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Докладът за дейността на Районна прокуратура гр. Раднево през 2019 

година е изготвен в изпълнение на Указание за организация на 
информационната дейност в Прокуратурата на Република България 
(Указанието), утвърдено със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014г., изм. Със 
Заповеди № РД-02-27/21.01.2017г. и № РД-02-17/27.06.2019г. на главния 
прокурор, „Обхват и структура на годишния доклад за прилагането на закона и 
за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2018г.“, утвърден 
със Заповед РД-04-454/16.12.2019г. на главния прокурор, Заповед № ОП-
5/02.01.2020г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – 
Стара Загора и Заповед № РП-4/03.01.2020г. на административния ръководител 
на Районна прокуратура – Стара Загора. 
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РАЗДЕЛ І 
 
Обобщени изводи за дейността на Районна прокуратура гр. Раднево и 

разследващите органи в съдебния район за 2019 година. 

 
1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. 

 
През 2019 г. социално- икономическите условия в съдебен район - 

Раднево отразиха социално- икономическите тенденции в страната ни, като в 
района се появиха признаците на справяне с последиците от икономическата 
криза: намаля безработицата сред младежите, засили се активността на 
непълнолетните (в т.ч. и от малцинствата) в учебния процес, съответните 
институции, обхванаха по голямата част от нуждаещите се. Дейността на 
крупните енергийни и минни икономически субекти в района се отрази и в 
дейността и резултатите на множеството малки стопански субекти. 
Активизирането на тяхната дейност осигури работа на значителна част от 
младите хора- предимно от мъжки пол. Почти се преустановиха преките 
посегателства върху тяхното имущество (кражби, обсебвания). Така, 
криминогенната обстановка в това направление се успокои от предишното 
напрежение. В тези условия Районна прокуратура Раднево продължи дейността 
си в основните насоки, за реализирането на целите на НПК, НК, ЗСВ в 
съдебния район. 

През 2019г. Районна прокуратура - Раднево е имала четири щатни 
прокурорски бройки, като едната щатна бройка е била незаета. По основните 
направления на прокурорската дейност: наблюдаване, ръководство и контрол 
върху работата на разследващите органи общо и в частност на разследващите 
полицаи, изготвянето и внасянето на обвинителни актове, постановления по 
чл.375 от НПК и споразумения и поддържането на обвинението в съда, 
привеждане на присъдите в изпълнение, административен надзор за законност, 
общите показатели сочат намаляване обема на работата на прокуратурата като 
цяло.  

Както през отчетния период на 2017г. и на 2018г., така и през 2019г. 
резултатите по отношение качеството на прокурорската дейност са запазени. 
Няма обаче напредък в скъсяването на сроковете на разследването, както по 
делата, водени от разследващи полицаи, така и по делата, водени от следовател 
- особено що се касае за дела с перспектива за внасяне в съда. Технически 
експертизи, по наше наблюдение снижиха своето качество, макар че иначе са с 
необходимата срочност. Почти се преодоляха проблемите в срочността и на 
съдебно- медицинските експертизи, но не и на провежданите от НИКК на МВР. 
Финансирането на експертизите от страна на МВР в рамките на разследването 
остана стабилно, но продължава да се оценява от експертите, като 
незадоволително (на базата на техните нормативи), което не ги мотивира в 
положителен аспект. 

 
2. Необходими мерки и законодателни промени. 
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Както и в предходните отчетни периоди НПК и НК не са създали 
проблеми в работата на Районна прокуратура - Раднево и представляват 
оптимална законова база за нейната ефективност в противодействието на 
престъпността в съдебния район. 

 
 
УТОЧНЕНИЕ: в изложението в скоби ще се дават числата на същите 

показатели за предишните отчетни периоди: 2018 г. и 2017 г. в този низходящ 
порядък, като е възможно да се сочат показатели и от предходни години за 
улавяне на насоки и тенденции. 
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I. ДОСЪДЕБНА ФАЗА. 
 
1.1. Преписки по следствения надзор. 

 
Прокурорите в Районна прокуратура - Раднево през 2019г. (отчетния 

период) са наблюдавали общо по 591 (619, 620) преписки по следствения 
надзор, от които новообразувани са 488 (515, 487). Решени са 559 (601, 597) 
преписки. Всички преписки са решени в рамките на законоустановения срок по 
чл.145 ал.2 от ЗСВ. Тенденцията от миналите два отчетни периода е към 
понижаване на абсолютния брой преписки (висящи, новообразувани и решени). 
Причините за това вероятно са свързани с изменения в криминогенната 
обстановка, в т.ч. и в структурите на правоохранителните органи и техните 
функции и както и други  обстоятелства. 

От решените преписки, по 367 (416, 362) е постановен отказ да се 
образува досъдебно производство (ДП). С образуване на ДП, са приключили 83 
(78, 90) преписки. Общият брой на преписките, по които е била възложена 
проверка от прокурора на друг орган е 78 (78, 89). От тях, решените с 
образуване на ДП са 14 (12, 20) преписки, а с отказ да се образува ДП – 49 (49, 
41). Преписките, които са върнати с разпореждане за допълване на проверката 
са 12 (15, 13) броя. По една преписка (1, 2) е била извършена лична проверка от 
прокурора, която е приключена с отказ за образуване на досъдебно 
производство. Законовият срок е спазен. Общият брой на преписките, по които 
проверките не са приключени към края на периода е 8 (5, 9), като всички са в 
рамките на законовия срок. Всички те са възложени от прокурор на друг орган.  
Всички преписки са решени с постановления в рамките на законоустановения 
едномесечен срок. Общият брой на нерешените преписки към 31.12.2019г. е 32, 
от които 24 преписки са при прокурор за произнасяне. 

Въпреки, че по следствения надзор се забелязва намаляване на общия 
обем на наблюдаваните преписки, не би могло да се говори за тенденция. 
Всички полицейски служители, вкл. и разследващите полицаи продължават да 
докладват материалите по преписките, поставят проблемите си както 
поединично, така и на съвместните обсъждания с прокуратурата и 
ръководството на РУ - Раднево. Броят на преписките, касаещи района на 
крупните индустриални обекти продължава да е нисък, след като ведомствената 
полиция беше заменена от частни охранителни фирми. Следва да се отбележи, 
че броят на решените преписки с образуване на досъдебно производство не е 
намалял в сравнение с предходната година.  
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І. СЛЕДСТВЕН НАДЗОР.  
 
1.2.1. Наблюдавани досъдебни производства. 
 

Общо наблюдавани досъдебни производства (ДП) през 2019 г. от РП- 
Раднево са били 960 (779, 482), вкл. и прекратените по давност. Без последните 
са 281 (332, 345). Новообразувани са 207 (261, 268) ДП. Наблюдаваните бързи 
производства са 43 (79, 78), от които новообразувани са 42 (77, 78). БП, 
образувани по разпореждане на прокурор (чл.356 ал.2 НПК) са 5 (0, 0). По 3 (8, 
10) БП наблюдаващият прокурор е разпоредил разследване по общия ред, 
поради усложнена фактическа и правна обстановка. 

Наблюдаваните ДП по общия ред са 241 (261, 273), като 
новообразуваните са 165 (184). Разследващите полицаи са водили 236 (256, 269) 
ДП, като 165 (182, 185) от тях са били новообразувани. Само 5 (4, 5) бр. са 
водени от следовател, от които 0 (2, 1) новообразувани, а 2 ДП са възложени на 
следовател по чл.194 ал.1 т.4 НПК.  

Няма наблюдавани ДП, разследвани от прокурор или разследващ 
митнически инспектор. РП – Раднево не е внасяла искания по чл.72 НПК или по 
чл.19 ал.1 ЗПИПАОИ. 

Запазена е тенденцията основната дейност по разследването да се върши 
от  разследващите полицаи. Видът, характерът на наказателните производства, 
както и условията на работа не позволяват да се увеличи делът на ДП, водени 
от следовател. В малката прокуратура, взаимодействието разследващ полицай - 
прокурор е по-добро, както по отношение на бързината на производството, така 
и по отношение на неговото качество, съобразено с изискванията на местния 
съд. Същото се отнася и до разследванията водени от разследващи полицаи към 
ОД МВР.  

Налице е спад в общия брой наблюдавани ДП (без прекратените по 
давност). Това се дължи на намаляването на обема на постъпилите от РУ 
материали (преписки, ДП, НП и БП). 

 
 
1.2.2. Приключени и решени ДП. 
 

В рамките на отчетния период са приключени 141 (246, 292) ДП в 
предвидените законови срокове, в т.ч. и продължени. Няма приключили ДП 
извън законовия срок. Неприключените ДП за периода са 51 (50, 36), които са в 
рамките на законовия срок. Решените от прокурор са общо 900 ДП, в т.ч. и 
прекратени по давност, всички са решени в едномесечния срок. Нерешените ДП 
към края на отчетния период са 9 (12, 17), също всички са в едномесечния срок 
от постъпването им. Няма (0, 0) исканията за ускоряване на ДП по чл. 368 от 
НПК. Общият брой на прекратените и внесени в съда е 166 (208, 226) ДП, като 
продължителността на досъдебната фаза на 142 ДП е до 8 месеца, на 13 ДП е до 
1г., на 8 ДП е над 1г. и на 3 ДП е над 2г. Прекратените са 766 (447, 137), от тях 
679 по давност, всички срещу неизвестен извършител, 1 ДП е срещу известен 
извършител, привлечен в качеството на обвиняем. Извън ДП, прекратени по 
давност, прекратените дела на производство са 87 (78, 91) ДП, от тях 15 (20, 40) 
са прекратени срещу известен извършител (привлечен като обвиняем) и 72 (58, 
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51) бр. са прекратени срещу неизвестен извършител. Прекратени по искане на 
обвиняемия от съда няма (0, 0). Спрените ДП през отчетния период са 48 (45, 
63), от които 43 (44, 61) са срещу НИ - поради неразкриване на извършителя, а 
5 (1, 2) - на друго основание. Възобновените са 23 (13, 24) ДП.  

Внесените в съда са 79 (130, 135) ДП с общо 79 (130, 135) прокурорски 
акта срещу 87 (140, 151) лица. ОА са 38 (64, 65) срещу 38 (68, 77) лица. 
Споразуменията са 24 (28, 26) срещу 31 (31, 28) лица. Предложенията по чл. 78а 
от НК са 17 (38, 44), срещу 18 (41, 46) лица. 

Работата по спрените дела срещу НИ, чиято давност изтича се 
контролира от прокурорите, поради което през 2019 г. броят на прекратените 
нарасна. Касае се за такива с приключил потенциал в оперативно-
издирвателните мероприятия и действия по разследването. В работата през 
2019 г. е запазена тенденцията за използването на възможностите, които дават 
НК и НПК свързани с процедурата по сключване на споразумения и отново, без 
да се нарушат основните принципи на наказателния процес и възприетите от 
съдилищата критерии при определяне на размера и вида на наказанията. 
Значително е намалял броят на предложенията по чл. 78а от НК. Продължава да 
е висок относителният дял на ОА спрямо споразуменията, като не може да се 
прави от това обобщаващ извод на този етап.  
 

1.2.3. В РП - Раднево няма преписки и наказателни производства, 
образувани след самосезиране и по сигнали на контролните органи и ДАНС. 

 
1.2.4. Структура на досъдебните производства. 
Структурата на досъдебните производства в съдебния район – Раднево се 

определя от вида и характера на престъпленията в него. Обществените 
отношения, защитавани от нормите на Наказателния кодекс на Р България се 
развиват в съдебен район Раднево с наличие на стратегически предприятия в 
минната промишленост и енергетиката, с разнообразие от местни жители и 
приходящи, движение на компактни маси от хора през промишлените обекти, 
наличие на пътни артерии интензивно ползвани и от международния 
автомобилен трафик.  
 

Като структура: 
По глава Втора - „Престъпления против личността” се новообразувани са 

30 (29, 29) ДП, т.е. броят на този вид престъпления се запазва. Внесени в съда 
са обаче 6 (12, 8) ДП с 6 прокурорски акта срещу 7 (12, 9) лица. 4 (6, 4) 
досъдебни производства са внесени с обвинителни актове (ОА), срещу 4 (6, 7) 
лица. Споразуменията са 1 (3, 0) срещу едно лице. Предложенията по чл. 78а от 
НК са 1 (3, 2), срещу 2 (3, 2) лица. Новообразувани ДП по чл. 127 от НК за 
периода са 11 (4, 10), като всички са прекратени поради липса на престъпление. 
По чл.129 от НК има 1 (5, 1) новообразувано ДП, като в съда са внесени 2 дела 
срещу 2 лица, съответно с 2 прокурорски акта – 1 ОА и 1 споразумение. По 
чл.130 от НК има 1 новообразувано ДП на осн. чл.49 ал.1 НПК. По чл.131 НК 
има 5 (6, 4) бр. са новообразувани ДП, като 2 (3, 5) са внесени в съда с 2 
прокурорски акта съответно срещу 2 лица – 1 ОА и 1 споразумение. По чл.134 
от НК  има 2 (1, 1) новообразувани ДП, от които 1 е внесено в съда с ОА срещу 
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2 лица, 1 е внесено в съда с предложение по чл.78а от НК срещу 2 лица. По 
чл.143 от НК има 3 (0, 0) новобразувани ДП, които към момента са висящи. По 
чл.144 от НК има 6 (8, 10) новообразувани ДП, от които 1 е внесено в съда с ОА 
срещу 1 лице, а останалите са висящи. По чл.149 от НК има 1 (1, 0) ДП, което е 
висящо. 

Като цяло престъпленията против личността са с постоянна количествена 
величина. Генезисът им са сблъсъците от битов характер. Иначе динамика на 
ДП по текстовете е слаба, както и относителния брой на делата по тях. Този вид 
престъпления са определящи за битовата престъпност, работата на прокурорите 
по тях е рутинна и безкомпромисна, резултатите като статистически показатели 
относно известния извършител и внесените в съда актове по тях бележат 
стабилност през годините. Образуването на ДП за престъпленията по чл. 127 от 
НК се дължи на това, че текстът се използва на практика като сборна 
квалификация и наказателните производства по нея приключват с 
прекратяване. 
 

По глава Трета „Престъпления против правата на гражданите” има 3 (3, 1) 
новообразувани ДП, от които 2 ДП са внесени в съда с 2 бр ОА срещу 
съответно 2 лица. По чл.170 НК има1 (0, 0) новообразувано ДП същото е 
внесено в съда с ОА срещу 1 лице. По  чл. 172б от НК има 2 (1, 4) ДП, от които 
от които 1 е внесено в съда с ОА срещу 1 лице, а другото е висящо. 
Престъпленията от тази глава на НК са единични. Органите на МВР имат опит 
в тяхното разследване и ги третират като постоянен обект на своята дейност.  

 
По глава Четвърта „Престъпления против брака и семейството” има 8 (12, 

9) новообразувани ДП, от които 6 ДП са внесени в съда с 6 прокурорски акта, 
от тях 4 ОА срещу 4 лица и 2 предложения по чл.78а НК срещу 2 лица. По 
чл.183 от НК има новообразувани тях 6 (3, 1) ДП, като всички са внесени в съда 
с обвинителен акт, а по чл.191 от НК новообразуваните ДП са 2 (7, 5), които 
също са внесени в съда с предложения по чл.78а НК. 

Относително към престъпността в района, през последните  години, 
престъпленията по Глава Четвърта от НК имат малък дял. На тях в 
прокурорската дейност се обръща сериозно внимание, тъй като засягат основни 
права, главно на подрастващите. Прокурорите спазват указанието на ВКП да не 
правят компромиси  относно престъпленията по чл.191 и сл. от НК, независимо 
от обичаите на циганския етнос. Намаляването на броя на деянията по чл. 191 
от НК се дължи на адекватната работа на отдел „Закрила на детето” при 
Дирекцията за социално подпомагане - гр. Раднево. 
 

Голям дял от общия брой ДП заемат тези с предмет на разследване 
престъпления по глава Пета от НК „Престъпления против собствеността”, като 
и динамиката при тях продължава да е най- голяма. За отчетния период има 83 
(90, 105) новообразувани ДП за престъпления по тази глава. От тях 19 (20, 30) 
са внесени в съда, като общия брой на прокурорските актове е 19 срещу 27 
лица. Внесените ОА са 14 (16, 22) бр. срещу 15 (19, 33) лица, а споразуменията 
са 5 (4, 8) срещу 12 (6, 10) лица. Внесени предложения по чл. 78а от НК в съда 
няма, както и през предишния отчетен период. Продължава спадът на броя на 
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ДП то тази глава. Обяснението е, че радикално намаля броят на преписките с 
район големите индустриални обекти, от момента, когато охраната на „Мини 
Марица изток” ЕАД - Раднево премина от ведомствена полиция (закрита) в 
ръцете на частна охранителна(и) фирма(и), както и с това, че лицата от този 
контингент изтърпяват присъди „Лишаване от свобода“ или след като са ги 
изтърпели, са потърсили друго „поприще”. 

По чл. 194 от НК има новообразувани 44 (39, 49) ДП, от които само 4 (3, 
3) ДП са внесени в съда, срещу 4 (3, 2) лица. ОА са 3 срещу 3 лица. 
Предложенията за споразумение са 1 срещу 1 лице.  

По чл. 195 от НК броят на новообразуваните ДП е 20 (19, 32). Внесени в 
съда са 4 (5, 5) ДП с 4 (5, 5) бр. прокурорски актове срещу 9 (7, 9) лица. 
Внесените ОА за периода са 2 срещу 2 лица. Внесено са 2 предложение за 
споразумение  срещу 7 лица. Предложения по чл. 78а от НК няма.  

По чл. 196 от НК няма новообразувани ДП – 0 (3, 5) ДП. Внесени в съда с 
2 (3, 5) ДП са два прокурорски акта, а именно ОА, срещу 2 (7, 10) лица.  

По чл.197 от НК има едно новообразувано дело (1, 0), което е внесено в 
съда с ОА в съда със споразумение срещу 2 лица. 

За отчетния период по чл.198 от НК има 1 (3, 6 ) новообразувано ДП. Към 
момента същото не е внесено в съд.  

По чл.201 от НК има 3 (4, 1) бр. новообразувани ДП. От тях 1 (0, 0) е 
внесено в съда с ОА срещу две лица.  

По чл.202 от НК няма новообразувани дела. Внесени в съда са 2 ДП с 2бр. 
ОА срещу 2 лица.  

По чл. 206 има 4 (4, 2) новообразувани ДП, от които две са внесени в съда 
с 2бр. ОА срещу 2 лица.  

По чл.207 от НК едно е новообразуваното ДП (1, 0), което е внесено в 
съда с ОА срещу едно лице. Тук не се проявяват някакви особени тенденции - 
ДП за този вид престъпления са много малко и не се решават трудно. 
Обикновено щетите се възстановяват и ДП се решават съобразно чл. 218б от 
НК. 

По чл. 209 от НК- новообразуваните за периода са 4 (5, 10) ДП. 
Характерните за Старозагорския регион и страната телефонните измами се 
разпростират и в района, като основните извършители към момента са 
неразкрити, а репресията застига само „мулетата“. Едно ДП (4, 2) е внесено в 
съда, с 1 бр. прокурорски акт – споразумение, срещу 2 лица. Намаляването на 
броя на тези ДП се дължи на това, че градът не е голям, а и бдителността на 
гражданите и полицията е засилена. По чл. 210 от НК през 2019г. няма 
новообразувани дела (0, 2). Едно ДП е внесено в съда (2, 3), с ОА срещу 1 (2, 4) 
лице. По чл. 212 от НК има 1 (0, 2) новообразувано ДП, по което към края на 
отчетния период разследването не е приключило.  

По чл.215 НК има 1 (0, 1) новообразувано ДП, по което към края на 
отчетния период разследването не е приключило.  

По чл.216 от НК броят на новообразуваните ДП през 2019г чувствително 
е намалял. Така, новообразуваните ДП са 3 (14, 6), по които към края на 
отчетния период разследването не е приключило. 

Относителният дял на престъпленията по Глава Пета от НК е намалил 
стойностите си от предишните отчетни периоди. Следва да се отбележи обаче, 
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че при внасянето в съда на ДП доминират изключително обвинителните актове. 
Намирам, че към момента се противодейства адекватно от наша страна на този 
вид престъпност. При посочените показатели, може да се говори за повишена 
ефективност и качество в разследването. Намаляването броя на ДП по Глава 5-
та от НК- по отношение на кражбите, както посочихме и по- горе, се дължи на 
обстоятелството, че активната част от контингента по тези престъпления в 
момента изтърпява наказания „лишаване от свобода” или се е оттеглил. 

По глава Шеста „Престъпления против стопанството” през 2019г. 
новообразуваните ДП са 3 (9, 14) бр. След рязкото повишение на броя на ДП в 
предходните две години, сега той бележи сериозен спад. Внесени в съда са 3 (9, 
9) ДП, с 3 (9, 8) прокурорски акта срещу 3 (9, 8) лица. Прокурорските актове, 
внесени в съда по тази глава са съответно 1 (5, 3) ОА срещу 1 (5, 3) лице; 1 (2, 
1) споразумения срещу 1 (2, 1) лице и 1 (2, 4) предложение по чл. 78а НК срещу 
1 (2 ,4) лице. 

По чл.233 от НК няма новообразувани ДП. Внесено в съда е 1 ДП. 
Същото е внесено със споразумение срещу 1 лице.  

По чл.234 от НК има едно новообразувано ДП, което към края на 
отчетния период е било висящо.  

По чл. 234в има 2 (5, 5) бр. новообразувани ДП. От тях 1 (6, 3) ДП е 
внесено в съда с 1 (4, 2) ОА срещу 1 (6, 3) лице. Само един служител на РУ гр. 
Раднево работи системно и ритмично по този вид деяния. Касае се затова, че се 
образуват не само ДП, но има и преписки изпратени на митниците за санкции 
по административен ред, поради ниска стойност на предмета на нарушението. 
Органите на досъдебното производство са подготвени за тяхното разследване, 
като разполагаме и с отлично подготвено вещо лице.  

По чл. 235 от НК през 2019г. няма новообразувани - 0 (4, 4) ДП. В съда е 
внесено 1 ДП с предложение по чл.78а от НК срещу 1 лице. Районът на Община 
Раднево не е дърводобивен и криминалният добив, съхранение и преработка на 
дървесен материал не са характерни за него. 

По глава Осма от НК в РП – гр. Раднево за отчетния период има само 1 
(1, 1) новообразувано ДП по чл.277 от НК, което към края на периода е висящо. 
Този вид дела продължават да са рядкост в рамките на съдебната ни практика.  

По глава Девета от НК „Документни престъпления” през отчетния период 
са новообразувани 5 (3, 1) ДП, от които 1 (7, 4) е внесено в съда с прокурорски 
акт срещу 1 лице. Едно новообразувано ДП е по чл.308 от НК, едно 
новообразувано ДП е по чл.309 от НК, към края на отчетния период и двете са 
висящи. По чл. 316 от НК има 3 новообразувани ДП, от тях 1 ДП е внесено в 
съда със споразумение срещу едно лице.  

Разследващите органи, експертите и прокурорите са подготвени за този 
вид НП и не се усещат трудности и проблеми в разследването и в съдебното 
производство. Обикновено доказателствата са категорични и липсват 
възражения. Видовете престъпления в рамките на тази глава имат динамика 
през годините, която според нас се дължи на конюнктурни обстоятелства.  

По глава Десета „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие” има 7 (13, 9) новообразувани ДП. В съда са внесени 2 (6, 7) ДП, с 
два прокурорски акта срещу 2 лица. По чл. 323 от НК има 2 /1, 0/ 
новообразувани ДП, по които към края на отчетния период разследването не е 
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приключило. По чл. 325 от НК има 3 (6, 5) бр. новообразувани ДП, по които 
към края на отчетния период разследването не е приключило. По чл. 325б от 
НК има 2 (3, 1) новообразувани ДП, които са внесени в съда с 2 бр. 
предложения по чл.78а от НК, съответно срещу 2 лица. 

Деянията по тази глава от НК внасят сериозен смут в работата на учебни 
заведения, предприятия, транспорт, на реда и спокойствието в обществото 
поради което правоохранителните органи се отнасят към тях с необходимата 
сериозност и деловитост. Броят им за района през  2019г. вече не е 
обезпокояващ. Така в последните пет години, спрямо разкриването и 
санкционирането на престъпления по глава Десета от НК правоохранителните 
органи в Радневския район работят рутинно и те биват своевременно 
разкривани, установявани (доказвани) и съдебно санкционирани.  

По глава Единадесета „Общоопасни престъпления” новообразувани са 67 
(103, 96) ДП, от които 40 (69,75) са внесени в съда, с 40 (69, 75) прокурорски 
акта срещу 40 (69, 75) лица. Внесените обвинителни актове са 13 (27, 30) бр. 
срещу 13 (27, 30) лица. Предложенията за споразумения са 16 (17, 15) бр. срещу 
16 (17, 15) лица. Предложенията по чл. 78а от НК са 11 (25, 30) бр. срещу 11 
(25, 30) лица. Решаването на наказателните производства през този отчетен 
период прокуратурата акцентира отново на ОА. Но както се вижда и 
относителния дял на предложенията за споразумения и предложенията по чл. 
78а от НК, не са малко. 

По чл.330 от НК за отчетния период има 1 (3, 1) новообразувано ДП, по 
което към края на отчетния период разследването не е приключило. По чл.331 
от НК има новообразувани 6 (9, 5) бр. ДП, от които едно е внесено в съда с ОА 
срещу едно лице. По чл. 343 от НК има 15 (8, 4) бр. новообразувани ДП. От тях 
3 ДП са внесени в съда, съответно с 2 бр. ОА срещу 2 лица и 1бр. предложение 
по чл.78а от НК срещу 1 лице. По чл. 343б от НК има 9 (23, 38) новообразувани 
ДП. 11 (23, 38) ДП са внесени в съда с 11 прокурорски акта срещу 11 лица. ОА 
са 4 (12, 17) срещу 4 (12, 17) лица, споразуменията са 7 (11, 7) бр. срещу 7 (11, 
7) лица. Предложения по чл. 78а от НК през 2019г – 0 (0, 14). По чл.343в от НК 
броят на новообразуваните ДП през този отчетен период е 3 (12, 16). 2 (10, 10) 
ДП са внесени в съда с 2 бр. прокурорски актове срещу 2 лица – 1 ОА срещу 1 
лице и 1 споразумение срещу 1 лице.  Предложенията по чл. 78а от НК няма. 
Прави впечатление, че броят на престъпленията по чл. 343б и чл.343в от НК 
значително е намалял. Изводът тук е, че дейността на полицейските контролни 
органи в това направление се засили, първоначално по настояване на 
прокуратурата, а сега това вече влезе в тяхната рутинна дейност. РУ- Раднево 
беше снабдено с контролна техника за употреба на наркотични вещества и това 
даде веднага ефект върху разкриваемостта на този вид престъпления. Иначе 
работата на разследващите полицейски органи и на прокуратурата по тях 
продължава да е с добро качество и прецизност. 

По чл. 345 от НК има 23 (26, 18) новообразувани ДП , от които внесени в 
съда са 15 (21, 13) ДП, с 15 (21, 13) бр. прокурорски акта срещу 15 (21, 13) лица 
– 1 (5, 4) ОА срещу 1 (5, 4) лица, 5 (1, 2) бр. споразумения срещу 5 (1, 2) лица и 
9 (15, 7) предложения по чл.78 от НК срещу 9 лица. По чл. 346а от НК има само 
1 (5, 2) новообразувано ДП, което е внесено в съда с обвинителен акт срещу 
едно лице. 
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Специално внимание се обръща на престъпленията визирани от чл. 354а 
от НК. Новообразуваните ДП са 9 (12, 9) бр. От тях са внесени в съда са 6 (8, 9) 
с прокурорски актове срещу 6 (8, 9) лица. С ОА са внесени 3 (2, 2) бр. срещу 3 
(2, 2) лица, а споразуменията също са 3 (1, 4) бр. срещу 3 (1, 4) лица. 
Предложения по чл. 78а НК по този текст няма – 0 (5, 3). По чл. 354в от НК 
няма новообразувани и наблюдавани ДП. Едно ДП е внесено в съда с 
предложение по чл.78а от НК срещу едно лице. Добрата полицейска работа по 
контрола и разкриваемостта по този вид деяния продължава. Притесняващо е 
това, че управлението на МПС под въздействието на наркотични вещества се 
осъществява изцяло от млади хора (правоспособни и неправоспособни). 
Прокуратурата има готовност да инициира и осъществи правоохранителните си 
компетенции по най-бърз и ефективен начин, поради високата обществена 
опасност на този вид престъпления, чийто субекти и обекти са предимно 
младите хора. В тази връзка ни улеснява и една даденост - Държавната 
психиатрична болница - Раднево и нейните квалифицирани специалисти. 
Получава се голямо удължаване на сроковете, когато по ДП се пращат 
постановления и материали за експертизи в НИКК- МВР- София. Областните 
БНТЛ-и не разполагат с тяхната техника и не могат да проведат изследванията. 

Наблюдава се спад в броя на досъдебните производства, наблюдавани от 
РП - Раднево, особено досъдебните производства за кражби, които спаднаха 
драстично през последните години, след закриването на ведомствената полиция 
в комплекс „Мини Марица – изток“. Като цяло това се дължи на липсата на 
голям брой лица с ниски или никакви доходи – процентът на безработица в 
района не е голям, а доходите са високи; компактната ромската общност, като 
брой лица не е голяма и вече не излъчва големи групи, занимаващи се с 
престъпления, за разлика от предишните отчетни периоди. Действително, 
поради спецификата на района има лица – т. нар. „транзитници“, работещи в 
региона, които използват анонимността си за престъпни посегателства. Според 
разследващите, такива са извършителите и повечето от неразкритите 
престъпления. Следва да се отчете обстоятелството, че до настоящия момент, 
вкл. и за отчетния период липсват дела за престъпления, свързани със средства 
от Еврофондовете. Стойността на нанесените преки имуществени щети (и на 
възстановените такива) не е висока. 

Срочността на разследване е на нужното ниво. Когато се налага 
продължаване на срока на разследване, това се извършва винаги след 
представен от разследващия орган подробен доклад за свършеното, становище 
на наблюдаващия прокурор и допълнителен план за разследване. Като 
абсолютна стойност се запазва броят на приключените ДП от разследващ орган 
за срок над 2 м в сравнение с предишните години. 
 

1.2.5 Структура - пострадали лица от извършени престъпления по 
новообразувани ДП. 

 

Общо в посочения аспект са пострадали 117 (128, 129) физически лица 
(ФЛ) и 29 (41, 32) юридически лица (ЮЛ). От ФЛ - пострадали непълнолетни са 
12 (8, 7) и малолетни – 4 (7, 4). Общо мъже пострадали са 85 (90, 76), съответно 
от тях непълнолетни – 5 (2, 1) лица, малолетни – 2 (3, 2) лица. Жените 
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пострадали са общо 32 (38, 53), от които 7 (6, 5) са непълнолетни и 2 (4, 2) 
малолетни лица. През този отчетен период, за разлика от предишните се 
наблюдава намаляване на равнището на общия брой пострадали ФЛ и ЮЛ.  

По глава Втора „Престъпления против личността” пострадали са 32 (32, 
29) ФЛ, от тях 2 непълнолетни и 2 малолетни. 24 (22, 18) са мъже, от тях 1 
непълнолетен и 1 малолетен, а 8 (10, 11) са жени, от които 1 непълнолетна и 1 
малолетна.  

По чл. 127 от НК са пострадали общо 11 (4, 10) лица, от които 9 (1, 9) 
мъже и 2 (3, 1) жени. По чл.129 от НК има 1 (5, 1) пострадал от мъжки пол. По 
чл. 130 от НК има 1 пострадало ФЛ, което е от женски пол и е непълнолетна. 
По чл. 131 от НК са пострадали 5 (9, 4) ФЛ, всички от мъжки пол, от тях 1 
малолетен. По чл.134 от НК са пострадали 2 ФЛ от мъжки пол. По чл.143 от НК 
са пострадали 3 ФЛ, от тях 2 мъже и 1 жена. По чл. 144 от НК са пострадали  8 
(8, 10) ФЛ, 8 (5, 3) от мъжки пол, от които 1 непълнолетен и 3 (3, 7) от женски 
пол. По чл.149 от НК има 1 пострадало ФЛ, което е от женски пол и е 
малолетна.  

В съдебен район Раднево тези престъпления касаят най-вече умишлено 
нанесените телесни повреди, вече по-рядко - трудовите злополуки, а 
престъпления по раздел VІІІ „Разврат“ са слабо изразени. По отношение на 
пострадалите лица по чл. 127 от НК във всички случаи се касае за естествена 
смърт, поради сериозни заболявания, възрастови особености и труден бит. 
Следва да се отбележи, че въпреки наличието на крупни индустриални 
предприятия в района, с повишен риск от трудови злополуки, техният 
относително постоянен брой е малък. РП и МВР е създадена организация да 
прокуратурата да бъде  своевременно уведомявана за регистрация на такива 
случаи и за извършване на неотложни действия по разследването.  

По Глава Трета от НК е наблюдавано 1 ДП. Касае се за престъпление по 
чл.170 от НК. Има 1 пострадал, който е жена. 

Престъпленията по глава Четвърта „Против брака и семейството” касаят 
9 (11, 10) ФЛ, от които непълнолетни 4 (7, 6) и малолетни 5 (4, 4). От 
пострадалите по тази глава мъже са 6 (5, 3), от тях 2 непълнолетни и 2 
малолетни, пострадалите жени също 3 (6), от тях 2 непълнолетни и 1 
малолетна. По чл. 183 от НК са пострадали 7 (5, 3) физически лица, от които 2 
непълнолетни и 5 малолетни. Тук смятаме, че полът няма значение. Всъщност 
по този текст реално са пострадали децата, чийто осъдени да ги издържат 
родители не са в състояние да плащат определената от съда сума. По чл. 191 от 
НК са пострадали 2 (6, 5) ФЛ, като и двете са от женски пол и са непълнолетни. 
По този вид престъпления броят на пострадалите е намалял в сравнение с 
предишни периоди. Неизпълнение на родителските задължения, лишаването на 
децата от грижи и неплащането на издръжка, стоят на вниманието на 
прокуратурата, налице е и съвместна дейност с други органи и организации с 
предмет на дейност грижа, издръжка и възпитание на непълнолетните и 
малолетните. Също така изпълняваме и указанията на ръководството на 
прокуратурата за безкомпромисност и спазване на закона особено при деянията 
свързани с съжителство на семейни начала с малолетни и непълнолетни от 
циганския етнос.  
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Пострадалите от престъпленията по Глава Пета „против собствеността“ 
общо 65 (63, 79) ФЛ, от които 3 непълнолетни и 1 малолетно. Пострадалите 
мъже са 42 (48, 47), от тях 2 непълнолетни и 1 малолетен, а пострадалите жени 
са 23 (15, 32), от тях 1 непълнолетна. Пострадалите ЮЛ са 20 (23, 25).  

Най-много са пострадалите престъпления по чл. 194  НК – 38 (35, 44) ФЛ, 
от които 2 непълнолетни и 1 малолетно. Пострадалите мъже са 22 /25, 25/, от 
тях 1 непълнолетен и 1 малолетен, а пострадалите жени са 16 (10, 19) от женски 
пол, от тях 1 непълнолетна. Пострадалите ЮЛ са 8 (3, 5).  

По чл. 195 от НК пострадалите  са съответно – 12 (11, 17), от тях 11 мъже 
и 1 жена, както и и 9 (8, 15) ЮЛ. По чл.197 има 1 пострадало ФЛ от женски пол. 

По чл. 198 от НК няма пострадали ФЛ – 0 (2 ,0); пострадало 1 ЮЛ.  
По чл.201 има 1 (2, 1) пострадало ФЛ, което е от мъжки пол, и 1 

пострадало ЮЛ.  
По чл. 206 от НК са пострадали 4 (1, 1) ФЛ – 3 от мъжки пол, от които 1 

непълнолетен, и 1 от женски пол.  
По чл.207 НК е пострадало 1 ФЛ от женски пол.  
По чл. 209 от НК са пострадали 4 (5, 10) ФЛ, от които 2 (2, 5) от мъжки 

пол и 2 (3, 5) от женски пол. Тук става въпрос за телефонни измами на 
възрастни лица, за които още не е намерено ефективно противодействие, 
особено от органите на полицията.  

По чл.212 НК има 1 пострадало ФЛ от мъжки пол.  
По чл.215 НК има 1 пострадало ФЛ от женски пол. 
По чл. 216 НК пострадали са 2 (8, 4) ФЛ, мъже, и 1 (6, 2) бр.ЮЛ. 

 
По Глава Осма „Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции“ има 1 (1 ,0) 
пострадало ФЛ от мъжки пол по чл.277 НК. 

По Глава Девета „Документни престъпления“ има едно пострадало ФЛ от 
мъжки пол, касае се за престъпление по чл.309 НК и 2 пострадали ЮЛ, касае се 
за престъпления по чл.316 НК. 

По Глава Десета „против реда и общественото спокойствие“ има 2 (0, 0) 
пострадали ФЛ от мъжки пол, съответно от престъпления по чл.323 НК и 
чл.325 НК, както и 1 ЮЛ, пострадало от престъпление по чл.323 НК. 

По Глава Единадесета „Общоопасни престъпления” броят на 
пострадалите ФЛ е 20 (13, 10), от които 13 (9, 8) лица от мъжки пол и 7 (4, 2) от 
женски пол, както и 5 (12, 1) ЮЛ. По 330 от НК има 1 (1, 1) пострадало ФЛ, 
което е от женски пол. По чл. 331 са пострадали – 5 (2, 4) ФЛ, от които 4 от 
мъжки и 1 от женски пол и 2 (6, 0) ЮЛ. Нараснал е броят на пострадалите от 
транспортни престъпления. По чл. 343 НК са пострадали 13 (6, 2) ФЛ, от тях 8 
мъже и 5 жени, както и 3 (3, 1) ЮЛ. По чл.346б от НК е пострадало 1 ФЛ, жена. 

Така статистическите данни през 2019г. отново имат разнопосочна 
динамика. Положителен факт е малкият брой пострадали непълнолетни и 
малолетни лица. Спада и броят на пострадалите от престъпления по Глава 5-та 
от НК. Не е притеснително и лекото покачване броя на пострадалите от 
престъпления против личността. Неголям е и броят на пострадалите ЮЛ. 

Тук е мястото да отбележим, че работата на правоохранителните органи и 
другите институции в района по защита правата на децата и жените в нашия 
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съдебен район е на много добро равнище. Наказателноправната  репресия също 
е адекватна.  
 
 

1.3. Мерки за неотклонение. 
 

Броят на внесените в съда искания на прокурора по чл. 64 от НК е 1 (3, 3). 
Искането е уважено от съда. Общият брой на лицата с наложена МН 
„Задържане под стража“ през отчетния период е три. Прокурорите от РП – 
Раднево са участвали в 1 съдебно заседание. 

Необходимостта от вземане на най-тежката по вид МН спрямо лица с две 
и повече висящи ДП се следи стриктно от прокурорите в РП - Раднево. 
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II. НАКАЗАТЕЛНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР 
 

2.1.1. Решения на съда по внесените прокурорски актове. Осъдени и 
оправдани лица. 

 
В съда са образувани 99 (139,161) дела по внесени актове на РП- Раднево 

за отчетния период. РП – Раднево не е изготвяла искания за ускоряване на 
съдебното производство по чл.368а, респ. по чл.369 ал.3 от НПК.  

40 (70, 116) дела са били решени по обвинителни актове. С осъдителна 
присъда са решени 12 (25, 23) дела, от които 3 (6, 4) по реда на чл. 373 ал.3 вр. 
чл.372 ал.4 вр. с чл. 371 т.2 от НПК. По 22 дела, образувани по ОА, са били 
постигнати споразумения по реда чл.384 от НПК. Оправдателните присъди са 3 
(1, 1). Прекратено е едно ДП. По едно дело е констатирана очевидна 
фактическа грешка (ОФГ) в обвинителния акт. Няма прекратените съдебни 
производства, поради невнасяне на ОА в 7-дневния срок (чл.248а, ал.2,пр.1 вр.с 
ал.1 от НПК). Няма прекратените съдебни производства, поради 
неотстраняване на ОФГ (чл.248а, ал.2,пр.2 вр.с ал.1 от НПК).  

Две дела (1, 4) са върнати на прокуратурата, като и за двете основанието е 
на чл.249 ал.2 вр.  чл.248 ал.1 т.3 от НПК.  

Няма дела, прекратени на осн. чл.288 ал.1 от НПК. 
Броят на осъдените и санкционирани  лица по внесените обвинителни 

актове е 37 (83, 65). Три лица (1, 3) са оправдани по внесените обвинителни 
актове.  

Решенията на съда по внесени предложения за споразумения са 24 (28, 
26), като одобрените споразумения са също 24 (28, 26). Неодобрени 
споразумения няма, както и през миналите отчетни периоди. Броят на 
осъдените и санкционирани лица по внесените споразумения е 31 (28, 53).  

Решенията по внесените постановления за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК са 19 
(34, 46) бр., като всички са осъдителни.  

Няма предложения, върнати на прокурора (0, 0). Броят на 
санкционираните лица по чл.78а НК е 20 (36, 48). По внесените предложения 
няма оправдани лица.  

Общият брой на върнатите дела през отчетния период е 2 (4, 1), като 
направените протести в тази връзка са 2 (3, 1). Протестите са разгледани от 
въззивната инстанция и не са уважени от съда. 

Общо осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт са 92 
(138, 147). Общият брой на влезлите в сила наказанията (по лица) е 128 (196, 
226), от които:  

- ефективно лишаване от свобода (ЛС) са 13 (18,22),  
- условно ЛС – 33 (47, 48),  
- пробация – 14 (22, 26),  
- лишаване от права – 13 (22, 36),  
- глоба – 50 (84, 90) на обща стойност 59 920 лв. (72000 лв., 103150 лв.) и  
- други наказания – 6 (3, 4) бр.  

Оправданите лица с влязъл в сила акт са 2 (0, 1).  
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Прокурорите от РП – Раднево са участвали в – 146 (217, 187) съдебни 
заседания по 100 дела, като броят на разпоредителните заседания е 35 (49, 3).  

В сравнение с броя на делата, образувани по внесените ОА и други актове 
на РП – Раднево през 2018 г, през сегашния период този брой е чувствително 
понижен. Относителният дял на споразуменията, спрямо останалите актове 
отново е значителен, като техният брой се запазва на нивото на предишните два 
отчетни периода. През 2019г. е налице баланс между споразуменията по чл. 381 
и чл. 384 от НПК, като следва да се има предвид, че последните се инициират 
предимно от съда. 

Най-висок е броят на присъдите с наложено наказание лишаване от 
свобода - условно и глобите. Останалите видове наложени наказания са близки 
по стойности. Прокурорите са на мнение, че видът и размерът на наказанията се 
определят прецизно от съда. 

Броят на върнатите дела и оправдателните присъди е в рамките на 
нормалното за една малка прокуратура.  
  

2.1.2 Протести. 
 

Видно от гореизложеното РП - Раднево е подала през отчетния период 2 
(3, 5) бр. въззивни протести срещу изцяло или отчасти оправдателни присъди. 
Единият от тях е уважен, а другият – неуважен.  

Общо разгледаните от съда протести са 5, т.е. 3 протеста са били внесени 
в предходен период. От тях 1 е уважен, а 2 - неуважени.   
 

2.1.3. Структура - осъдени и оправдани лица 
 

Структурата на осъдените лица- тя се определя от вида и характера на 
престъпността в региона за отчетния период, както и от социалния статус на 
отделните групи граждани. Маргинализираните в различните сфери на 
обществения живот групи,  генерират престъпност. Отделно, не особено 
устойчиво е и правосъзнанието: отношението на субектите към правовия ред. 
Спазването на закона, както и респектът към това не винаги са сред 
приоритетите в ценностната система на извършителите. 

Общо осъдените и санкционирани лица  за периода лица с влезли в сила 
присъди и решения са 92 (138, 147), от които жени са 11 (20, 8). Общо 
наложените наказания са 128 /196, 226/, от тях наложените по реда на чл. 55 от 
НК са 41 /57, 55/. Наказанията ЛС ефективно са 13 /18, 22/, ЛС условно – 33 /47, 
48/,   пробация – 14 /22, 26/, глоба – 50 /84, 90/ и други наказания – 18 /25, 40/. 
Общо по реда на съкратеното съдебно следствие са наложени  2  /4, 5/ 
наказания, които са /2, 1/ наказания ЛС условно. 

Общо оправданите лица с влезли в сила присъди са 2 /0, 1/.         
Осъдените лица за престъпления по Глава втора „против личността“ са 

общо 4 /10, 5/.  Наказанията също са 4 /10, 5/ бр., като всички те са наложени по 
реда на чл. 55 от НК. ЛС ефективно – 2 /1, 0/ лица, ЛС условно – 0 /2, 1/ лица, 
на пробация  2 /4, 2/ лица, а лицата с наложено наказание глоба са 0 /2, 2/. По 
Глава 27-ма от НПК няма осъдени, както и през 2018г. и 2017г.  

Едно лице е оправдано с влязла в сила присъда за престъпление по чл.122 
от НК. 
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 По чл. 129 от НК е осъдено 1 лице /2, 1/. Наложеното му наказание е 
пробация, в условията на чл.55 от НК. По чл. 131 от НК са осъдени 3 лица /1, 2/, 
като две от наложените наказания са ЛС ефективно е едно наказание пробация. 

За престъпления по Глава Трета „против правата на гражданите“ е 
осъдено 1 /2, 3/ лице от женски пол за престъпление по чл.172б от НК. 
Наложените  наказания са 2 /3, 5/ - ЛС условно и глоба  в размер 1000лв. 

За престъпления по Глава Четвърта „против брака и семейството“ са 
наложени  наказания на 10 /12/ лица, 5 от които са от женски пол. Общо 
наложените наказания са 12, от които 1 наказание ЛС условно,  4 наказания 
пробация, 4 наказания глоба и 3 наказания други.      

По чл.183 са осъдени 5 /3, 3/лица, от които 3 /2, 2/от женски пол. Общо 
наложените наказания са 7 /2, 3/, от тях  1 наказание ЛС условно, 4 наказания 
пробация и 2 наказания други.  

По чл. 191 от НК са осъдени 5 /9, 2/ лица,  от които 2 /3, 0/жени. Общо 
наложените наказания са 5 /10, 3/, от тях 4 /6, 1/ наказания глоба и едно от вида 
други. 

За престъпления по Глава Пета „против собствеността“ са осъдени с 
влезли в сила присъди 26 /33, 36/ лица, от които  2 /6, 3/ лица са от женски пол. 
Общо наложените наказания са 26 /33, 36/, от които при 14 /20, 20/ е приложен 
чл.55 от НК. Наложени са 7 /9, 14/ наказания ЛС ефективно, 11 /14, 12/ 
наказания ЛС условно, 3 /6, 9/ наказания пробация и 2 наказания от вида други. 
По реда на съкратеното съдебно следствие е наложено 1 /2, 4/ наказание – ЛС 
условно. Няма налагана конфискация на лично  имуществото.  

 
Структурата на осъдените по тази глава е следната: 
По чл.194 от НК са осъдени 3  лица, едно от тях при условията на чл.55 от 

НК. Наложените наказания са 1 ЛС условно и 2 глоба.  По чл. 195 от НК са 
осъдени  9 /9, 5/ лица. Наложени са също толкова наказания, 3 от които в 
условията на чл.55 от НК. Наложените наказания са 4 /5, 1/ ЛС ефективно и 5 
/4, 3/ ЛС условно. Осъдените лица по чл. 196 са 2 /4, 11/. Общо наложените 
наказания също са 2 /3, 8/ и по вид са ЛС ефективно, наложени по реда на чл. 55 
НК. По чл. 197 от НК са осъдени лица, съответно са  наложени 4 /5, 4/ 
наказания, всички при условията на чл. 55 от НК, а наказанията по вид са едно 
3 наказания пробация и 1 наказание от вида други.  

По чл.202 НК е осъдено 1 лице. Наложено му е наказание ЛС условно  по 
реда на съкратеното съдебно следствие. По чл. 206 от НК са осъдени 2 /2, 1/ 
лица, едното от женски пол. Наложени са 2 /2, 1/ наказания, и двете по реда на 
чл.55 НК, а по вид са ЛС условно. По чл.207 от НК е осъдено едно лице на 
глоба. По чл. 209 от НК са осъдени 2 /1, 4/, едното от женски пол, с 2 /1, 4/ 
наказания, които по вид са  ЛС условно и са наложени по реда на чл.55 НК. По 
чл. 216 са осъдени са 2 /4, 2/ лица, едното от тях жена. Наложени са съответно 2 
наказания – 1 ЛС ефективно и 1 от вида други. Продължи се с налагането на 
ефективното наказание ЛС, тъй като се касае не толкова за деяния с тежки 
последици, колкото до такива, извършени в условията на повторност и рецидив. 
Също така, в сравнение с миналия отчетен период е налице приблизително 
запазване на броя на осъдените лица и броя на наложените наказания. 
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За престъпления по Глава Шеста „против стопанството” осъдените лица 
са 2 /11, 8/.  Общо наложените с влязла в сила присъда наказания са 2 /18, 11/, 
едното в условията на чл. 55 от НК.  Наложените наказания са по вид пробация 
и  глоба. Наблюдава се драстичен спад на престъпленията по тази глава, като 
причините за това следва да се анализират на нарочна среща с ръководството на 
РУ- Раднево и ОД МВР- Стара Загора.  

За престъпления по Глава Девета „документни престъпления“  е осъдено 
едно лице, на което е наложено наказание ЛС условно. Касае се за 
престъпление по чл.316 НК. 

За престъпления по Глава Десета „против реда и общественото 
спокойствие“ са осъдени с влязла в сила присъда 2 /8, 6/ лица. Наложените 
наказания са също 2 /8, 6/, от тях 1 наказание от вида други за престъпление по 
чл.325 НК и едно наказание глоба за престъпление по чл. 325б НК. 

Почти двойно повече от осъдените лица по Глава  Пета от НК са тези по 
Глава Единадесета - „Общоопасни престъпления“. За деяния по тази глава са  
осъдени 46 /62/ лица, от които три са жени.  Наложените наказания са 79 /112/, 
от тях  22 /24/ при условията на чл. 55 от НК. 4 /6/ са ефективно наложените 
наказания ЛС, 9 /23/ ЛС условно, 4 /3/ наказания са пробация, 40 /57/ наказания 
са глоба и 12 наказания от вида други. Едно лице е оправдано с влязла в сила 
присъда за престъпление по чл.343б НК. 

Структурата на осъдените по тази глава е следната: 
За престъпления по чл.331 НК е осъдено 1 лице. Наложено му е наказание 

ЛС условно по реда на съкратеното съдебно следствие.  
За престъпление по чл.339 НК е осъдено 1 лице. Наложени са му 2 

наказания: ЛС ефективно и глоба. 
За престъпления по чл.343 НК са осъдени 2 лица. Наложени са общо 5 

наказания, от които 1 наказание по реда на чл.55 НК. По вид наказанията са 2 
ЛС условно, 1 глоба и 2 от вида други. По чл.343б НК са осъдени общо 12 /38, 
18/ лица, от тях 1 жена. Наложените наказания са общо 33, от тях 12 по реда на 
чл.55 НК. Наказанията ЛС ефективно са 1 /4, 10/, наказанията ЛС условно са 10 
/32, 25/, наказанията пробация са 1  /4, 3/, наказанията глоба са 11 /69, 50/ и 
наказанията от вида други са 10 /38, 18/. Очевидна е тенденцията към драстично 
намаляване на броя на тези престъпления, което се дължи на добрата работа на 
органите на МВР и прокуратурата и адекватността на налаганите от съда 
наказания в предишния отчетен период. За престъпления по чл.343в НК са 
осъдени 3 /11, 19/ лица, на които са наложени общо 6 наказания, от тях 2 по 
реда на чл.55 НК. По видове наказанията са 1 ЛС ефективно, 1 ЛС условно, 1 
пробация и 3 глоби. За престъпления по чл.345 НК са осъдени 19 /13, 3/ лица, от 
тях 1 жена. Наложени са 19 наказания, 2 от които по реда на чл.55 НК. По вид  
2 наказания са пробация, а 17 наказания са глоба. Нарастването на броя на 
осъдените лица по чл. 345 от НК се дължи на въведените изменения в 
Наказателния кодекс от 2016г.  и на възможността регистрацията на автомобила 
да се прекратява служебно.               

За престъпления по чл.354а НК са осъдени 7 /9, 11/ лица, от тях 1 жена. 
Наложени са 12 наказания, от които 5 по реда на чл.55 НК. По видове 
наказанията са 1 ЛС ефективно, 5 ЛС условно и 6 глоби. По чл.354в НК е 
осъдено 1 лице, на което е наложено наказание глоба.  
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Следва да се отбележи, че относително високият дял на броя лица с 
наложено наказание лишаване от свобода - условно в сравнение 2017г. и 2018г. 
се запази и през 2019г. /както впрочем и ефективното/. През 2019г. продължава 
засиленото приложение на глобата, вкл. и при споразуменията. През настоящия 
отчетен период  тенденцията е намаляване на приложението на наказанието 
пробация. Най- значителен дял в броя на осъдените лица , както и при 
предишните два отчетни периода – е този на субектите извършили 
престъпления собствеността и общоопасните престъпления, в частност тези 
против транспорта. Друг извод, който може да се направи  е спад на ръста на 
престъпността в района. Броят на осъдените лица за престъпленията кражба, 
както и в предходния отчетен период е рязко намалял. Тази тенденция намира 
обяснение в обстоятелството, че беше закрита ведомствена полиция в „ Мини 
Марица изток“ ЕАД- гр. Раднево и охраната - поета от частни фирми. Следва да 
се отбележи, че делът на осъдените със споразумения дела за престъпления 
против собствеността, както и по другите видове престъпления в сравнение с 
предходния период на 2018г не е драстично намалял. Поради затруднения на 
извършителите да възстановяват или обезпечават  вредите своевременно 
споразумения се сключват, но по реда на чл.384 НПК. Все пак, производството 
по сключване на споразумения и производството  по Глава Двадесет и седма от 
НПК имат своето необходимо място в наказателния процес и то особено по 
дела от компетентността на Районните съдилища. Става въпрос не само за 
облекчаване на процеса по доказването, но и на изключителна процесуална 
икономия, както и на икономия на времето, на средствата и на притесненията 
на гражданите- участници в процеса и за възможности да се възстановяват 
щетите от престъпленията срещу имуществото. 
 

2.1.4. Дейност на прокуратурата по приложението на чл.83а-83е от 
ЗАНН /доп. съгласно ЗИД на ЗАНН-ДВ бр.81/2015 г. и доп. съгласно ЗИД на 
ЗАНН-ДВ бр.101/2017 г. 
 

РП - Раднево няма реализирана дейност по това направление.  
 
 
2.2.1.Привеждане на присъди в изпълнение по лица. 
  
В РП - Раднево през отчетния период 2019г. са получени за изпълнение 

общо 47 (65, 95) присъди и споразумения. От тях  18 (20, 28) са за наказание 
лишаване от свобода, 12 (22, 36) са за наказание лишаване от права по чл.37 
ал.1 т. 6- 10 от НК, 14 (24, 30) са за наказание пробация и 4 (3, 5) - за наказание 
обществено порицание. Всички горепосочени присъди са приведени в 
изпълнение. Няма случаи на отложено начало на изпълнение на наказание 
лишаване от свобода. Няма присъди, неприведени в изпълнение. Реално 
приведени в изпълнение, т.е. с получени потвърждения за началото на 
изпълнението, са присъдите спрямо 42 (61, 64) лица. Работата на РП - Раднево 
по този вид дейност е ритмична и прецизна, а взаимодействието с ОЗ „Охрана” 
е на добро равнище, както и с Областна служба „Изпълнение на наказанията“.  
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2.2.2. Контрол по изпълнение на присъдите - по лица. Принудителни 
мерки. 

 

За отчетния период РП - Раднево е внесла в съда 8 (7, 11) предложения по 
реда на чл. 306 от НПК. От тях 6 (10, 8) са уважени, 1 (0, 0) не е уважено, а 1 е 
неразгледано към момента. Незадържаните лица по присъдите изпратени за 
изпълнение са две в края на периода. Общият брой на заседанията в 
производства по изпълнение на наказанията е 8 (7,11), именно по 8 
производства. Броят на наблюдаваните преписки по принудителните мерки в 
РП - Раднево за отчетния период е 50 (54, 42), като новообразуваните са 49 (54, 
42). Броят на предложенията за принудителни мерки, внесени в съда от РП – 
Раднево е 12 (22, 12). Към края на отчетния период са разгледани 49 
предложения, от които са 46 (49, 41) са уважени, а 3 (5, 1) са прекратени от 
съда. Едно предложение е неразгледано към края на периода. Участията в 
съдебни заседания по предложения и искания са повече от двата предходни 
периода 60 (70, 63). Работата по този вид дейност на РП по принцип е 
постоянна величина като стойност. Държавните и общинските структури също 
продължават да се стремят по свои, извънсъдебни пътища да решават 
проблемите, съобразно възможностите които им дава законодателството: 
Закона за здравето , Закона за закрила на детето и др.  
 

2.3.1. Гражданско- съдебен надзор- предявени искове 
 

Общо за периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. прокурорите са участвали в 
16 (26, 16) първоинстанционни граждански дела, като всички от тях са решени. 
Броят на заседанията също е 16 (17, 23). По делата няма протести. Казусите по 
правило са елементарни и съдът се справя с тях безпроблемно. Никое от делата 
не е образувано по иск на РП – Раднево.  

  
2.3.2. Отговорност на ПРБ по Закона за отговорността на държавата 

и общините за вреди /ЗОДОВ/ 
 

През посочения период прокурорите при РП – Раднево не са участвали в 
граждански дела по ЗОДОВ.  

 
3.2. Досъдебни производства на специален надзор, вкл. и 

наблюдавани от ВСС 
В РП - Раднево няма дела на специален надзор вкл. и наблюдавани от 

ВСС. 
 
4.1.ДП образувани за престъпления, свързани с организираната 

престъпност. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени 
лица.  

В РП - Раднево няма преписки и дела по това направление. 
 

4.2.1. ДП образувани за корупционни престъпления. Решения на 
прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица. 
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В РП - Раднево през отчетната 2019г. общо наблюдавани от прокурор са 9 
(8, 7, 5) ДП, като новообразуваните са 3 (5, 3) ДП. Приключени са 6 (4, 2) ДП, а 
неприключените са 3 (4, 3) ДП. Общо решените ДП са 5 (4, 4) ДП, като спрени 
няма – 0 (0, 0), а прекратените също са 2 (4, 0). Внесени в съда са 3 (0, 3) ДП с 3 
обвинителни акта срещу 4 лица. Има 1 лице, осъдено с влязъл в сила съдебен 
акт, на ЛС условно. 

 
Престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив.  
От тази категория престъпления общо наблюдавани са 2 ДП, и двете по 

чл.311 ал.1 от НК. Същите не са новообразувани. Към края на отчетния период 
и двете ДП са приключени и решени, като ДП са прекратени.  

 
Злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и 

престъпления на недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив. 
Всички наблюдавани през отчетния период от РП – Раднево ДП за 

престъпления от тази категория касаят извършени деяния по Глава Пета от НК, 
а именно длъжностно присвояване. По чл.201 от НК са наблюдавани 4 (5) ДП, 
от тях 3 (4) са новообразувани. Приключени са 2 ДП, а неприключените са 
също 2. Решено е 1 ДП, което е внесено в съда с обвинителен акт срещу 2 лица. 
По чл. 202 от НК са  наблюдавани 3 ДП, като същите не са новообразувани. 
Решени са 2 ДП, а 1 ДП не е приключило. Решените ДП са внесени в съда с 2 
бр. ОА, съответно срещу 2 лица. Едно лице е осъдено с влязъл в сила съдебен 
акт, наложено му е наказание ЛС условно. 

Както се вижда, относителният дял на тези престъпления е невисок и са 
само с „вероятен корупционен мотив“. Досъдебни производства за същински 
корупционни престъпления няма. В РУ - Раднево, по тях работи само един 
оперативен служител, по линия на „ИП“. Не смятаме, че оперативната 
обстановка го натоварва с потенциални деяния от компетентността на Районна 
прокуратура. Следва да се отбележи, че същинските корупционни 
престъпления не са от компетентността на Районната прокуратура. 

 
4.2.2. ДП образувани за престъпления, свързани с изпиране на пари, 

злоупотреба със средства и фондове на ЕС, както и за данъчни 
престъпления. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени 
лица. 

От тази категория престъпления през отчетния период в РП – Раднево е 
наблюдавано 1 ДП за престъпление по чл.234 НК. Същото е новообразувано. 
Към края на отчетния период е приключено и решено. Внесено е в съда с 
прокурорски акт, а именно споразумение срещу 1 лице, което е осъдено с 
влязъл в сила съдебен акт, като му е наложено наказание  пробация.  

 
4.2.3. ДП за престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в 

обръщение и използване на неистински и преправени парични знаци и 
кредитни карти. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и 
осъдени лица. 

В РП - Раднево няма образувани и наблюдавани дела за този вид 
престъпления. 
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4.2.4. ДП за престъпления, свързани с политическите права на 

гражданите. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени 
лица. 

В РП - Раднево няма образувани и наблюдавани дела за този вид 
престъпления. 

 
4.2.5. Работата на ПРБ по преписки и досъдебни производства, 

образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, закана за 
убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие  

В РП - Раднево за отчетния период са образувани 2 ДП за престъпления 
по чл. 131 ал.1 т.5а НК. 1 ДП е приключено с ОА срещу 1 лице. 

 
4.3. ДП образувани за незаконен трафик на наркотични вещества и 

контрабанда  
За съдебния район на РП - Раднево не е характерна високата степен на 

интензивност на този вид престъпна дейност. Обикновено става въпрос за 
деяния, квалифицирани по чл. 354а ал.3 и ал.5 от НК и чл.354в ал.1 от НК.  

През отчетния период  РП - Раднево е наблюдавала 16 (17, 21) досъдебни 
производства, от които 9 (15, 15) ДП са новообразувани. Приключените ДП са 
15 (14, 19), а неприключено – 1 (3, 3) ДП.  

Решените ДП от прокуратурата са общо 15 (13, 18) ДП. Спряно е 1 (1 ,0) 
ДП. Прекратени са 5 (1, 4) ДП. Внесени в съда са 8 (11, 14) ДП с 8 (11, 14) 
прокурорски акта срещу 8 (11, 14) лица: 3 с ОА (4, 6) срещу 3 (4, 6) лица, 4 
споразумения (2, 5) срещу 4 (2, 5) лица и 1 предложение по чл. 78а от НК (5, 3) 
срещу 1 (5, 3) лице.  

Върнати от съда дела няма – 0 (0, 0).  
Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт са 8 (8, 14). 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт няма - 0 (0, 1).  
Наказанията са общо 14 (10, 20), от които ЛС ефективно са 2 (1, 1), ЛС 

условно са 5 (1, 4), пробация 0 (0, 0) и глоба – 7 (8, 15), като сумата възлиза на 
обща стойност 21 600 лв.  

Следва да се отбележи, че в работата на РП - Раднево се касае за деяния 
само по Глава Единадесета от НК.   

По чл. 354а ал.3 (придобие, държи) от НК са наблюдавани 14 (15, 15) ДП, 
от които новообразувани са 9 (13, 9) ДП. Приключени са 13 (4, 10) ДП, 
неприключено е 1 (3, 0) ДП. Решени ДП от прокуратурата са общо 9 (9, 11) ДП , 
прекратени са 1 (2, 5), спрени са 2 (1), а 5 (6, 6) ДП са внесени в съда, с 5 (6, 6) 
прокурорски акта, срещу 5 (6, 6) лица. ОА са 2 (3, 3) срещу 2 лица. 
Споразуменията са 3 (2, 4) са срещу 3 лица.  

С влязъл в сила съдебен акт са осъдени 7 (1, 6) лица. Няма оправдани 
лица (0, 0). Наложените наказания са общо 13 (2, 10), от тях ЛС ефективно 2 (0), 
ЛС условно 5 (1, 3) и глоба 6 (1, 7) с обща сума 21 000 (1000, 13 300) лв.  

По 354а, ал.5 от НК няма наблюдавани ДП – 0 (8, 8). Решени са 4 (8, 8) 
ДП. Спрени ДП няма. Прекратени са 2 (1, 2) ДП. Внесените в съда с 
прокурорски акт са 2 (7, 6) ДП срещу 2 (7, 6) лица, от тях 1 (1, 2) с ОА срещу 
едно лице и 1 (1, 2) със споразумение срещу 1 лице. Осъдено (санкционирано) е 
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1 лице, на което е наложено наказание глоба в размер на 600 лв. Оправдани 
лица няма (0, 0).  

По чл. 354в ал.1 от НК са наблюдавани 2 (2, 2) ДП, като няма 
новообразувани (0, 2). Приключени са 2 (2, 2) ДП, неприключени няма. Същото 
е решено с прокурорски акт, като е прекратено. По чл.354в, ал.5 от НК е решено 
1 ДП и същото е внесено в съда с прокурорски акт предложение по чл.78а НК 
срещу 1 лице.  

Видно е, че няма особена разлика в показателите, касаещи ДП образувани 
за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда, в сравнение с 
предишните отчетни периоди. Не може да се каже, че контингентът е намалил 
този вид дейност, по-скоро полицейските органи добре познават този 
контингент и правилно организират и провеждат дейността си в тази връзка. 
 

4.4.1. Досъдебни производства, образувани за незаконен трафик на 
хора. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица. 
4.4.2. Пострадали лица по наблюдаваните ДП, съобразно актуалното им 
състояние в края на отчетния период. 

 

През 2019 г. няма наблюдавани ДП с предмет незаконен трафик на хора. 
 
4.5. Структура – непълнолетни. 
 

Както по принцип, така и за отчетния период следва да се отбележи, че 
като дял от общия обем на наказателните производства решавани в РП - 
Раднево, престъпленията извършени от непълнолетни не заемат значително 
място. 

В съдебния район на РП - Раднево, през 2019г. са наблюдавани общо 8 (7, 
12) ДП, като новообразуваните са 6 бр. Приключени са общо 7 (6, 11) ДП, като 
1 ДП от посочените като общо наблюдавани е било приключило в предходен 
период, но е било наблюдавано през отчетния период до постановяване и 
влизане на присъдата в сила. Неприключени ДП до края на отчетния период 
няма (1, 0).  

През отчетния период в нашия район не е вземана МН „Задържане под 
стража“ спрямо непълнолетни лица (0, 0). По същество са решени от прокурор 
общо 7 (6, 11) ДП. Прекратени са 4 (2, 5) ДП, от които 1 (0, 4) е прекратено по 
чл. 61 от НК. Внесени в съда са 3 (4, 6) ДП с прокурорски актове, срещу 3 (4, 7) 
непълнолетни лица с 2 (2, 2) прокурорски акта, от които 2 (2, 2) обвинителни 
акта и 1 (0, 3) споразумение, предложения по чл. 78а от НК няма (2, 1).  

Няма дела върнати от съда на прокуратурата за доразследване.  
Осъдените непълнолетни лица са общо 3 (3, 8). като наказанията са 

обществено порицание- 2 , пробация - 1. Оправдани лица с влезли в сила 
присъди няма.  

В сравнение с 2018 г., показателите, характеризиращи престъпността на 
непълнолетните, през отчетния период, като и през миналия такъв, бележат 
значителен спад на стойностите. В съда продължава да се ползва процедурата 
по чл. 371 от НПК, което според нас има благоприятно влияние при 
адекватното определяне на присъдите спрямо непълнолетните. В тази връзка, 
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пряко се наблюдава работата на различните институции, имащи отношение към 
тази проблематика и най-вече МКБППМН към Община Раднево. 

По отделните видове престъпления:  
По Глава Втора от НК „Престъпления против личността“ - през 2019г. е 

наблюдавано 1 /3, 2/ ДП за престъпление, извършено от непълнолетен, което не 
е новообразувано за отчетния период. Посоченото ДП е приключило, като  е 
решено с прокурорски акт, а именно ОА с обвинение по чл.129 НК, срещу 1 
лице, което е осъдено с влязла в сила присъда на пробация. Няма ДП, върнати 
от съда за доразследване.  

По Глава Пета от НК „Престъпления против собствеността“ са 
наблюдавани 5 (2, 4) ДП срещу непълнолетни, от които и 4 (2, 2) ДП са 
новообразувани. 1 ДП за престъпление по чл.194 НК от посочените като общо 
наблюдавани е било приключило в предходен период, но е било наблюдавано 
през отчетния период до постановяване и влизане на присъдата в сила.  
Приключени са 4 (2, 3) ДП, а неприключени няма – 0 (0, 0). Три от 
новообразуваните ДП са били по чл.194 НК, а едно – по чл.195 НК. Всички те 
са решени от прокурор по същество - 4 (2, 3) ДП. Прекратени са 2 (2, 1) ДП, от 
които едното по чл.61 НК. Внесени в съда са 2 (1, 2) ДП, съответно срещу 2 
лица, от които с обвинителен акт 1 (1, 1), а със споразумение също 1 (0, 1). 
Осъдените непълнолетни лица с влязла в сила осъдителна присъда в края на 
периода 2 (0, 4), а наложените наказания са обществено порицание. Като брой 
дела, е налице леко завишаване на абсолютните стойности, но общо взето се 
запазва се тенденцията за малък брой деяния по Глава Пета, извършени от 
непълнолетни, а престъпната им дейност не се характеризира с признаците на 
чл.26 ал.1 от НК. 

По Глава Десета „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие“ няма наблюдавани ДП - 0 (1, 1).   

По Глава Единадесета „Общоопасни престъпления“, са наблюдавани 2 (1, 
5) ДП, които са новообразувани 2 (1, 5). Същите през отчетния период са 
приключени, като са били прекратени. И в двата случая се касае за деяния по 
чл.345 НК. 

При анализ на посочените обстоятелства се налага извод, че се касае за 
епизодични прояви на непълнолетни по този вид престъпления, което говори за 
запазване на положителни тенденции в работата на РП - Раднево. 
 

4.6. Преписки и ДП, образувани за полицейско насилие от служител 
на МВР. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица. 

В РП - Раднево се наблюдава едно досъдебно производство с предмет 
полицейско насилие от служител на МВР. То е от предходен отчетен период и в 
края на 2019 година е висящо. Повдигнато е обвинение за престъпление по чл. 
131, ал.1, т.2 от НК. 
 

4.7. Преписки и ДП, образувани за насилие в местата за лишаване от 
свобода и задържане под стража. Решения на прокурора и съда по тях. 
Обвиняеми и осъдени лица. 

В РП - Раднево не са образувани и наблюдавани дела за престъпления от 
този вид.  
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5.1. Актуализиран обем на дейността на РП - Раднево за периода от 

01.01.2019г.- 31.12.2019г. 
Общият обем на прокурорската дейност в РПэ- Раднево през отчетния 

период 2019г., възлиза на 2988 (3188, 2658, 2647) единици.  
Прокурорските актове внесени в съда са 79 (130, 135, 122). Участието на 

прокурорите в с.з. е общо 241 (389, 284, 267) заседания. Общо другите 
прокурорски актове и дейности по всички видове надзори са 2668 (2669, 2239, 
2245). Общо постановленията и актовете по следствения надзор са 1928 (1835, 
1381, 1316). Прокурорските актове по преписките са 560 (683, 597, 561). 
Постановленията, с които се повдига спор за подсъдност са 0 (0, 1) бр. 
Постановления, с които жалбите и молбите по ДП се оставят без разглеждане 
или като недопустими са 0 (0, 1). Изпратените ДП по компетентност са 6 (17, 4, 
7). Исканията, писмата, постановленията за удължаването срока на 
разследването са 244 (246, 247, 150). Исканията от прокуратурата към съда за 
разкриване на банкова тайна, данъчна тайна и осигурителна информация са 0 
(2, 6) бр, няма изготвени искания за използване на СРС, такива е нямало и през 
2018г. Исканията за справки с данни по ЗЕС са 84 (80, 72) бр.  

Исканията до съда за МНО, за претърсване, изземване, обиск, 
освидетелстване, разпити пред съдия са 10 (10, 23, 31). Протестите срещу 
изменена МНО – 0 (0, 0, 0) бр. Възобновяванията на ДП са 23 (13, 24, 20). 
Отводите и самоотводите са 0 (0, 4, 3) бр. Няма искания по чл. 72 от НПК за 
обезпечаване на глоба, конфискация и отнемане на вещи, както и по 
ЗПИПАОИД, такива е нямало и през 2018г. Исканията за назначаване на 
защитник са 0 (0, 4, 1) бр. Постановленията с указания по разследването са 182 
(208, 124, 140). Постановленията по чл. 229 ал.3 от НПК по направени искания, 
бележки и възражения при предявяването са 5 (5, 2, 4) бр.  

Прекратените ДП са 765 (525, 228, 207), а спрените ДП са 48 (45, 63, 79). 
Актовете по международноправно сътрудничество по наказателни дела са 1 (1 
4), а броят на съдебните заседания по такова сътрудничество са 0 (0, 4). Броят 
на съдебните заседания по МНО са 1 (3, 3, 6). Общо актовете по наказателно 
съдебния надзор (НСН) на РП- Раднево през 2019г. са 4 (7, 6), въззивните 
протести са 2 (3), а протестите срещу връщане на дела от съда са също 2 (3, 1). 
Участията в съдебни заседания по НСН са 156 (286, 201, 138).  

По тези показатели е налице динамика в обема на работата, но е видно, че 
няма съществени изменения, в сравнение с предишните периоди с изключение 
на 2018г. 

По изпълнение на наказанията общо има 67 (85, 121, 119) акта. 
Разпорежданията по изпълнение на присъди са 47 (64, 95, 119). Исканията до 
съда за произнасяне по чл. 306 и сл. от НПК са 8 (7, 11, 19). Постановленията по 
чл. 59 от НК за зачитане на ЗС и ДА са 0 (1, 1, 0) бр. Постановления по искания 
за прекъсване или отлагане изпълнение на наказанието са 0 (1, 2, 4) бр. 
Участията в пробационните съвети са 12 (12, 12). Участията в производства по 
изпълнение на наказанията са 8 (7). Участията в съдебни заседания по 
принудителните мерки са 60 (70, 63, 23).  



27 от 31 

По гражданско-съдебния надзор прокурорите от РП – Раднево нямат 
актове, но са участвали в 16 съдебни заседания по ГСН. 

По административния надзор за законност има 18 (14, 11) проверки и 
актове, от тях 9 (7, 6) проверки, които са образувани по инициатива на 
прокурор.  

Актовете, свързани с други дейности общо са 651 (728, 720, 813). 
Направени са 6 (6, 6, 8) атестации на прокурори и служители. Заповедите и 
указанията са 175 (204, 175, 129). Анализите и докладите са 8 (5, 23, 32). 
Справките са 91 (140, 144, 261) бр. Участията в обучителните семинари, 
конференции, вкл. и като лектори са 6 (4, 4). Дежурствата са общо 365. 
 

В общи линии абсолютната натовареност на РП - Раднево по 
формулираните дейности през 2019 г. е запазена в сравнение с предходните 
отчетни периоди. Акцентът в работата остава насочен към следствения надзор и 
към изготвянето и внасянето на обвинителни актове и споразумения и дейност 
на прокуратурата в съдебната фаза. Вариативността на отчетените стойности и 
тези от предишни периоди се дължи  на конюнктурата в оперативната 
обстановка в района - насочеността в дейността на криминалния контингент, от 
потока преписки, които идват от РУ - Раднево, качеството и обективността на 
проверките, рационалната им насоченост към данните за престъпления. 
Пониженият  брой на участия в с.з. идва от ритмичността, с която работи РС - 
Раднево, въпреки че съдиите са само един и един командирован, и от стремежа 
към процесуална икономия. Текучество има и в РУ-  Раднево, намален е и 
съставът на разследващите полицаи. В тази връзка, следва да се обърне 
внимание на обстоятелството, че сериозен дял от досъдебните производства е с 
удължени срокове за разследване и то няколкократно. Що се касае до 
срочността на преписките, намираме, че тя е добра. 

 
5.2. Актуализирана средна натовареност на един прокурор. 
 

В РП - Раднево реално работили през отчетния период за 2019 година са 3 
прокурори, поради преместване на прокурор през м.юни 2017г. Средната 
натовареност на един прокурор от РП - Раднево за 2019 г. възлиза на 996,0 
(1062,7, 759,4, 882, 801,3) единици. 

 
7.1. Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата 

на гражданите. 
 

Дейността на Районна прокуратура гр. Раднево по административния 
надзор за законност е детерминирана от правомощията на прокуратурата по 
чл.145 от ЗСВ и по други специални нормативни актове. 

Със заповед на административния ръководител на РП - Раднево, надзорът 
за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите е бил 
възложен на прокурорите Веско Грозев и Даниела Славкова. Общият брой на 
преписките по надзора за законност в РП - Раднево за периода е 9 (7, 8), като 
всички са новообразувани и са образувани по инициатива на прокурор. Общият 
брой на проверените административни актове за периода е 259 (246, 253). Броят 
на проверките по чл.145 ал.1 т.1 от ЗСВ е 5 (3, 4), по чл.145 ал.1 т.2 от ЗСВ е 0 
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(0, 1), а по чл.145 ал.1 т.3 от ЗСВ е 4 (4, 1). Всички проверки са приключени в 
законоустановения срок и всички преписки са решени по същество. По 1 бр. 
преписка е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.323 НК. 

Посоченият в таблицата брой на получени и образувани преписки по 
надзора за законност, касаят: проверени административни актове на Община - 
Раднево, Решения на Общинския съвет, заповеди, наредби, договори, както и 
проверки по спазване на изискванията на Закон за пътищата и свързани с него 
подзаконови актове, Закон за ветеринарномедицинската дейност, ЗУТ. 

По надзора за законност стойностите на показателите са сходни в 
сравнение с предходните години, поради липса на конкретни поводи и 
основания, като дейността се движи в рутинен коловоз. 

 
7.2. Административно съдебен надзор. 
През отчетния период, прокурорите не са участвали в административно 

наказателни дела. 
 
9. Международноправно сътрудничество по наказателни дела. 
И през този отчетен период (2019 г. ) Районна прокуратура - Раднево не е 

била натоварена с този вид дейност. Има издадена една ЕЗА. 
 
В заключение следва да се отбележи, че през периода 01.01.2019г. - 

31.12.2019 г., коефициентът на ефективност в работата на прокурорите в РП - 
гр. Раднево е запазен по най- съществените показатели и повишен като цяло, 
като са налице добри показатели и в качеството, макар и не както през миналия 
отчетен период на 2017г. Акцентите в работата бяха върху спазването на 
планираните за годината приоритети в дейността - намаляване броя на 
върнатите от съда дела и оправдателните присъди, повишаване дела на 
незабавните и бързи производства, обръщане на особено внимание върху 
работата по дела срещу лица с две и повече висящи наказателни производства. 
Следи се внимателно отчетът на лица с две и повече висящи наказателни 
производства в системата УИС - електронен регистър за поддържането на 
информацията в актуален вид (Инструкция за поддръжка и използване на 
електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства) и 
активното ѝ използване в обратната връзка. Прокурорите са ангажирани и имат 
предвид данните при преценката на мерките за неотклонение и квалификацията 
на деянията спрямо тези лица и то в реално време. Също така се изпълняват 
указанията за взаимодействие между Прокуратурата и МВР при разследване на 
две или повече досъдебни производства, образувани и водени срещу едно и 
също лице. Така се противодейства на масовата битова престъпност и се 
пресичат възможностите на системните извършители на престъпни деяния. 
Поради ниските стойности на предмета на престъпление по делата и липсата на 
съответните основания, взаимодействието ни с Комисията за отнемане на 
незаконно придобито имущество и органите на МФ е незначително. 
 

Следва да се засили ръководството и контрола на прокуратурата върху 
скъсяването на сроковете за приключване на досъдебното производство, 
каквато е тенденцията и от предишните отчетни периоди. Текучеството на 
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апарата на разследващите полицаи се отразява съществено (преместване, 
продължително боледуване, майчинство). Отрази се съществено и на 
прецизното прилагане на този етап, на способите за събиране на доказателства 
съобразно изискванията на НПК. Прокурорите системно обръщат внимание 
към оптималното използване на неотложните действия по разследването по 
време и по място, с което се ограничи хаотичното провеждане на огледите и 
разпитите, като се продължи работата по ръководството и контрола, свързан 
със задълбоченото и прецизно тяхно извършване. Измененията в НПК, 
изразяващи се в елиминирането на незабавните производства несъмнено се 
отразява за по - доброто качество в работата на разследващите органи. В тази 
връзка, по- малко производства се преобразуват от бързи, в тези по общия ред. 
Продължава виждането ни, че разследващите полицаи, в стремежа си да 
осигурят качествено и своевременно разследване по делата от компетентност 
на ОП, изоставят ритмичността и в крайна сметка и срочността по ДП 
наблюдавани от РП.  

В РП - Раднево стриктно се спазваха заповедите свързани с участие на 
прокурорите и служителите в мероприятия за създаване и повишаване на 
квалификация по различни видове дейности. Повечето прокурори и 
служителите на възлови длъжности посещаваха организираните семинари, 
квалификационни курсове, лекции, въпреки по-малочисления състав. Всички 
прокурори и служители упражняват практика по работа с компютри на 1-во 
ниво.  

Продължиха усилията за създаване и повишаване квалификацията на 
прокурорите по отношение на правните актове и юрисдикция на Европейския 
съюз общо и в частност за работа свързана с преписки имащи за предмет 
злоупотреби със средства от Еврофондовете. На този етап тази материя не е 
характерна и актуална в пряката работа на магистратите в Радневския съдебен 
район, поради което и мотивацията е по-слаба. 

Материално техническата база в РП - Раднево е на необходимото ниво. 
Прокурорите са оборудвани с компютри и периферни устройства. 
Архивирането на делата и преписката се прецизира на изключително високо 
ниво с помощта на ОДА, като направените проверки са без забележки (през 
2017г.). Специално внимание се обръща на работата с веществените 
доказателства: тяхното регистриране, съхранение, движение и отчет. До 
настоящия момент не сме имали никакви проблеми в тази връзка. 

Съдебната администрация на РП - Раднево – главен специалист - 
административна дейност, двама съдебни деловодители, съдебен секретар и 
младши специалист - счетоводител, изпълняваха функциите си с необходимото 
качество и прецизност. Продължи подобрението в качеството и ритмичността 
на деловодната работа, както и описването, движението и съхраняването на 
веществените доказателства, съобразно указанията за това. Архивата се 
поддържа в много добро хигиенно състояние, като се спазват съответните 
критерии за класификация и сваляне от архив. Беше намерен начин за надеждно 
унищожаване на архивните единици с изтекъл срок, въпреки техния голям обем 
от минали години. Дневниците и регистрите, входящата и изходяща поща се 
поддържаха в добро състояние и точно отразяват движението на преписките, 
както и целия документооборот. 
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За да се преодоляват проблемите, свързани с отпуски, болнични и пр. 
отсъствия на служители, бяха създадени условия и обстановка на 
взаимозаменяемост и универсалност на служителите, но това не бе постигнато 
на добро ниво, а и се разминава в известна степен с трудовоправните 
нормативи. 

Следва да отбележим, че през 2019 г. продължаваме за следим за 
изпълнението на препоръките, дадени ни след направената планова обща 
проверка от Инспектората на Висшия съдебен съвет. 

 
В заключение, приемаме, че с дейността си през 2019 г. година Районна 

прокуратура - Раднево е осъществила целите, поставени ѝ като институция от 
Конституцията и законите на страната: спазването на законността в съдебния 
район, ръководство и контрол на разследващите органи, привличане към 
наказателна отговорност на лицата извършили престъпление и поддържането 
на обвинението по съдебните наказателни дела от общ характер. 

По въпросите за актуализацията и създаването на нови норми в 
наказателното право и процес, прокурорите от РП - Раднево смятат, че и 
сегашните нормативни актове, вкл. НК и НПК, дават необходимите 
възможности за качествена работа. Очакваната промяна в обхвата на 
територията на съдебния район Раднево, като селата Маца и Полски градец, 
които са в административен район Раднево и към момента са в съдебен район - 
Нова Загора, да бъдат включени в съдебния район на Районен съд - Раднево не 
се състоя и през този отчетен период, въпреки положителното отношение на 
Висшия съдебен съвет към тази промяна. Така продължи да бъде затруднявана 
работата на полицията, пробационната служба и най-вече на Районна 
прокуратура - Раднево. Следва тези села да се включат в съдебния район 
Раднево. Също така, не се разтовари откъм формализъм, тежкият режим за 
използване на специални разузнавателни средства (СРС) в дейността по 
разследването - в рамките на НПК и сегашният ред отнема на прокурорите дни.  

Проблем в работата на РП - Раднево e, че и тримата прокурори живеят в 
Стара Загора и ежедневно пътуват 80 км, с личен транспорт изцяло на техни 
разноски. Това е една от причините за наличие на „центробежни сили”- 
прокурорските кадри да кандидатстват за работа в други органи на съдебната 
власт или на други места. Иначе взаимодействието между прокурорите с 
другите държавни органи и институции традиционно е на добро ниво. 

 
Продължава положителното въздействие върху работата на прокурорите 

през 2019 г. на наложените тенденции за ефективност на прокурорската работа 
по ръководството и надзора на дейността разследващите органи по ДП, 
обоснованост и прецизност на прокурорските актове, поощряване на 
прокурорите и служителите да повишават квалификацията си, да изучават и 
прилагат заповедите, указанията и инструкциите на ръководните органи на 
Прокуратурата на Република България, което всъщност означава повече 
професионализъм в работата.  

Като препоръки намираме, че е необходимо облекчаване натовареността 
откъм статистическа дейност, като съответният контрол следва да бъде насочен 
върху пряката работа, на място. Това следва да се отнесе и към повишаването 
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на квалификацията на прокурорите и служителите. Също поддържаме 
официалното си предишно становище, че акцентът в извършената „реформа“ 
следва да бъде „професионализъм“ по основните направления в дейността на 
прокуратурата, като прокурорите следва да бъдат разтоварени от всякакви 
несвойствени дейности. 
 
 
17.01.2019 г.           ИЗГОТВИЛ: 
Гр. Раднево             ПРОКУРОР Д. СЛАВКОВА 


