наказателни производства образувани по сигнал на 

контролни органи.   

През отчетната 2020г. в Районна прокуратура гр.Девин няма преписка 

образувана по сигнал на контролни органи.  

За сравнение, през 2019г. и през 2018г. в Районна прокуратура гр.Девин не 

е имало преписки образувани по сигнали на контролни органи.   

В/ Преписки и наказателни производства образувани по сигнал на 

ДАНС.            

През 2020г. в РП-Девин няма преписки и наказателни производства 

образувани по сигнал на ДАНС, като такива не е имало и през 2019г., и през 

2018г. 

 

Д/ През 2020г. в РП-Девин не са водени преписки на специален надзор от 

категориите определени в Указание за засилена методическа помощ и надзор 

по определени НП в системата на ПРБ, утвърдено със Заповед 

№455/22.02.2011г. на Главния Прокурор на РБългария, допълнена със Заповед 

№479/24.02.2011г.  

През 2020г. не е имало преписки на специален надзор, които касаят 

престъпления по усвояване на средствата от Европейските фондове.  

През 2019г. и през 2018г. също не е имало такива преписки.  

През 2020г. не са водени преписки на специален надзор съгл. Заповед 

№АП-49/21.10.2009г. на Апелативен прокурор – Пловдив, за сравнение през 

2019г. са  водени 2 /два/ бр. преписки на специален надзор надзор съгл. Заповед 

№АП-49/21.10.2009г. на Апелативен прокурор – Пловдив, същата е за 

престъпление извършено от полицейски служители, а през 2018г. е   водена  1 

/една/ преписка на специален надзор съгл. Заповед №АП-49/21.10.2009г. на 
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Апелативен прокурор – Пловдив, съща е за престъпление извършено от 

полицейски служители. 

 

 

 

 

Проблеми, свързани с работата по преписките : 

 

Следва да се посочи, че през 2020г. служителите на РУ-МВР-Девин, 

извършващи възложените им от прокурорите проверки са влагали старание, но 

считаме, че би могло водените от тях преписки да се разследват още по-

задълбочено и в по-кратки срокове. В по-голямата си част полицейските 

служителите са докладвали  своевременно за хода на извършваните от тях 

проверки и са извършвали своите проверовъчни действия по събиране на 

данни, необходими за установяване на случилото се в установените срокове.  

 

 

2.СЛЕДСТВЕН НАДЗОР: 

 

2.1.ОБОБЩЕНИ ДАННИ ПО ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА И СЪОБРАЗНО 

СИСТЕМАТИКАТА НА НК, ВКЛ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ 

ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. СРОЧНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО. 

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура – Девин са наблюдавали 

общо 183 бр. досъдебни производства, като 182 бр. са разследвани от 

разследващ полицай, а 1 бр. били разследвани от следовател. От тях 147 бр. са 

образувани през 2020г., а останалите са от предходни периоди. Образуваните от 

разследващите органи са 99 бр. , а 48 бр. са образуваните от прокурор. 

За сравнение през 2019г. прокурорите от Районна прокуратура – Девин са 

наблюдавали общо 192 бр. досъдебни производства, като 163 бр. са разследвани 

от разследващ полицай, а 2 бр. били разследвани от следовател. От тях 128 бр. 

са образувани през 2019г., а останалите са от предходни периоди. Образуваните 

от разследващите органи са 89 бр. , а 39 бр. са образуваните от прокурор. През 

2018. прокурорите от Районна прокуратура – Девин са наблюдавали общо 174 

бр. досъдебни производства, като 160 бр. са разследвани от разследващ 

полицай и 5 бр. разследвани от следовател, от които 122 бр. образувани през 

2018г., а останалите от предходни периоди, като 87 бр. са образувани от 

разследващите органи и 35 бр. са образувани от прокурор.  

През отчетната 2020г. се наблюдава леко намаление с 4,68% на 

наблюдаваните досъдебни производства спрямо 2019г. и увеличение с 4,91% 

спрямо наблюдаваните досъдебни производства през 2018г.  

През 2019г. разследващите органи са приключили общо 106 бр. досъдебни 

производства. 
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За сравнение, през 2019г. от разследващите органи са били приключени 

общо 128 бр. досъдебни производства, а през 2018г. са били приключени общо 

131 бр. досъдебни производства. 

През отчетната 2020г. в сравнение  с предходната 2019 година се 

наблюдава леко намаление на приключените производства – 17,18% и 

намаление на приключените производства с – 19,08%  спрямо 2018г.,   

През 2020г. са образувани общо 147 бр. наказателни производства, от 

които 65 бр. бързи производства, 1 бр. следствени дела, 83 бр. досъдебни 

производства. От образуваните производства 48 бр. са били образувани от 

прокурор,  99бр. са били образувани от разследващите органи, от които 65 бр. 

бързи производства  и 33 бр. досъдебни производства и 1 бр. следствени дела 

останали от предходен период.  

За сравнение през 2019г. са образувани общо 128 бр. наказателни 

производства, от които 57 бр. бързи производства, 2 бр. следствени дела, 72 бр. 

досъдебни производства. От образуваните производства 39 бр. са били 

образувани от прокурор,  89 бр. са били образувани от разследващите органи, 

от които 57 бр. бързи производства  и 32 бр. досъдебни производства и 2 бр. 

следствени дела останали от предходен период. През 2018г. са били образувани 

общо 122 бр. наказателни производства, от които 53 бр. бързи производства, 5 

бр. следствени дела, 69 бр.  досъдебни производства. От образуваните 

производства   35 бр. са били образувани от прокурор, 87 бр. са били 

образувани от разследващите органи. От тях 54 бр. бързи производства  и 34 бр. 

досъдебни производства и 5 бр.следствени дела.  

От общо наблюдаваните 183 бр. досъдебни производства, 148 бр. са 

дознания, 65 бр. са бързи производства, като 35 бр. от тях били преобразувани в 

ДП и 1 бр. – следствия, или процентно 19,12% са дознания, 0,54% са следствия 

и 35,51% са бързи производства. 

През 2020г. в законоустановения срок за разследване от разследващите 

органи са приключени общо 106 бр. досъдебни производства.  

През отчетния период на 2020г. от разследващите органи били приключени 

общо 106 бр. ДП, като към края на отчетния период са останали неприключени 

при разследващия орган 70 бр. ДП,  които са в законоустановения срок. За 

сравнение, през 2019г. са били приключени от разследващите органи общо 128  

бр. ДП, като към края на отчетния период са останали неприключени при 

разследващия орган 29 бр. ДП , а през 2018г. са били приключени от 

разследващите органи общо 131  бр. ДП, като към края на отчетния период са 

останали неприключени при разследващия орган 27 бр. ДП,  

През 2020г. няма дела  разследвани в екип. През отчетната 2020г. година 

има дела, по които прокурорите от РП-Девин са извършвали отделни действия 

при разследването, а именно: повдигане и предявяване на обвинение и  разпит 

на обвиняем. 
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През 2019г. в Районна прокуратура – Девин също са извършвани 

отделни действия при разследването, а именно – повдигане и предявяване на 

обвинение – общо 5 бр.,  разпит на обвиняем – общо 5 бр. 

През 2018г. в Районна прокуратура – Девин също са извършвани 

отделни действия при разследването, а именно – повдигане и предявяване на 

обвинение – общо 1 бр.,  разпит на обвиняем – общо 2 бр.  и разпит на свидетел 

– общо 4 бр.  

През 2020г. на територията на РУ-Девин са заявени общо 191  

престъпления, от които 85 са прекратени поради липса на достатъчно данни за 

извършено престъпление от общ характер. Регистрираните престъпления през 

отчетния период са 106, от които 68 са разкрити с процент на разкриваемост 

68,69 %. Неразкритите престъпления през отчетния период са 8 бр. и 30бр. са 

останали за работа. 

От общо заявените 191 престъпления 62 са регистрирани срещу 

неизвестен извършител, от които 19 са разкрити с процент на разкриваемост 

52,77. Регистрираните престъпления срещу известен извършител са 129, от 

които 49 са разкрити с процент на разкриваемост 80,32%. 

През 2020г. се наблюдава намаление на разкриваемостта на 

престъпленията с 14.05 % в сравнение за същия период на 2019г. 

През 2020г. М.Качарова - Мл. разсл. полицай при РУ-Девин не е 

работила и не е приключвала БП и ДП. Предвид това, че тя е в отпуск по 

майчинство е остсъствала общо 365 календарни дни. 

През 2020г. Виктор Пехливанов - ст. разсл. полицай при РУ-Девин е 

работил и приключил 18 БП и 18 ДП. През годината е отсъствал общо 26 

календарни дни, в платен годишен отпуск. 

През 2020г. Красимир Лилковски - ст. разсл. полицай при РУ-Девин е 

работил и приключил 21 БП и 35 ДП. През годината е отсъствал общо 74 

календарни дни, от които 53 дни в платен годишен отпуск и 21 дни в отпуск по 

болест. 

През 2020г. Мл.РП Р.Стойчева е работила и приключила 6БП и 10 ДП. 

През годината е отсъствала общо 19 календарни дни, от които 9 дни платен 

годишен отпуск и 10 дни болнични.  

Натовареността на разследващите полицаи от РУ-Девин  е била 

значително висока, тъй като те водят всички разследвания, включително и тези 

подсъдни на Окръжна прокуратура-Смолян, а съдебния район на РС-Девин, 

респ. РП-Девин е най-големия съдебен район за област Смолян. Това оказва 

влияние и върху качеството на разследване на делата наблюдавани от РП-

Девин. Често действията по разследване се извършват формално и 

повърхностно, като по този начин не се изяснява в детайли обективната истина 

по делото и пречи при постановяване на крайния прокурорски акт.  
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ЕКИПЕН ПРИНЦИП НА РАБОТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМПЕТЕНТНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ. 

Районна прокуратура - гр.Девин работи освен с разследващите органи на 

РУ-МВР-Девин, ОД на МВР – Смолян, РД “ГП“ - Смолян, така и с 

разследващите органи на ОСлО при ОП - Смолян.  

 

Разкриването на престъпления е основна задача на органите на МВР, 

разследването на образуваните дела е главен приоритет за разследващите 

полицаи, а качественото и ефективно приключване на разследването е основна 

цел на прокурора.  

Взаимодействието между разследващите органи и прокурора е 

предпоставка за бързо и качествено разследване.   

През 2020г. не са констатирани случаи на неправилно приложение на 

чл.212, ал.2 от НПК, както е нямало и случаи на несвоевременно уведомяване 

на прокуратурата за образувани от разследващите органи досъдебни 

производства. В Районна прокуратура Девин е създадена практика, въз основа 

на която дежурния прокурор е уведомяван за новообразувано от разследващ 

орган досъдебно производство. Следва да се отбележи, че не винаги 

уведомителните писма за новообразуваните наказателни производства се 

входират своевременно в деловоддството на РП-Девин. Разследваните дела 

винаги се докладват лично на наблюдаващия прокурор от от разследващите 

полицаи при РУ-Девин и ГПУ-Доспат.   

През отчетната година прокурорите при РП-Девин са осъществявали в 

пълен обем правомощията си, като  са давали на разследващите органи и 

полицейските служители писмени указания по преписки и делата. При 

неотложност указания са били давани и по телефона. При необходимост 

прокурорите сами са извършвали действия по разследването по досъдебни и 

бързи производства, а в много от случаите са участвали наравно с 

разследващите полицаи при провеждането на разпити на привлечени в 

качеството на обвиняем лица, което е отразявано и в самите протоколи за 

разпит.  

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура-Девин са упражнявали  

активен и ефективен надзор на разследването по делата и воденето на 

преписките. 

Практически прокурорите от Районна прокуратура-Девин познават 

задълбочено и в детайли наблюдаваните от тях ДП и във всеки един момент 

знаят на какъв етап е разследването и в какво състояние се намира ДП. 

В Районна прокуратура-Девин не е застъпен силно екипния принцип на 

работа, предвид обстоятелството, че не са били на производство тежки дела или 

такива, които да са били изключително сложни от фактическа и правна страна. 

Следва обаче да се отбележи, че прокурорите и разследващите полицаи работят 

по всяко едно дело като екип докато то приключи в досъдебната фаза.  
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Взаимодействието между прокурорите и разследващите органи в района 

обслужван от Районна прокуратура -Девин е на много добро ниво.  

На практика разследващите полицаи ежедневно контактуват с 

прокурорите, обсъждайки различни версии по водените от тях дела. Освен това 

се набелязват необходимите  и предстоящите действия по разследването, които 

следва да бъдат извършени за изясняване на обективната истина по делата и с 

оглед срочното им приключване.   

През отчетния период в Районна прокуратура-Девин няма ДП, по които 

прокурора да е отстранил разследващия орган, такива случаи не е имало и през 

2019г. и 2018г.  

 

 
ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СРС. ЗАЩИТЕНИ СВИДЕТЕЛИ, ДОВЕРИТЕЛНА СДЕЛКА И 

ДР. 

 

През отчетния период в Районна прокуратура – Девин няма досъдебни 

производства от тази категория, като такива не е имало и през предходните 

отчетни периоди на 2019г. и на 2018г. 

 
ИЗВЪРШЕНИ НЕОТЛОЖНИ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО ПО ДОСЪДЕБНИ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

 

През 2020г. са извършени общо 15 бр. неотложни действия  по 

разследването, а именно: 12 бр. претърсване и изземване и 3 бр. обиск и 

изземване. Всички протоколи за тези действия по разследването са били 

одобрени от Девински РС. Следва да се уточни, че въз основа на тези действия 

са били образувани 15 бр. ДП. 

Необходимо е да се подчертае, че извършването на тези действия не се 

прилага често и масово в района, обслужван от Районна прокуратура-Девин, но 

през отчетния период на 2020г. се наблюдава леко намаление на неотложните 

действия по разследването в сравнение през 2019г., когато е имало 18 бр. от 

тази категория. 

Видно е, че от общо 183 бр. наблюдавани ДП, само по 15 бр. ДП са били 

извършени неотложни действия по разследването, което прави 8,19%. Преди 

извършването им разследващите органи задължително уведомяват дежурния 

прокурор в Районна прокуратура-Девин или Районния прокурор, който дава 

конкретни указания как точно да се извърши съответното действие по 

разследването. Особено важно е това обстоятелство, тъй като задължение на 

прокурора е да внесе искане в съда за одобряването на извършеното неотложно 

действие по разследването. Факта, че няма от съда неодобрени искания е 

достатъчно добър показател за правилно и точно извършване на тези действия 

по разследването. Служителите на РУ-МВР-Девин в изключително редки 
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случаи и само когато действително са налице предпоставките на НПК 

извършват претърсване и изземване без предварително разрешение на съда. 

За сравнение през 2019г. е имало извършени 18 бр. неотложни действия по 

разследването.  

От изложеното по-горе е видно, че броя на извършените неотложни 

действия по разследването през 2020г. се е намалил леко в сравнение с 2019г., 

но действията своевременно са били съгласувани с Районна прокуратура-Девин 

за да се гарантират правата на гражданите и да не се допуска  извършването на 

неоснователни претърсвания и обиски. 

 

 

МЕРКИ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ И 

„ДОМАШЕН АРЕСТ“. 

 

Задържане под стража 

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура – Девин не са внасяли в 

РС-Девин искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“. 

За сравнение през 2019г. прокурорите от Районна прокуратура – Девин са 

внесли 1 бр.  в РС-Девин  искане за вземане на мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“ спрямо обвиняемо лице. През 2018г. РП-Девин също е  

внесла в РС-Девин искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под 

стража“ спрямо обвиняемо лице.  

Искането е било уважено от съда и същото не е било обжалвано. 

 Домашен арест 

През 2020г., 2019г. и 2018г., няма внесени искания до съда от тази 

категория 

 

 

 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНИ 

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

През 2020г. са образувани общо 147 бр. досъдебни производства, от които 

65бр. бързи производства, 81 бр. дознания, и 1 бр. следствени дела /останали 

от предходен период/. 

 

По Глави, Раздели, видове престъпления и текстове от НК, образуваните 

досъдебни производства са от следните категории:  

 

 По глава II от НК - Престъпления против личността – общо 9 бр.  

досъдебни производства, от които: 

 Раздел ІІ – 6 бр. ДП – 3 бр. по чл.129 от НК; чл.134 от НК – 3 бр. 
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  Раздел V – 3 бр. ДП- 2бр. по чл.144 от НК; чл.144а от НК -  1бр.  

 

По глава III от НК – престъпления против правата на гражданите – общо 

2 бр.досъдебни производтва, от които: 

- Раздел III – 1бр. ДП – за пр.по чл.168, ал.1 от НК. 

- Раздел IV – 1бр. ДП – за пр.по чл.170 от НК. 

-  

По Глава ІV от НК - Престъпления против брака, семейството и младежта 

– общо 5 бр.:  

 - Раздел I – 2 бр. ДП - по чл.183 от НК; 

 - Раздел II – 3бр. ДП – 2 бр. по чл.191 от НК, и 1бр. по чл.192а от НК. 

 

  

 

По Глава V от НК - Престъпления против собствеността – общо 33 бр., от 

които: 

   - Раздел I – 16 бр. ДП – 10 бр. по чл.194 от НК, 6 бр. по чл.195 от НК;  

   - Раздел III – 7бр. ДП – 2 бр. по чл.201 от НК; 2бр. по чл. 206 от НК; 3 бр. 

по  чл.209 от НК; 

   - Раздел V –10 бр. ДП – 10 бр. по чл.216 от НК;  

 

По Глава VI от НК - Престъпления против стопанството – общо 24 бр., от 

които: 

  - Раздел I –няма; 

  - Раздел II – 24 бр. ДП –5 бр.по чл.234 от НК;  3 бр. по чл.234б от НК; 

16бр. по чл.235 от НК. 

 

По Глава IX от НК – Документни престъпления – общо 11 бр., от които: 

   -  2 бр. по чл.309 от НК; 

   - 5 бр.по чл.313 от НК; 

   - 4 бр. по чл.316 от НК; 

 

    

По Глава X от НК – Престъпления против реда и общественото 

спокойствие – общо – 4 бр., от които: 

 - 1 бр. по чл.323 от НК. 

 - 1 бр. по чл.325 от НК. 

 - 2 бр. по чл.325 от НК 

 

По Глава XI от НК – Общоопасни престъпления – общо 59 бр., от които: 

        - Раздел I – 6 бр. ДП общо – 2 бр. по чл.330 от НК; -4 бр. по чл.339 от 

НК;   
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       - Раздел II – 42бр. ДП общо – 3 бр. по чл.343 от НК, 16 бр. по чл.343б 

от НК; 22 бр. по чл.345 от НК; 1 бр. по чл.346 от НК;  

        - Раздел ІІІ – 11 бр. ДП общо – 4 бр. по чл.354а от НК; 1 бр. по чл.354в 

от НК; 6 бр.по чл.355 от НК;  

 

С най-голям дял в структурата на образуваните досъдебни производства за 

2020г. са тези, по Глава ХІ от НК – общоопасни престъпления От всички 

образувани досъдебни производства за 2020г. /147 бр./, престъпленията от тази 

категория са 59 бр., т.е. 40,13%. 

На второ място в структурата на образуваните досъдебни производства за 

2020г.  са тези по Глава V  и VI от НК – престъпления против собствеността и 

престъпления против стопанството. От всички образувани досъдебни 

производства за 2020г. /147 бр./, престъпленията против собствеността са 33 

бр., т.е. 22,44%, и престъпленията против стопанството са 24 бр., т.е. 16,32%. 

- На трето място са ДП по глава  IX - Документни престъпления  – общо 11 

бр., което представлява 7,48 %.;  

- На следващо място са:  

-  ДП по II от НК - Престъпления против личността – общо 9 бр ДП, което 

представлява 6,12% от общия брой на образуваните ДП. 

- ДП по  Глава X от НК – Престъпления против  реда и общественото 

спокойствие  – общо 4 бр.ДП, което представлява 2,72%. 

- ДП по Глава IV от НК – престъпления против брака и семейството – общо 

4 бр. ДП, което представлява 2,72% от общия брой на образуваните ДП. 

- ДП по Глава III от НК – Престъпления против правата на гражданите – 

общо 2 бр., което представлява 1,36% от общия брой на образуваните ДП.   
 

За да се добие ясна представа за състоянието, динамиката и структурата на 

престъпността в района ни през отчетния период на 2020г., е необходимо да се 

посочат някои цифрови данни за 2020г. по глави от НК: 

      -Престъпления против личността – 9 бр. 

      -Престъпления против брака и семейството  – 5 бр.  

     -Престъпления против правата на гражданите – 2бр. 

      -Престъпления против собствеността –33 бр. 

      -Престъпления против стопанството – 24 бр. 

      -Документни престъпления – 11 бр. 

      -Престъпления против реда и общественото спокойствие – 4 бр. 

      -Общоопасни престъпления  – 59 бр. 
 

Както през 2020г., така и през 2019г., и през 2018г. структуроопределящи 

престъпления  за района, обслужван от Районна прокуратура-Девин  са 

криминалните, като основен дял от тях заемат кражбите и престъпленията по 

транспорта.  
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СТРУКТУРА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗВЪРШЕНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НОВООБРАЗУВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

През 2020г. пострадалите физически лица  по новообразуваните досъдебни 

производства  са общо 48, като между тях 3 бр. са непълнолетни. За сравнение, 

през 2019г. е имало общо 59 бр. пострадали физически лица, между които 2 бр. 

непълнолетен. През 2018г. е имало общо 32 бр. пострадали физически лица, 

между които 1 бр. непълнолетен. През 2017г. е имало общо 40 бр. пострадали 

физически лица, между които 5 бр. непълнолетен.  

От общо 48 пострадали лица – мъжете са 31 бр., от тях непълнолетни – 1 

бр.; малолетни – 1бр.;  а жените  са 17 бр., от тях 2 бр. непълнолетни и 

малолетни – 1бр. 

Пострадалите юридически лица са общо 25 бр. 

По глави от НК се разпределят по следния начин: 

 

 

                                           По Глава II от НК 

 

Общо пострадали физически лица – 11  бр.;  9 мъже и 2 жена.   

 

По Глава III от НК 

 

Общо пострадали физически лица – 1  бр.;  1 мъже.   

 

 

                                          По Глава IV от НК 

 

Общо пострадали физически лица – 3 бр.. 

Жени – 3 бр. 

 

                                          По Глава V от НК 

 

Общо пострадали физически лица – 24 бр. 

Мъже – 15. 
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Жени – 9. 

Общо ощетени ЮЛ – 11 бр. 

 

                                          По Глава VІ от НК 

Общо пострадали физически лица – 1 бр. 

Мъже – 1. 

 

Общо ощетени ЮЛ – 13 бр. 

 

По Глава IХ от НК 

 

Общо пострадали физически лица – 3 бр. 

Мъже – 2. 

Жени – 1. 

 

 

                                          По Глава ХI от НК 

 

Общо пострадали физически лица – 5 бр. 

Мъже – 3бр. 

Жени – 2бр. 

 

                                           

 

 

2.2. СРОЧНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО: 

 

 

През отчетният период на 2020г. са приключили общо 106 бр. ДП от 

разследващите органи, от тях внесени в съда са 44 бр. ДП и прекратени – 39 бр 

ДП. 4 бр. от прекратените ДП са по давност.   

Към краят на отчетния период няма останали при прокурорите ДП за 

решаване. 

Срочността на решаване на прекратените и внесените в съда ДП от 

образуването до окончателното им решаване от прокурора,  е следната: 

   - до 8 месеца – 72 бр. ДП, или 67,92% от общо решените от прокурора 

/106бр./. 

   - до 1 година – 2бр., или 1,88% от общо решените от прокурора /106 бр./. 

   - над 1 година – 4 бр. ДП, или 3,77% от общо решените от прокурора. 

   - над 2 години – 1 бр.ДП или 0,94% 
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2.3 РЕШЕНИ ДП ОТ ПРОКУРОР. ВИДОВЕ РЕШЕНИЯ.  

 

 

През 2019г. общо решените досъдебни производства от прокурор са 105 

бр., включително и решените бързи производства. Към края на отчетния период 

има останали 8 бр. досъдебни производства за решаване при прокурор. Всички 

105 бр. досъдебни производства са решени в едномесечния срок. 

За сравнение, през 2019г. общо решените досъдебни производства от 

прокурор са били 163 бр., включително и решените бързи производства,  към 

края на отчетния период няма останали за решаване досъдебни производства 

при прокурор. През 2018г. общо решените досъдебни произвоства от прокурор 

са били 144 бр., включително и решените бързи производства, към края на 

отчетния период е имало 3бр. останали за решаване ДП.  

Относителният дял на решените /105 бр./ досъдебни производства, спрямо 

наблюдаваните /183 бр./  е 57,37%. 

Относителният дял на решените ДП /105 бр./ спрямо приключилите ДП от 

разследващ орган /106 бр./ е 99,05%.  

През 2020г. се наблюдава с 35,58% намаление на общо решените 

досъдебни производства спрямо 2019г.,  и с 27,08% спрямо 2018г. намаление.  

 

 

СПРЕНИ ДП – ОБЩО И ПО ПРОЦЕСУАЛНИ ОСНОВАНИЯ: 

 

 

През отчетната 2020г. са спрени общо 19 бр. ДП: 

- от тях 15 бр. спрени поради неразкриване на извършителя /чл.244, ал.1, 

т.2 от НПК/ и 4 бр. спрени на други основания.  

Видно е, че спрените производства срещу известен извършител са малка 

част от общо спрените ДП. 

Причината за спрените дела срещу известен извършител са отсъствие на 

извършителя или обвиняемия от страната. Друга причина е неустановено  

местонахождението на обвиняемите в страната. Без участието на тези лица 

обективната истина по досъдебните производства не би могла да бъде 

надлежно установена по един несъмнен и безспорен начин.  По делата, спрени 

на основание чл.244, ал.1 т.3 от НПК ежегодно се извършват действия по 

разследването, като делата се възобновяват и при невъзможност да се 

приключат отново се спират. Изискват се периодични справки за извършените 

оперативно – издирвателни мероприятия и резултатите от тях, както и наличие 

на данни за възобновяване.  

На всеки три месеца по спрените  ДП, водени срещу неизвестен 

извършител се изискват справки за извършените действия по издирването и 
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резултата от тях /съгласно Заповед №2403/15.06.2007г. на Главния прокурор на 

РБ./ 

 

 

 

 

ПРЕКРАТЕНИ ДП – ОБЩО И ПО ПРОЦЕСУАЛНО ОСНОВАНИЕ 

 

Прекратените през 2020г. са общо 39 бр. ДП /вкл.тези по давност/. 

От посочените 4 бр. ДП са прекратени поради изтичане на давностният 

срок, 4 бр. срещу неизвестен извършител.   

 Процентното съотношение на прекратените по давност дела /4 бр./ спрямо 

наблюдаваните /183 бр./ е 2,18%, а спрямо решените дела /105бр. / е 3,80%. 

Основна цел на прокурорите през 2020г. при работа по старите дела бе 

недопускането на изтичането на давностния срок по ДП, водени срещу известен 

извършител.     

        Следва да се посочи, че не е имало случаи на престояване без правно 

основание за продължителен период от време на дела в кабинетите на 

прокурорите от Районна прокуратура гр.Девин. 

 

ВНЕСЕНИ В СЪДА ДП 

 
ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ, ВНЕСЕНИ В СЪДА: 

През 2020г. наблюдаваните от прокурорите от Районна прокуратура-Девин  

ДП са общо 183 бр., от които решените от прокурорите ДП са 105 бр., 

включително решените от прокурора бързи производства. 

Относителният дял на решените /105 бр./ досъдебни производства, спрямо 

наблюдаваните /183 бр./  е 57,37%. 

Относителния дял на решените ДП /105 бр./ спрямо приключилите ДП от 

разследващ орган /106 бр./ е 99,05%.  

Решените от прокурора ДП /105 бр./ по видове прокурорски актове се 

разпределят по следния начин:  

 17 бр. - с обвинителен акт; 

 17 бр. - със споразумения; 

 10 бр. - с постановления по чл.78а от НК; 

 39 бр. - прекратени; 

 19 бр. - спрени ДП; 

   2 бр. - изпратени по компетентност; 

 

За сравнение решените от прокурора през 2019г. ДП /163 бр./ по видове 

прокурорски актове се разпределят по следния начин:  

 42 бр. с обвинителен акт; 
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 13 бр. със споразумения; 

 24 бр. с постановления по чл.78а от НК; 

 64 бр. прекратени; 

 21 бр. спрени ДП; 

 2бр. изпратени по компетентност; 

 

За сравнение решените от прокурора през 2018г. ДП /144 бр./ по видове 

прокурорски актове се разпределят по следния начин:  

 30 бр. с обвинителен акт; 

   8 бр. със споразумения; 

 14 бр. с постановления по чл.78а от НК; 

 61 бр. прекратени; 

 28 бр. спрени ДП; 

   3 бр. изпратени по компетентност; 

 

 

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура-Девин  са внесли в 

Девински районен съд общо 44 бр. ДП срещу 45 лица. 

 

  От внесените в съда ДП : 

 17 бр. са обвинителни актове, по тях на съд са предадени 18 лица; 

 17 бр.  споразумения, по тях на съд са предадени 17 лица; 

 10 бр. по чл.78а от НК, по тях на съд са предадени 10 лица; 

Съотношението  на внесените в съда ДП /44 бр./ спрямо общия брой 

наблюдавани ДП /183 бр./ е 24,04%. 

 Съотношението на внесените в съда ДП /44 бр./ спрямо общия брой на 

решените дела /105 бр./ е  41,90%.  

 

Структура на внесените в съда прокурорски актове по глави и раздели от 

НК. 

 

 

По глава II от НК - Престъпления против личността – общо 3 бр.  

досъдебни производства, от които: 

-Раздел ІІ – 3 бр. ДП – 2 бр.по чл.144 от НК; и 1 бр.по чл.152 от НК. 

 

По Глава V от НК - Престъпления против собствеността – общо 4бр., от 

които: 

  - Раздел I – 4 бр. ДП – 1 бр. по чл.194 от НК; 1 бр. по чл.195 от НК; 1 бр. 

по чл.197 от НК; 1 бр. по чл.216 от НК;  
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По Глава VI от НК - Престъпления против стопанството – общо 4бр., от 

които: 

   - Раздел II – 4 бр. ДП – по чл.235 от НК. 

 

По Глава IX от НК – Документни престъпления – общо 3 бр., от които: 

   - 1 бр. по чл.311 от НК; 

   - 2 бр.по чл.316 от НК;  

  

 

По Глава XI от НК – Общоопасни престъпления – общо 30 бр., от които: 

-  Раздел I –  1 бр.по чл.339 от НК 

 -  Раздел II - 23  бр.;  2 бр. по чл.343 от НК;  12бр.по чл.343б от НК; 9 бр. 

по чл.345 от НК; ;  

- Раздел III - 6 бр. -  3 бр. по  чл.354а от НК;  3 бр. по чл.355 от НК; 

 
 

 

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО СЛЕДСТВЕНИЯ НАДЗОР 

 

В резюме може да се посочи, че проблемите при досъдебните производства 

са основно следните: 

-Несвоевременно представяне на заключенията по назначените от 

разследващите полицаи експертизи /АТЕ, СМЕ, КПЕ, ДНК,СТЕ и др/, които 

имат голямо значение за определяне на правната квалификация по делата. 

-Несвоевременно явяване на редовно призованите свидетели по 

досъдебните производства – доста от тях заминават за сезонна работа по 

българското черноморие, не се регистрират и трудно биват откривани, а се 

явяват пострадали или важни свидетели по делата. Някой от тях внезапно 

заминават на работа в чужбина и се явяват за разпит едва, след като са били 

обявени за ОДИ. 

-Не са малко случаите, в които когато бъде установен извършителя на едно 

деяние същия да бъде установен, че е излязъл извън страната или, че е с 

неустановено местонахождение в страната 

-Ангажираността на прокурорите от Районна прокуратура-Девин, поради 

сравнително не малкия брой ДП, които наблюдават, а наред с това са и 

участията в съдебни заседания и др.  

 

 
 

Р А З Д Е Л:  IIІ  

 

                                        СЪДЕБНА ФАЗА  
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През изминалата 2020г. от страна на прокурорите в РП-Девин са полагани 

усилия за своевременно изготвяне на прокурорските актове и внасяне в съда. 

Срочността на внесените прокурорски актове в проценти е 100%. 

 

 

 

 

        1.НАКАЗАТЕЛНО СЪДЕБЕН НАДЗОР: 

 

През отчетната 2020г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Девин са 

участвали в общо 63 съдебни заседания по 57 бр. наказателни дела, 4 бр. 

граждански .Това са участия на прокурорите в заседания, а не по дни.  През 

2020г. РС-Девин не е отлагал дела поради неявяване на прокурор в съдебно 

заседание.  

 За сравнение, през отчетната 2019г. прокурорите от Районна прокуратура 

гр.Девин са участвали в общо 104 съдебни заседания по 79 бр. наказателни 

дела, 7 бр. граждански и 1 бр. дела по внесени предложения и искания за 

лечения. Това са участия на прокурорите в заседания, а не по дни.   

Видно е, че през отчетната година се наблюдава леко намаление на 

участията на прокурорите в съдебните заседания в сравнение с 2019г. 

 

Образувани и решени в съда дела по внесени прокурорски актове: 

 

През 2020г. са внесени 44 бр. прокурорски акта от Районна прокуратура 

гр.Девин. През 2020г. в Девински РС са приключени и решени общо 47 бр. 

наказателни дела, включително и такива от минали години. 

За сравнение през 2019г. са внесени 42 бр. прокурорски акта от Районна 

прокуратура гр.Девин. През 2019г. в Девински РС са приключени и решени 

общо 74 бр. наказателни дела, включително и такива от минали години. През 

2018г. Районна прокуратура Девин е внесла в Девински районен съд  52 бр. 

прокурорски акта.  

А/ Внесени прокурорски актове в съда : 

През 2020г. Районна прокуратура гр.Девин е внесла в Девински районен 

съд общо 17 бр. обвинителни актове; 17 бр. споразумения по чл.381 от НПК и 

10 бр. предложения по чл.78а от НК.  

За сравнение, през 2019г. Районна прокуратура гр.Девин е внесла в 

Девински районен съд общо 42 бр. обвинителни актове; 13 бр. споразумения по 

чл.381 от НПК и 24 бр. предложения по чл.78а от НК. През 2018г. Районна 

прокуратура гр.Девин  е внесла в Девински районен съд общо 30 бр. 

обвинителни актове; 8 бр. споразумения по чл.381 от НПК и 14 бр. 

предложения по чл.78а от НК.  
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Б/ Образувани, разгледани и решени от съда дела. 

През 2020г. са образувани общо 44 бр. наказателни дела по внесени 

прокурорски актове, като за годината са приключили и решени общо 47 бр. 

наказателни дела, включително и такива от минали години. През 2019г. са 

образувани общо 76 бр. наказателни дела по внесени прокурорски актове, като 

за годината са приключили и решени общо 74 бр. наказателни дела, 

включително и такива от минали години. През 2018г. са били образувани общо 

52 бр. наказателни дела по внесени прокурорски актове, като за годината са 

приключили и решени общо 57 бр. наказателни дела, включително и такива от 

минали години.  

От тях по обвинителни актове са постановени 19 бр. решения,- 4 бр. с 

осъдителна присъда-/от тях 3 бр.по реда на чл.373, ал.3 вр.чл.372, ал.4, 

вр.чл.371, т.2 -от НПК/;   по споразумения – 12 бр. решения и по чл.78а от НК – 

1 бр.решения. 

През отчетния период на 2020г. с постановени осъдителни решения, са 

осъдени и санкционирани 45 лица, като за 48 лица с влязла в сила присъда, като 

през 2019г. са били осъдени 76 лица, като за 84 лица с влязла в сила присъда, а 

през 2018г. с постановени осъдителни решения са били осъдени и 

санкционирани 57 лица, като за 61 лица с влязла в сила присъда,  

Налице е леко намаление  в наказаната престъпност, в сравнение с 2019г. 

Относителният дял на решените от Девински РС наказателни дела спрямо 

внесените прокурорски актове е 93,61% /НОХД и НАХД по чл.78а от НК/. 

Решенията на Девински районен съд по внесени прокурорски актове се 

разпределя както следва: 

- по внесени обвинителни актове са постановени 19 бр. решения, от тях с 

осъдителна присъда 4 бр., /от тях 3 бр.по реда на чл.373, ал.3 вр.чл.372, ал.4 

вр.чл.371, т.2 НПК/;  12 бр. със споразумения по чл.384 от НПК  и 1 бр. с 

освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 

наказание. 

 

В/ Осъдени и санкционирани лица, от тях с влязъл в сила съдебен акт. 

През отчетния период на 2020г. са осъдени и санкционирани  общо – 45 

лица, като за 48 лица са влезли в сила.  

Видно е, че е налице намаление на предадените на съд лица спрямо 

предходната година.  

Осъдените и санкционираните лица през 2020г. са общо 45, а през 2019г. са 

общо 76, а през 2018г. са били общо 57. 

През 2020г. осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила съдебен акт 

са общо 48 бр. 

За сравнение, осъдените и санкционираните лица, с влязъл в сила съдебен 

акт през 2019г. са били 84бр. През 2018г. осъдените и санкционираните лица, с 

влязъл в сила съдебен акт са били също са били 61 лица.  
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През 2020г.  общо осъдените и санкционираните лица са  45, от които 48 

лица са с влязла в сила присъда /включително и такива от минали години/. С 

наложени наказания: „лишаване от свобода“ - реално 2, с наказание „лишаване 

от свобода“ - условно 16, с наказание „пробация“ 14, глоби – 26 и от друг вид – 

12 лица.  

 

 

       Следва опис на осъдените лица по Глави, Раздели и текстове от НК: 

Общо осъдените и санкционираните лица 61 лица с влязла в сила присъда.  

 

 

 

                                            По глава II от НК 

 

Общо 2 бр. осъдени и санкционирани лица с влязла в сила присъда,от тях 3 

бр. с наложено наказание  "пробация"   и "лишаване от свобода" – условно - 1;       

- Чл.144  от НК- общо осъдено лице 3 бр.осъден с влязла в сила присъда с 

наказание „Пробация“. 

- Чл.152 от НК- общо осъдено лице 1 бр.осъден с влязла в сила присъда с 

наказание „лишаване от свобода“ - условно.                                       

 

                                        По Глава IV от НК 
 

Общо осъдени и санкционирани лица 1 бр., с влязла в сила присъда без 

наложено наказание . 

- Чл.183 от НК- общо осъдено лице 1 бр.осъден с влязла в сила присъда без 

наложено наказание.  
 

                                            По Глава V от НК 

 

Общо осъдените и санкционираните лица са 8 с влязла в сила  присъда; 

наложени наказания: - „лишаване от свобода“ – ефективно 1бр.;  "лишаване от 

свобода" – условно - 1; „Пробация“- 6 бр.и „Глоба“- 1 бр.       

 - Раздел І. 

- чл.194 от НК – общо осъдени лица 3 бр. /три/ осъдени с влязла в сила 

присъда, с наказание "Пробация" – 2 бр.; "лишаване от свобода" – условно – 1; 

и „Глоба“- 1бр.; 

- чл.195 от НК – общо осъдено лице 2 бр. /две/ осъдени с влязла в сила 

присъда, с наказание "лишаване от свобода – ефективно"- 1 бр.; „Пробация“- 

1бр.;  

- Раздел VII 
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 чл.216 от НК –  общо осъдени лица са  3 /три/ осъдени лица с влязла в 

сила присъда, с наказания  "Пробация"- 3бр.;  

 

 

  По Глава VI от НК 

 

- Раздел II:   

 чл.235 от НК – 4 лица  с наказание „пробация“ – 1 лице; 3 лица с 

наказание „Глоба“.  

 

По Глава VIII от НК 

- по чл.279 от НК – 1 /едно/ осъдено лице с наказание „лишаване от 

свобада“- условно. 

 

По Глава IХ от НК 

- по чл.311 от НК – 1 /едно/ осъдено лице с наказание „Глоба“; 

- по чл.316 от НК – 2 /две/ осъдени лица с наказание „пробация“ 

 

По Глава ХI от НК 

 

- по чл.339 от НК –  2 осъдени лица с влезли в сила присъда, наложено 

наказание „лишаване от свобода“-ефективно - 1 лице; и  лишаване от свобода“-

условно- 1 лице; 

- по чл.343 от НК – 1 осъдени лица с влезли в сила присъди, наказание 

„лишаване от свобода“-условно;  

- по чл.343б от НК – 11 осъдени лица с влязла в сила присъда; 10 лица с 

наказание „лишаване от собода“ – условно; 10бр. с наказание „Глоба“  и 11бр.  

наказание „други“.  

- по чл.345 от НК – 8/осем/ осъдени лица с влезли в сила присъди, 

наказание „глоба“;  

- по чл.354а от НК – 3 осъдени лица с влезли  сила присъди с наказание   

„глоба“; „лишаване от собода“ – условно  

- по чл.355 от НК – 2 осъдени лица с влезли  сила присъди с наказание   

„пробация“;  

 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Девин  не е имало осъдителни и 

санкционни решения на съда срещу народни представители, магистрати, 

членове на МС и други лица, заемащи висши държавни и обществени 

длъжности.   Такива не е имало и през 2019г. и 2017г. 
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ПРОТИВОРЕЧИВА ПРОКУРОРСКА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА. ПРАКТИЧЕСКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА „СЪКРАТЕНОТО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ“ – ЧЛ.371 – 374 ОТ НПК 

 

През 2020г. по 3 бр. наказателни дела е прилаган института на „Съкратено 

съдебно следствие“ - Глава XVII от НПК, предимно в хипотезата на чл.371, т.2 

от НПК. Съдът е постановил общо 3 бр. осъдителни и санкционни решения. За 

сравнение през 2019г. по 8 бр. наказателни дела е прилаган института на 

„Съкратено съдебно следствие“ - Глава XVII от НПК, предимно в хипотезата на 

чл.371, т.2 от НПК. Съдът е постановил общо 8 бр. осъдителни и санкционни 

решения,а през 2018г. по 4 бр. наказателни дела е прилаган института на 

„Съкратено съдебно следствие“,  

Видно е, че през 2020г. се наблюдава с 37,5%  намаление при  прилагането  

на  института на „Съкратено съдебно следствие“ - Глава XVII от НПК в 

сравнение с 201г. 

При приложението на този институт се наложи мнението, че разпоредбите 

на чл.370 и сл. от НПК задължително се прилагат, ако подсъдимия, поиска това 

и не е възможно съда да не уважи искането и да постанови разглеждане на 

делото по общия ред. 

Считаме, че порок на института на съкратеното съдебно следствие е, че 

прилагането му не е обвързано с възстановяване на имуществените щети. От 

друга страна, с приложението на чл.58а от НК по значими и тежки дела и дела с 

висока степен на обществена опасност на деянието и дееца се постановяват по-

ниски наказания, които явно не съответстват както на степента на обществена 

опасност на деянието, така и на дееца. 

 

 

2. ВЪРНАТИ ОТ СЪДА ДЕЛА И ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ. 

 

1. През 2020г. има 2 /две/  върнати дела от съда. През 2020г. РС-Девин 

е върнала на РП-Девин 2/две/ дела по внесени прокурорски акта, а именно: по 

внесени споразумения за решаване на делото в досъдебното производство, на 

осн.чл.381, л.1 и сл.от НПК. 

2. През 2019г. няма  върнати дела от съда. През 2018г. РС-Девин е 

върнала на РП-Девин 1 /едно/ дело по внесен прокурорски акт, а именно:  по 

внесено постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание  по чл.78а от НК.   

3. Взети са мерки за преодоляване връщането на дела на Районна 

прокуратура гр.Девин, всяко върнато дело е обсъждано и анализирано на общо 

събрание на прокурорите, като становище взема наблюдаващия прокурор. 

Върнатите дела и причините са обсъждани и на провеждани в ОП-Смолян 

работни съвещания на прокурорите от региона. За преодоляване на проблемите, 
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Районния прокурор е организирал работни срещи между прокурорите при РП-

Девин и разследващите полицаи при РУ-Девин.     

        За разлика от върнатите дела, където могат да се дават конкретни 

разпореждания и указания на наблюдаващите прокурори, то по делата, по които 

се внася обвинителен акт това е почти невъзможно, за да не се получи 

вмешателство във вътрешното убеждение на наблюдаващите прокурори. Те 

сами преценяват обосноваността и доказаността на обвинителната си теза.   

 

 

През 2020г. има 2 /две/ оправдателни присъди по внесени в ДРС от РП-

Девин обвинителни актове.  

През 2019г. няма оправдателни присъди по внесени в ДРС от РП-Девин 

обвинителни актове.  

През 2018г. също няма оправдателни присъди по внесени в ДРС от РП-

Девин обвинителни актове. 

 Може да се посочи, че по някои от делата съда изцяло възприема 

защитната теза на подсъдимите, а по други недоказаност на субективната 

страна на престъплението.  Друга причина за оправдателните присъди,  може да 

се посочи промяната на показанията на свидетели и обвиняеми, които не са 

били  разпитани пред съдия, поради предоверяването към тях от страна на 

разследващия полицай /следователя/ и прокурора.   

През 2020г. относителният дял на постановените оправдателни присъда и 

решение от разгледаните и решени от РС-Девин дела   е 4,25%.  

През 2020г. относителния дял на постановените оправдателни присъди и 

решения от внесените в РС-Девин прокурорски актове е 4,54 %. 

През 2020г. няма постановени оправдателни присъди от Девински РС, 

постановени в съгласие с прокурорското заявление.     

Няма не протестирано дело, по което е постановена оправдателна присъда. 

Всички дела, по които са постановени оправдателни присъди се разглеждат на 

общо събрание на прокурорите от Районна прокуратура – гр.Девин, като се 

анализират причините, довели до постановяване на оправдателен съдебен акт. 
 

 

3.ГРАЖДАНСКО-СЪДЕБЕН НАДЗОР.  

 

3.1. През отчетният период на 2020г. работата по гражданско – съдебния 

надзор се е свеждала до участието на прокурорите в граждански дела със 

задължително участие на прокурор по закон, както и в изпълнение на указания 

дадени от  Върховна касационна прокуратура-София.  

Девински районен съд редовно е изпращал призовките за участие на 

прокурорите по гражданските дела. Пропуск на съда и през тази отчетна година 
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е, че по много от призовките първоначално не са прикрепяни преписи от 

исковата молба и доказателствата.  

Заведената в Районна прокуратура гр.Девин книга – дневник по 

гражданските дела се води редовно от участвалите в делата прокурори, като 

при отбелязването  се правят пълни и точни вписвания по отношение номера на 

делото, по кой  закон е иска, становището на съответния прокурор. След 

приключване на делата се извършват проверки относно решенията на същите и 

резултата се вписва в дневника, както и ДРС е изпращал обявления и 

приложени към тях решения.  

Със задължително участие на прокурор през 2020г. са гледани 4 бр. 

граждански дела, и 4 бр. решени по първоинстанционни граждански дела. Във 

всички случаи преценката и становището на прокурора е съвпадало с 

решението на съда. 

По посочените 4 бр. гр. дела, прокурорите са участвали в 4 бр. съдебни 

заседания.  

 

 
ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРАТУРАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, 

ПРЕДВИДЕНО С РАЗПОРЕДБИТЕ НА чл.83а - 83е от ЗАНН.  ДЕЙНОСТ НА 

ПРОКУРАТУРАТА по ЗОПДИППД. 

 

 През 2020г. прокурорите при РП-Девин не са правили предложения до 

съда по чл.83б и чл.83в от ЗАНН, респ. не са участвали в съдебни заседания по 

ЗАНН.  

 

През 2020г. прокурорите не са участвали в съдебни заседания по реда на  

ЗОПДИППД. 

Прокурорите от Районна прокуратура гр.Девин спазват задължението си да 

изпращат уведомления до ТД на КУИППД относно досъдебни производства по 

текстовете, визирани в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД. За отчетния период на 2020г. 

има 5 бр. изпратени  уведомления. За сравнение, през 2019г. има 2 бр.изпратени 

уведомления, а през 2018г. е имало изпратени 37 уведомления. 

 

3.2.През 2020г. в Районен съд-Девин няма образувани дела по ЗОДОВ. 

За сравнение, през 2019г. също няма новообразувани дела по ЗОДОВ. През 

2018г.  също не е имало.   

През отчетния период няма предявени искове от прокурорите по  чл.65, 

чл.74 и 75 от СК, както и по чл.336, ал.1; чл.340; чл.537, ал.3; чл.552, ал1 и 

чл.604 от ГПК. Съответно няма и подадени протести.   
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   4.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ ПРИНУДИТЕЛНИ 

МЕРКИ: 

 

А/Привеждане на присъдите в изпълнение : 

През 2020г. в Районна прокуратура-Девин са получени за изпълнение общо 

33 бр. присъди, определения и протоколи, за 33 бр. осъдени лица. Всички 

присъди своевременно са били изпращани за изпълнение в законоустановения 

срок. Не приведени присъди останали от предходен период – няма. През 

2019г.  

 

През 2019г. в Районна прокуратура гр.Девин са били получени за 

изпълнение общо 41 бр. присъди, определения и протоколи, за 41 бр. осъдени 

лица.  

През 2018г. в Районна прокуратура гр.Девин са били получени за 

изпълнение общо 32 бр. присъди, определения и протоколи, за 32 бр. осъдени 

лица.  

Относителният дял на изпълнените от прокуратурата, спрямо получените 

за изпълнение присъди е 100%.  

През 2020г. няма незаконосъобразни, приведени в изпълнение присъди.  

През 2020г. от страна на РП-Девин, е нямало подадени сигнали до Главния 

прокурор за възобновяване на наказателно производство. За сравнение през 

2019г. също не е имало подадени сигнали до Главния прокурор за 

възобновяване на наказателно производство. През  2018г. също не е имало 

подадени сигнали до Главния прокурор за възобновяване на наказателно 

производство. 

 През 2020г. и 2019г. не е имало незаконосъобразни приведени в 

изпълнение присъди. През 2020г. няма лица, които да са просрочили 

/надлежали/ определените им наказания. За 2019г. и 2018г. също не е имало.  

Основни проблеми при изпълнението на присъдите са неустановяването на 

местонахождението на лица спрямо, които е постановена влязла в сила 

присъда, тъй като са напуснали постоянния си адрес.  

Свободното придвижване в еврозоната допълнително затруднява 

издирването на лицата срещу, които следва да се изпълни присъда.  

При привеждане на присъдите в изпълнение се съблюдават: Указание №И-

273/09.06.2010г. на Л.Петков –Зав.Отдел „Съдебен и изпълнение на 

наказанията“ при ВКП-София; Указание №И-100/23.06.2009г. на ВКП-София и 

Указание И-30/05.03.09г. на ВКП, на Главния прокурор на РБългария.     
 

Б/ Контрол по изпълнение на присъди: 

-  Отложено начало на изпълнението.   

През 2020г. Районна прокуратура гр.Девин не е отлагала изпълнение на 

влязла в сила присъда. 
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- Предсрочно освобождаване: 

През 2020г. Районна прокуратура гр.Девин не е имала предсрочно 

освобождаване . 

- Прекъсване изпълнението на наказанието “Лишаване от свобода” : 

През 2020г. Районна прокуратура гр.Девин не е имала прекъсване 

изпълнение на наказание “Лишаване от свобода”.  

 

В/ Принудителни медицински мерки: 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Девин е имало новообразувани 3 бр. 

преписки за принудителни медицински мерки.  

 

Р А З Д Е Л  ІV. 

 

МОНИТОРИНГ на ЕК и ВСС. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И 

НАКАЗАТЕЛНИ  ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ 

КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН 

ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 

 

 

 

През 2020г. в РП-Девин не са водени преписки на специален надзор от 

категориите определени в Указание за засилена методическа помощ и надзор 

по определени НП в системата на ПРБ, утвърдено със Заповед 

№455/22.02.2011г. на Главния Прокурор на РБългария, допълнена със Заповед 

№479/24.02.2011г.  

През 2020г. не е имало преписки на специален надзор, които касаят 

престъпления по усвояване на средствата от Европейските фондове.  

През 2019г. и през 2018г. също не е имало такива преписки.  

През 2020г. не са водени преписки на специален надздор съгл. заповед 

№АП-49/21.10.2009г. на Апелативен прокурор – гр.Пловдив. За сравнение  

2019г. са водени  2 бр. преписки на специален надзор съгл. заповед №АП-

49/21.10.2009г. на Апелативен прокурор – гр.Пловдив, същите са за 

престъпления извършени от полицейски служители. А през 2018г. са водени 1 

бр. преписки. 

 

Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки 

престъпления и такива от особен обществен интерес: 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Девин не е имало досъдебни 

производства за организирана престъпност, корупционни и изпиране на пари. 

Такива не е имало и през 2019г. и 2018г. 
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През 2020г. както и през 2019г. и 2018г. Районна прокуратура гр.Девин е 

нямала дела и преписки срещу народни представители, магистрати, членове на 

МС и др. лица заемащи висши държавни и обществени длъжности. 

През 2020г. в РП-Девин не е имало ДП взети на специален надзор  за 

престъпления свързани със злоупотреба с фондове на Европейския съюз, които 

касаят престъпления по усвояване на средствата от Европейските фондове. 

Такива не е имало и през 2019г.  

През 2020г. Районна прокуратура гр.Девин е нямала дела и преписки  за 

престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на 

неистински и преправени парични знаци и кредитни карти. През 2019г. и  

2018г.  не е имало преписки и дела от тази категория. 

 

       Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори: 

През 2020г. в Районна прокуратура – Девин  е наблюдавала  5 бр. ДП с 

предмет наркотични вещества и прекурсори.  

За сравнение през 2019г. в Районна прокуратура – Девин са наблюдавани 

общо 8 бр. ДП с предмет наркотични вещества и прекурсори, а през 2018г. в 

Районна прокуратура – Девин  е наблюдавала също 8 бр. ДП с предмет 

наркотични вещества и прекурсори.  

 

Престъпления, свързани с незаконен трафик на хора: 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Девин не са наблюдавани досъдебни 

производства свързани с незаконен трафик на хора. Такива ДП не е имало и 

през 2019г. и 2018г.  
 

 

Досъдебни производства, образувани за престъпления извършени от 

непълнолетни лица: 

И през 2020г. Районна прокуратура - Девин обръщала особено внимание на 

преписките и делата, които се водят срещу непълнолетни лица. Изследвани са 

всички обстоятелства относно личността на непълнолетните извършители, 

причините за извършване на престъпленията, мотивите им и дали е възможно 

спрямо тях да се приложат  възпитателни мерки. В краен случай непълнолетни 

лица се предавани на съд и след като преди това са били извършили множество 

нарушения и леки престъпления. Във всички случаи, когато са били предавани 

на съд такива лица е било искано и становище от Инспектора при ДПС в РУ-

МВР-Девин, МКБППМН и  отдел “Закрила на детето” и едва след като те са 

изразили становище, че възпитателните мерки спрямо конкретния 

непълнолетен извършител няма да дадат резултат те са били предавани на съд. 

През 2020г. Районна прокуратура – Девин е наблюдавала 4 бр. ДП срещу 

непълнолетни лица, от които 3 бр. новообразувани. 
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За сравнение, през 2019г. Районна прокуратура – Девин  е наблюдавала 7 

бр. ДП срещу непълнолетни лица, от които 7 бр. новообразувани, а през 2018г. 

Районна прокуратура – Девин също е наблюдавала 7 бр. ДП срещу 

непълнолетни лица, от които 7 бр. новообразувани. 

Приключените през годината досъдебни производства срещу 

непълнолетни лица са 2 бр. 

Останали неприключени производства през отчетния период на 2020г. – 2 

бр.   

По тези дела няма лица с постановена мярка за неотклонение “задържане 

под стража”. 

През 2020г. година решените от прокурор дела срещу непълнолетни лица 

са 2бр., които 2 бр. са внесени в съда. Има влязли в сила 2/две/ присъди с 

наложено наказание „пробация“.  

 

 В структурата на непълнолетната престъпност, извършените престъпления 

са предимно против собствеността и обществения ред. 

 Наблюдаваните през 2020г. досъдебни производства срещу  непълнолетни 

извършители по глави и текстове от НК е както следва : 

 

По Глава V от НК -  2 бр. - чл.194 от НК; - 2 бр. по чл.195 от НК;  

 

По Глава XI от НК -  2 бр. -  1 бр.по чл.346 от  НК; и 1 бр. по чл.354а от 

НК; 

 

За сравнение през 2019г. РП-Девин 7 /седем/ бр.ДП срещу непълнолетни 

лица, като 1 е било прекратено.и 5/пет/бр.венеси в съда,а  през 2018г. е имало 7 

бр. образувани ДП с/у непълнолетни лица като 5бр. са прекратени и 2 бр.са 

внесени в съда.  

Трайна тенденция през последните няколко години е промяната в 

ценностната система на младежите, което води до незачитане на 

неприкосновеността на личността и имуществото на гражданите. Забелязва се 

чувството на безнаказаност  у младите хора. 

Факторите, на които се дължи младежката престъпност са комплексни: 

слаб родителски и педагогически контрол, липсата на заинтересованост от 

тяхна страна и недостатъчното общуване от страна на родителите с 

подрастващите. По-голяма част от родителите не знаят децата им как и къде 

прекарват свободното си време. Друг фактор е тежкия социален статус и 

икономическо-финансово състояние на семействата на непълнолетните и 

младежите. Не на последно място следва да се постави влиянието на медиите - 

криминални хроники и водещи заглавия във вестниците, телевизионния 

предавания и филми пълни с агресивно поведение, свободния и слабо 

контролиран достъп до интернет пространството, където се разпространяват 
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игри, филми и видео-клипове, лансиращи агресия и асоциален модел на 

поведение в позитивна светлина. Следва да се отбележи, че важен фактор е 

безработицата при хората в младежка възраст. 

В много от случаите непълнолетните са повлияни от неподходяща 

приятелска среда, стремеж за подражаване на по-големи хора с доказано 

престъпно поведение. 

През 2020г. има 2 бр. внесени досъдебни производства срещу 

непълнолетни извършители в ДРС. 

 

Случаи на прилагане на  чл.64 от НК през 2020г.  - няма 

През 2020г.  взаимодействието между Районна прокуратура гр.Девин и 

МКБППМН при Община – Девин, Община – Доспат и Община - Борино бе 

добро. Следва да се отбележи, че секретарите на МКБППМН  своевременно  

уведомяват Районна прокуратура за взетите възпитателни мерки срещу 

непълнолетните и малолетните извършители. В много редки случаи се е 

налагало Районна прокуратура – гр.Девин да им пише напомнителни писма.  

 

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

следствените арести.  

В Районна прокуратура гр.Девин няма преписки и ДП от тази категория, 

тъй като в района обслужван от РП-Девин не се намират арести и затвори. 

 

Престъпления извършени от служители на МВР.  

За отчетния период на 2020г. в Районна прокуратура гр.Девин не са били 

образувани досъдебни производства срещу служители на МВР за извършени 

корупционни престъпления, престъпления свързани с проява на полицейско 

насилие, престъпления против държавната тайна и престъпления свързани с 

неправомерно използуване на СРС. 

 

 

Р А З Д Е Л  V 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 
 

През 2020г. Районна прокуратура гр.Девин не е искала международно- 

правна помощ по наказателни дела. Не е имала досъдебни производства с 

поръчка за чужбина.  

През 2020г. РП-Девин не е изготвяла Европейска заповед за арест. 

Не е имало трансфер на наказателни дела. 
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Не е започвала производства по екстрадиции. Не е изготвяла предложение 

до ВКП за изготвяне на искане за екстрадиция.  

 

Проблеми и предложения:  

Не могат да се посочат проблеми по МПП, тъй като през 2020г. Районна 

прокуратура гр.Девин не е имала дела от тази категория.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л: VI 

 

ДЕЙНОСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И 

НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ 

Една от основните дейности на прокуратурата през изминалата 2020г. е 

била да разкрива и отстранява с предоставените й от закона средства, 

правонарушения допуснати в съдебният район. 

Следва да се посочи, че в РП-Девин през 2020г. предимно прокурор 

Здравко Делиев е работил по Административно – съдебния надзор и надзора за 

законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите. 

През 2020г. надзора за законност, упражнен от Районна прокуратура 

гр.Девин основно бе насочен към : 

1.Актовете и действията на Общинските администрации в общините 

гр.Девин, гр.Доспат и с.Борино. 

2.Административно - наказателната дейност на Общинските 

администрации и на местни представители на органите на държавната власт и 

управление, както и на  специализирани контролни органи, имащи структури на 

територията на трите общини. 

При извършването на проверките, прокурорите  се ръководеха както от 

указанията давани от Окръжна прокуратура - гр.Смолян и висшестоящите 

прокуратури, така и от  изискванията на съответните закони и правилници. 

През 2020г. в Районна прокуратура – Девин е получавана информация от 

изисканите от прокурорите документи и отчети, протоколи от заседания на 

Общински съвети, както и актове за извършени ревизии. С тяхната проверка за 

законосъобразност се цели да се подобри работата на държавните и 

колективните органи. 
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През 2020г. в РП-Девин са образувани общо 27 бр. преписки по надзора за 

законност.   

Общо в прокуратурата през отчетната година са постъпили  протоколи от 

заседания на общинските съвети на общините Девин, Доспат и Борино, 

обл.Смолян, като на основание чл.145, ал.1, т.1-3 от ЗСВ са проверени общо 

393 бр. административни  акта . 

– През отчетният период, прокуратурата  е подала  1 бр. протест –  

срещу Решение на Общински съвет – Девин. Простестът е оставен без 

уважение.  

През 2020г. в Районна прокуратура - Девин дейността по проверка на 

законосъобразността на актовете и действията на Общинската администрация в 

гр.Девин, гр.Доспат и с.Борино, на тяхната административно – наказателна 

дейност, а също и тази на другите местни представители на органите на 

държавната власт, специализираните контролни органи имащи структури на 

територията на трите общини бе насочена в следните направления:  

Дейност по проверка на Общинските администрации в Общините - Девин, 

Доспат и Борино, по изпълнение на законовите изисквания. 

    Извършените проверки по надзора за законност през 2020г. са били 

следните: проверка в МКБППМН; проверка относно нормативни актове за 

регулиране на обществения ред, приети от общинските съвети; проверка 

относно прилагане на чл.286 от ЗЕС; проверка по изпълнение на задълженията 

по Закона за защита при бедствия от страна на кметовете, справка относно 

издадените наредби от Общинските съвети и др. 

Извън това своевременно са били извършвани проверки, възложени от 

горестоящите прокуратури, в изпълнение както на техните планове, така и 

периодични и инцидентни такива. Своеврменно са изготвяни и изпращани 

съответните справки 

Важно направление в дейността на Районна прокуратура гр.Девин е 

сферата на извънсъдебния контрол за законност, в тази връзка е издадена 

Заповед на Районния прокурор на Районна прокуратура - Девин, с която е 

определен специализиран прокурор осъществяващ контрол за законност върху 

административните актове. 

В тази връзка, положителна роля оказва и издадената от ПРБ „Методика за 

взаимодействие на Прокуратурата с контролните органи при противодействие 

на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и 

правата на гражданите“, която ще подобри ефективното взаимодействие между 

държавните  контролни органи и прокуратурата, за противодействие на 

закононарушенията и престъпления в защита на обществения интерес и правата 

на гражданите. 

 

Р А З Д Е Л: VІI 
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АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО – РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

 

КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ     

 

В Районна прокуратура – гр.Девин през 2020г. щатния състав бе както 

следва: 

  -  Прокурори – 2 бр.; 1 бр. незаета длъжност 

  - Служители – 4 бр. – „главен счетоводител/и.ф. административен 

секретар, „съдебен секретар“, „съдебен деловодител“  и 1/2бр. – „призовкар“, 

който е и чистач. 

През м.декември 2020г. Десислава Василева – съдебен деловодител в РП-

Девин е подала заявление за освобождаване от длъжността „съдебен 

деловодител“ в РП-Девин. Със Заповед №РД-08-83/07.12.2020г. на 

Адм.ръководител на РП-Девин на осн. чл.325, ал.1 т.1 от КТ е прекратено 

тродовото правотношение с Десислава Василева, считано от 11.12.2020г.  

В края на м. декември 2020г. момент в Районна прокуратура – Девин, 

работи 1 /един/ прокурор, а именно: Здравко Делиев -  Адм. ръководител и 

Районен прокурор на РП-Девин, като незаети остават 1бр. прокурорски щата. 

Работят и 2,5бр. служители, както следва: – 1бр. съдебен деловодител /поради 

съкращаване на щата на главния счетоводител в РП-Девин, същия е 

преназначен със Заповед на Адм.ръководител на длъжност „съд.деловодител“ 

считано от 30.12.2020г./ , 1бр. съдебен секретар, и  ½ длъжност „Призовкар“.  

 

 

ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ. ОБРАЗУВАНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ И 

НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ. НАЛОЖЕНИ 

НАКАЗАНИЯ НА ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ. 

 

През 2020г. в Районна прокуратура - Девин  бяха извършени следните 

проверки: 

1. Съгласно Заповед №РД-04-41/27.05.2020г. на ОП-Смолян, се извърши 

комплексна ревизия на РП-Девин за дейността и през периода 01.01.2019г. – 

31.12.2019г.  

2. Съгласно Заповед №РД-04-43/04.06.2020г. на ОП-Смолян за извършване 

на проверки по Плана за работа по основни надзори на ОП-Смолян за 2020г. , 

тематична проверка на оправдателните присъди  през 2019г. по Раздел  II, т.5  

3. Съгласно Заповед №РД-04-22/29.03.2017г. на ОП-Смолян, относно: - 

„Извършване на проверка в РП-Девин относно спазване на сроковете на 

възложените предварителни проверки по реда на чл.145, ал.2 от ЗСВ за първото 

и второто тримесечие на 2020г. 
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Р А З Д Е Л: VІIІ 
 

ОБЕМ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ И СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ 

НА ПРОКУРОРИТЕ. 

 

Анализ на обема на дейността на прокурорите при Районна прокуратура-

Девин, натовареността и средно на един прокурор.   

През 2020г. в РП-Девин е работил само един прокурор – Районния 

прокурор.  

        Следва да се посочи, че в РП-Девин през 2020г. един прокурор е бил 

определен за работа по Административно – съдебния надзор и надзора за 

законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите.   

През 2020г. общия обем на прокурорската дейност на прокурорите от 

РП-Девин е  общо – 1800 изготвени прокурорски актове внесени в съда,  други 

прокурорски актове и дейности по всички видове надзори, и участия в съдебни 

заседания.   

Натовареност по основните показатели по прокурори:  

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура гр.Девин е наблюдавал 

общо 192 досъдебни производства.  

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура гр.Девин е решил общо 106 

ДП. 

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура-Девин е участвал в общо 63 

съдебни заседания.  

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура-Девин е изготвил общо 

10 откази за образуване на ДП.  

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура гр.Девин е образувал общо 

48  ДП.  

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура-Девин е внесъл общо 44 

прокурорски акта в съда.  

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура-Девин е прекратил общо 39 

ДП.  

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура-Девин е спрял общо 19 ДП.  

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура-Девин е участвал в общо 4 

заседания по граждански дела. 

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура -Девин са изготвили 

общо 15 искания до съда.  

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура-Девин  са изготвили 

общо 1 протест /по административния надзор/.  
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През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура-Девин са изпълнили 

общо 33 присъди по лица.  

През 2019г. прокурорите от Районна прокуратура-Девин са проверили 

общо 393 адм. акта.  

През 2020г. прокурора от Районна прокуратура-Девин не е работил  по ДП 

с поръчки в чужбина.  

        По отношение на натовареността на РП-Девин, измерена по Правилата за 

измерване на натовареността, приети от ВСС с Решение по Протокол 

№60/11.12.2014г., по показатели  се явяват различия при сравняване на данните 

извадени от оперативни справки за натовареността  от УИС-2. 

При съпоставка и сравнения между двата метода на измерване на 

натовареността се констатират  различия по някои от отчитаните показатели, 

обхващащи отчитането на натовареността на прокуратурата.  Тези разлики се 

дължат на начина, по който се извършва броенето на различните видове актове, 

които се отчитат, съобразно указанията за попълване на статистическите 

таблици.  В натовареността по статистическа таблица №5 съобразно 

Указанието за организация на информационната дейност на ПРБ, утвърдено от 

Главния прокурор със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014г. и Правилата за 

измерване на натовареността, приети от ВСС с Решение по Протокол № 

60/11.12.2014г.,  по различен начин се отчитат обединените досъдебни 

производства и преобразуваните. В статистическа таблица №5, в колона 9 – 

прокурорски актове по преписките, са броени всички прокурорски актове по 

преписките, включително и писмата за продължаване на срока по същите, като 

последните не се отчитат като показател по другия метод. По статистическа 

таблица №5 се отчита като натовареност дейността на прокурорите по Надзора 

за законност, докато при другия метод тази дейност не се отчита в пълен обем. 

        С оглед констатираните различия относно начина на отчитане на 

натовареността и обема на прокурорската дейност в статистическа таблица №5, 

съобразно Указанието за организация на информационната дейност на ПРБ, 

утвърдено от Главния прокурор със Заповед №ЛС-1985/30.05.2014г. и на 

натовареността, измерена по Правилата за измерване на натовареността, приети 

от ВСС с Решение по Протокол №60/11.12.2014 г., имаме предложение 

показателите, които се отчетат, да бъдат уеднаквени и при двата метода, с оглед 

обхващане на цялата и действително извършвана прокурорска дейност.  
 

Р А З Д Е Л:  IХ 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА 

 

Считам, че Районна прокуратура-Девин, като част от Прокуратурата на  

Република България е в състояние, като държавен репресивен орган, стриктно 

да следи за спазването на законите в Република България, да привлича към 
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наказателна отговорност лицата извършили престъпление и да взима 

отношение, като сезира компетентните органи за всяко закононарушение. 

Състоянието на прокуратурата позволява ефективно да се противодейства на 

престъпността, като се увеличава най - вече качеството на изработените 

прокурорски актове и респективно на наказаните лица. 

Основните приоритети ще бъдат усъвършенстване и ефективност на 

работата на прокурора и утвърждаване  на водещата му роля при разследването, 

за да бъде истински “Господар” на досъдебното производство. Стриктното и 

безкомпромисно  прилагане на закона да доведе до намаляване на 

престъпността в региона или ограничаването й приемливи за обществото 

граници. 

 

МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА МАГИСТРАТИТЕ. 

А/ Материалното осигуряване на Районна прокуратура-Девин е на добро 

ниво относно сградния фонд, тъй като Районна прокуратура-Девин се помещава 

в изцяло реновирана сграда на Съдебната палата на РС-Девин, с много добри 

условия за труд, като всеки прокурор разполага с индивидуален кабинет, 

оборудван с компютър и принтер.  

Сградата се охранява от служители на ОЗ “Съдебна охрана” гр.Смолян.  

Б/ Обезпеченост с компютърна техника и поддръжка:  

В Районна прокуратура гр.Девин всички служители и прокурори 

разполагат с персонален компютър, инсталиран на работното им място, които 

са свързани в мрежа. 

Поддръжката на компютърната техника – в Районна прокуратура-Девин   

се осъществява от системния администратор на  Окръжна прокуратура- 

гр.Смолян.  

 

 

 

 

ЗД/АН    ПРОКУРОР :____________   

                           /ЗДРАВКО ДЕЛИЕВ/ 
 


