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РАЗДЕЛ I 
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА ГР. ГЪЛЪБОВО И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 
 
 

 
През 2019 година в Районна прокуратура - Гълъбово (РП – Гълъбово) са 

работили двама прокурори – и.д. районен прокурор и прокурор в РП.   
В Районно управление – Гълъбово (РУ – Гълъбово) работят трима 

разследващи полицаи.  
През 2019 година разследването по 252 досъдебни производства по 

общия ред е извършено от разследващи полицаи, като 4 досъдебни 
производства са разследвани от следовател от Окръжен следствен отдел при 
ОП – Стара Загора. 

При съпоставка по основните показатели в дейността на РП – Гълъбово 
през 2019 година с предходните две години 2018 година и 2017 година може да 
се направи извода за постигнати добри резултати.  

И през 2019 година се запази тенденцията за висок ръст на досъдебните 
производства с продължен срок на разследване.  

През 2019 година броя на върнатите от съда дела е осем. В сравнение с 
2018 година е  увеличен броя на върнатите от съда дела. За сравнение през 2018 
година и 2017 година техния брой е 4 дела.  

В сравнение с 2018 година и 2017 година броят на наблюдаваните през 
2019 година от РП – Гълъбово досъдебни производства незначително е 
намален.  

През 2019 година броят на тези досъдебни производства е 357 и за 
сравнение броят на тези дела през 2018 година е 436, а през 2017 година – 338.  
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РАЗДЕЛ II 
 

I.ДОСЪДЕБНА ФАЗА 
 1. Преписки. Проверки по чл.145 ЗСВ – срочност, резултати, мерки. 
 

От 01.01.2019 година до 31.12.2019 година в РП - Гълъбово са 
наблюдавани общо 327 преписки, от които 323 новообразувани. 

До 31.12.2019 година са решени 319 преписки, като са останали нерешени 
от прокурор в края на отчетния период 6 преписки, като всички са в 
едномесечен срок на произнасяне. 
 По общо решените 319 преписки от прокурорите в РП – Гълъбово са 
образувани 97 досъдебни производства. За сравнение през 2018 година броя на 
образуваните досъдебни производства е бил 76, а през 2017 година – 80. От РП 
- Гълъбово по 207 преписки са постановени откази за образуване на досъдебни 
производства. За сравнение през 2018 година тези откази са били 169, а през 
2017 година – 157. През отчетния период 5 преписки са изпратени по 
компетентност на друга прокуратура, а 10 преписки са били в РУ – Гълъбово в 
края на отчетния период за извършване на предварителни проверки. 
 По тези общо решени 319 преписки произнасянията на прокурорите са в 
срок до 1 месец.  
 През отчетния период от общо постановените 207 отказа за образуване на 
досъдебни производства са обжалвани пред ОП – Стара Загора пет 
постановления, като и петте постановления са потвърдени.  

  
 През 2019 година в РП – Гълъбово има една образувана преписка след 
самосезиране, по която е постановен отказ да се образува наказателно 
производство. За отчетният период в РП – Гълъбово няма образувани преписки 
и наказателни производства по сигнал на контролните органи и материали на 
Държавна агенция „Национална сигурност“. 
 
 През 2019 година във връзка с проведените избори за членове на 
Европейски парламент от Република България в РП – Гълъбово няма 
наблюдавани преписки и досъдебни производства касаещи тези избори. 
 Във връзка с проведените през 2019 година избори за общински 
съветници и кметове в РП – Гълъбово бяха наблюдавани две преписки, като и 
по двете преписки са постановени откази за образуване на наказателно 
производство. 
 

В изпълнение на т.14.5 от Указание за организацията на работа на ПРБ по 
преписки и досъдебни производства, образувани по осъществено домашно 
насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно 
насилие, утвърдена със Заповед № РД-02-09/20.04.2018 година на Главен 
прокурор на Република България през 2019 година в РП - Гълъбово са 
наблюдавани четири досъдебни производства за деяния, свързани за 
осъществено домашно насилие.  

Три от досъдебните производства са образувани за престъпление по 
чл.144 ал.3 предл.първо и предл.трето вр. ал.1 НК, а другото по чл.131 ал.1 т.5а 
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вр.чл.130 ал.1 от НК. Едно от тези досъдебни производства е спряно на 
основание чл.244 ал.1 т.1 вр. чл.25 ал.1 т.2 НПК, едно е внесено със 
споразумение по реда на чл.381 от НПК, едно е внесено с предложение по 
чл.78а от НК, а по четвъртото досъдебно производство разследването не е 
приключило. 
 
 
 2. Следствен надзор 
 2.1. Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно 
систематиката на НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и на 
ощетените юридически лица от престъпления. 
 

През 2019 година в района на РП – Гълъбово са регистрирани общо 204 
престъпления. Процента на разкриваемост от органите на МВР възлиза на 71 %. 
 В сравнение с 2018 година незначително е увеличен броят на 
регистрираните престъпления, като се запазва тенденцията на висок процент на 
разкритите престъпления. През 2018 година са регистрирани 200 престъпления. 
 Най-голям дял от регистрираната престъпност имат престъпленията 
против собствеността и тези по глава XІ раздел ІІ от НК. 
 По общо регистрираните през 2019 година престъпления и по полицейски 
преписки касаещи извършени престъпления в края на 2018 година от РП – 
Гълъбово и от разследващ полицай са образувани общо 208 наказателни 
производства по видове, както следва: 
 

 75 престъпления против собствеността;  
 65 общоопасни престъпления;  
 26 престъпления против личността; 
 18 престъпления против стопанството; 
 11 против реда и общественото спокойствие; 
 10 престъпления против брака и семейството;  
 2 документни престъпления; 
 1 престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система; 

 
От общо образуваните през 2019 година 208 наказателни производства, 

111 са започнати по реда на чл.212 ал.2 от НПК, а 97 са образувани от 
прокурор. 

При работещи трима разследващи полицаи всеки един от тях средно е 
разследвал по 70 новообразувани досъдебни производства. 

По този критерий незначително е намален броят на разследваните от един 
разследващ полицай дела в сравнение с 2018 година.  

 
Видове досъдебни производства 
 
С приключило разследване през 2019 година в РП – Гълъбово са 

постъпили общо 232 досъдебни производства, от които 195 досъдебни 
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производства разследвани по общия ред от разследващ полицай, 4 досъдебни 
производства разследвани по общия ред от следовател и 33 бързи производства. 

 
Бързи производства 
 
През отчетния период са наблюдавани общо 45 бързи производства, като 

започнати през годината са 44 бързи производства, а едно бързо производство е 
започнато в края на 2018 година.  

От общо наблюдаваните 45 бързи производства, 44 са приключени в 
срока по чл.356 ал.5 от НПК, а по едно бързо производство срокът е продължен 
със седем дни от прокурора по чл.357 ал.1 т.5 от НПК. По единадесет бързи 
производства е постановено разследването да се извърши по общия ред. За 
сравнение с предходните две години през 2018 година техният брой е бил 59 
броя, а през 2017 година – 40 броя. Броят на реално приключените бързи 
производства съставлява 15.86% от общо образуваните досъдебни 
производства. През 2019 година се запази тенденцията за голям брой на 
образуваните Бързи производства. Във всички случаи при наличието на 
предпоставките по чл.356 ал.1 от НПК от разследващите полицаи при РУ – 
Гълъбово се започват бързи производства, като се уведомява и дежурният 
прокурор. 
 

Досъдебни производства разследвани по общия ред 
 
През отчетния период по общия ред са разследвани общо 256 досъдебни 

производства. Четири досъдебни производства са разследвани от следовател в 
Окръжен следствен отдел при ОП - Стара Загора, а останалите досъдебни 
производства са разследвани от разследващ полицай.  

През отчетния период в РП – Гълъбово няма досъдебни производства 
разследвани от прокурор и такива, разследвани в екип. 

 
Относителният дял на общо приключените досъдебни производства 

разследвани по общия ред спрямо общо наблюдаваните такива е 77.73%. В 
сравнение с предходните две години през 2018 година техният дял е бил 
72.05%, а през 2017 година - 71.38%. 

Запазва се положителната тенденция за приключване на все по-голям 
относителен дял досъдебни производства от общо наблюдаваните през един 
отчетен период. 

В края на отчетния период са останали неприключени 52 досъдебни 
производства всички разследвани по общия ред от разследващ полицай. 
Неприключените в края на отчетния период досъдебни производства 
съставляват 21.22% от общо наблюдаваните такива. За сравнение през 2018 
година неприключените в края на отчетния период досъдебни производства е 
съставлявал 24.45% от общо наблюдаваните.  

 
През отчетния период от РП – Гълъбово има едно наблюдавано 

досъдебно производство с използване на специални разузнавателни средства. 
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През 2019 година в РП – Гълъбово има единадесет изготвени искания до 
РС – Гълъбово по реда на чл.64 ал.І от НПК за вземане на мярка за 
неотклонение по отношение на единадесет обвиняеми лица, като всички 
искания са уважени. За отчетния период няма подавани протести от 
наблюдаващите прокурори срещу изменена мярка за неотклонение „Задържане 
под стража”. За периода с постановление на наблюдаващия прокурор на 
основание чл.63 ал.6 от НПК е изменена една мярка за неотклонение 
„Задържане под стража”. 

През отчетния период по наблюдаваните досъдебни производства няма 
обвиняеми лица с мярка за неотклонение „Задържане под стража” с 
продължителност извън сроковете по чл.63 ал.4 от НПК. 
 
 
 2.2. Срочност на разследването 
 
 През отчетния период са приключени общо 232 досъдебни производства. 
Приключените досъдебни производства съставляват 80% от общо 
наблюдаваните. Останали са неприключени 53 досъдебни производства, които 
съставляват 18.27% от общо наблюдаваните.  
 Всички приключили досъдебни производства са в законов срок. 
  
 В РП - Гълъбово е създаден отделен регистър за досъдебни производства 
със задържани лица, като разследването по тези дела се извършва приоритетно. 
През 2019 година в РП – Гълъбово са наблюдавани седем досъдебни 
производства с единадесет задържани лица. В края на отчетния период има 
едно неприключило досъдебно производство със задържано лице в срок до 2 
месеца. 
 
 2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения 
 

През 2019 година от прокурорите при РП – Гълъбово са решени общо 297 
досъдебни производства. 

През отчетния период са спрени 44 досъдебни производства поради 
неразкриване на извършителя на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК, а 11 
досъдебни производства са спрени на други основания.  

 
С постановления за прекратяване са решени общо 132 дела, от които 67 

са прекратени по давност. От общо прекратените 65 дела (извън тези 
прекратени по давност) по 10 дела са установени извършителите. 62 дела са 
прекратени на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК. От общо прекратените на 
основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК наказателни производства 31 са започнати по 
реда на чл.212 ал.2 от НПК и 31 са образувани от прокурор. Относителният дял 
на прекратените по чл.24 ал.1 т.1 от НПК досъдебни производства образувани 
от разследващ орган съставлява 50% от общо прекратените на това основание.  
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През 2019 година от прокурорите в РП – Гълъбово са внесени в РС – 
Гълъбово общо 105 досъдебни производства, като с тях са предадени на съд 124 
лица. По видове тези досъдебни производства, са както следва: 

- 30 бързи производства; 
- 75 досъдебни производства по общия ред.  
  
Внесени са с обвинителни актове 53 досъдебни производства срещу 62 

лица. 
Със споразумение по реда на чл.381 от НПК са внесени 24 досъдебни 

производства срещу 30 обвиняеми лица, а 28 досъдебни производства са 
внесени по реда на чл.78а от НК срещу 32 обвиняеми лица.  

Внесените с прокурорски актове в съда общо 105 досъдебни 
производства съставляват 35.35% от общо решените.  

Внесените с прокурорски актове в съда дела се разпределят структурно 
по Глави и Раздели от НК, както следва:   

4 дела за престъпления по Глава втора, Раздел II от НК; 
1 дело за престъпления по Глава втора, Раздел IV от НК; 
4 дела за престъпления по Глава втора, Раздел VIII от НК; 
6 дела за престъпления по Глава четвърта, Раздел I от НК; 
5 дела за престъпления по Глава четвърта, Раздел II от НК; 
19 дела за престъпления по Глава пета, Раздел I от НК; 
1 дело за престъпления по Глава пета, Раздел II от НК; 
2 дела за престъпления по Глава пета, Раздел III от НК; 
4 дела за престъпления по Глава пета, Раздел IV от НК; 
2 дела за престъпления по Глава пета, Раздел VII от НК; 
7 дела за престъпления по Глава шеста, Раздел II от НК; 
6 дела за престъпления по Глава десета от НК; 
2 дела за престъпления по Глава единадесета, Раздел I от НК; 
31 дела за престъпления по Глава единадесета, Раздел II от НК; 
11 дела за престъпления по Глава единадесета, Раздел III от НК. 

 
 

II. СЪДЕБНА ФАЗА 
1. Наказателно-съдебен надзор 

  
През 2019 година от РП – Гълъбово в РС – Гълъбово с прокурорски 

актове са внесени общо 105 досъдебни производства. 
  
По внесените с обвинителен акт общо 53 досъдебни производства са 

постановени 24 осъдителни присъди 
 От внесените със споразумения общо 24 досъдебни производства са 
разгледани и решени до края на отчетния период 23 дела, като едно от делата е 
с неодобрено споразумение. 
 Внесените с предложение по чл.78а от НК общо 28 досъдебни 
производства са решени до края на отчетния период 32 дела, като са решени и 
четири дела внесени през 2018 година. 
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 В сравнение с 2018 година е увеличен броят на внесените с обвинителен 
акт в съда досъдебни производства, като за сравнение техният брой през 2018 
година е бил 41. 
   В сравнение с 2018 година е намален броят на внесените със 
споразумения в съда досъдебни производства, като за сравнение техният брой 
през 2018 година е бил 33. 

През 2019 година е запазен броят на внесените в съда досъдебни 
производства с предложение по чл.78а от НК. За сравнение през 2018 година 
техният брой е бил 28.  
 През отчетния период от РП – Гълъбово няма подадени протести срещу 
върнати от съда дела.  
 
 2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела 
 

През отчетния период в РП - Гълъбово има две влезли в сила 
оправдателни присъди срещу три лица, като и двата оправдателни съдебни акта 
са по дела внесени в съда през минал период. За сравнение с предходните две 
години влезли в сила оправдателни присъди и решения през 2018 година – 2 
броя срещу две лица и през 2017г. – 2 броя срещу три лица брой. 

През 2019 година от РП – Гълъбово има подадени два протеста срещу 
оправдателни присъди, като единият протест не е неуважен, а по другият до 
края на отчетния период няма произнасяне. 

Относителният дял на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт, 
спрямо общия брой осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт 
(98) е 3,06%.  

През отчетния период няма влезли в сила оправдателни присъди по дела 
от особен обществен интерес.   
 

 През отчетния период от съд са върнати в РП – Гълъбово общо осем дела 
внесени с прокурорски актове, като четири от делата са по внесени в съда 
обвинителни актове през минал период, едно е по внесено споразумение през 
2019 година, а три са по внесени предложения по реда на чл.78а от НК.  

През отчетния период от РП – Гълъбово няма подадени протести срещу 
върнати от съда дела.  

Причините за връщане на делата са както следва: 
Трите дела, внесени с предложение по реда на чл.78а от НК са върнати от 

съда поради наличието на отрицателна предпоставка за приложението на чл.78а 
от НК. По две от тези дела след внасянето им в съда обвиняемият е извършил 
друго престъпление в условията на реална съвкупност с деянието, за което е 
предаден на съд и това обстоятелство не е било известно на наблюдаващия 
прокурор при внасянето на делото. 

Внесеното в съда едно дело със споразумение по реда на чл.381 от НПК е 
върнато поради обстоятелството, че подсъдимите след замяна на защитника си 
в съдебното производство са направили изявление, че не признават вината си и 
желаят делото да бъде разгледано по общия ред. 
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Четирите дела внесени с обвинителни актове през минал период са 
върнати през отчетния период в РП – Гълъбово поради допуснати на 
досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални 
правила в хода на разследването, довело до ограничаване на процесуалните 
права на обвиняем или пострадал (негови наследници).   

Върнатите от съда дела съставляват 7.61% от общо внесените с 
прокурорски актове в съда дела /105/.  

За сравнение през 2018 година и 2017 година техния брой е 4 дела.  
   През отчетния период в РП – Гълъбово няма върнато дело за доразследване 
от особен обществен интерес. 
 
 3. Гражданско-съдебен надзор 
 
 През отчетния период прокурорите от РП – Гълъбово не са предявявали 
искове в РС – Гълъбово.  
 

През 2019 година прокурорите в РП – Гълъбово са участвали общо в 8 
първоинстанционни граждански дела с участие на прокурор, като всички дела в 
края на отчетния период са решени. По тези граждански дела прокурорите в РП 
– Гълъбово са изразявали становища, които са възприети изцяло от съда 
постановил решенията по същите. За сравнение с предходните две години 
прокурорите от РП – Гълъбово са участвали през 2018 година в 14 граждански 
дела, а през 2017 година – 11 дела.  
 
 4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на Република 
България на основание Закона за отговорността на държавата и общините 
за вреди /ЗОДОВ/. Изпълнение на индивидуални и общи мерки във връзка 
с решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу 
България 
 
 През 2019 година в Районен съд – Гълъбово няма дела, водени по ЗОДОВ 
с ответник Прокуратура на Република България. За предходните две години 
през 2018 година няма водени дела от посочената категория, а през 2017 година 
в РС – Гълъбово има едно водено дело по ЗОДОВ с ответник Прокуратура на 
Република България.  
 5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 
 

През отчетния период в РП – Гълъбово са постъпили за изпълнение общо 
42 присъди и определения за одобряване на споразумения. Получените присъди 
и определения постановени от РС – Гълъбово за изпълнение са 37, а 5 такива са 
постъпили за изпълнение по делегация. Всичките 42 съдебни акта са приведени 
в изпълнение от РП – Гълъбово в законно установения срок, като са приведени 
и два съдебни акта от минал период. За отчетния период от РП– Гълъбово няма 
останали неприведени присъди в изпълнение. Реално изпълнените съдебни 
актове са 28, като за останалите 16 в РП – Гълъбово не е получено уведомление 
до 31.12.2019 година за начало на изпълнение на присъдата или определението 
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за одобряване на споразумението. В процентно отношение реално изпълнените 
актове съставляват 66.67% от общо получените. 

За сравнение с предходните две години получените присъди и 
определения за одобряване на споразумения през 2018 година са били 54 броя, 
а през 2017 година - 56 броя. Реално изпълнените актове през 2018 година са 49 
броя, а през 2017 година са 48 броя. В процентно отношение реално 
изпълнените актове съставляват 90.74% за 2018 година и 86.7% за 2017 година 
от общо получените. 

 
През 2019 година от и. д. районен прокурор няма отложено изпълнение на 

наказание „лишаване от свобода”. 
 
През 2019 година от РП – Гълъбово са внесени общо 7 предложения по 

реда на чл.306 от НПК, като 5 предложения са уважени, а 2 предложения не са 
разгледани от РС – Гълъбово до края на отчетния период. За сравнение броят на 
тези предложения през 2018 година е бил 7, а през 2017 година – 11 броя.  

 
За периода от 01.01.2019 година до 31.12.2019 година от РП – Гълъбово 

са наблюдавани 7 преписки по Закона за здравето. Изготвени са 3 предложения 
за принудителни мерки срещу 3 лица. Разгледани от РС – Гълъбово са четири 
предложения, от които три са уважени, а едно е прекратено. По три от 
наблюдаваните преписки наблюдаващите прокурори са отказали да изготвят 
предложения до РС – Гълъбово по реда на чл.157 от Закона за здравето. През 
2019 година от и. д. районен прокурор няма произнасяне по чл.89 от НК.  
 В сравнение с предходни периоди през 2018 година са внесени 7 
предложения по Закона за здравето, като няма внесено предложение по чл.89 от 
НК, а през 2017 година - 8 предложения по Закона за здравето и едно внесено 
предложение по чл.89 от НК. 
 В сравнение с 2018 година през 2019 година е намален броя на внесените 
предложения по Закона за здравето.  
 
 През 2019 година прокурорите от РП - Гълъбово са участвали в 
дванадесет пробационни съвета. 
 
 
III. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ НА 
МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. СПЕЦИАЛЕН 
НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗУВАНИ ЗА 
НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ 
ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 

През 2019 година от РП – Гълъбово не са наблюдавани досъдебни 
производства за престъпления, извършени от организирани престъпни групи, 
такива свързани с изпиране на пари, както и престъпления, касаещи 
злоупотреби с фондове на ЕС. 
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През 2019 година от РП – Гълъбово са наблюдавани 5 досъдебни 
производства за корупционни престъпления срещу 6 лица. Две от досъдебните 
производства са спрени с постановление на наблюдаващия прокурор, съответно 
на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК и чл.244 ал.1 т.3 от НПК, а три от 
досъдебните производства са с неприключило разследване и се намират в РУ 
– Гълъбово при разследващ полицай. 
 

През 2019 година от РП – Гълъбово са наблюдавани 14 досъдебни 
производства касаещи, престъпления с предмет наркотични вещества и 
прекурсури. Едно от делата е решено с изпращането му по компетентност, а 11 
от делата са внесени в РС – Гълъбово (с обвинителен акт – 1, със споразумение 
– 5 и с предложение по чл.78а от НК- 5). В края на отчетния период две от 
делата са с неприключено разследване при разследващ полицай в РУ - 
Гълъбово. За сравнение с предходните две години - през 2018 година са 
наблюдавани от тази категория 22 дела, а през 2017 година – 12 дела. През 
отчетния период е намален брояj на наблюдаваните дела от тази категория. 

 
През отчетния период от РП – Гълъбово са наблюдавани 11 досъдебни 

производства касаещи престъпление по чл.234 ал.1 от НК. Седем от 
досъдебните производства са прекратени, а три са внесени в РС – Гълъбово (с 
обвинителен акт 2 дела и с предложение по чл.78а от НК - 1 дело). За сравнение 
с предходните две години – през 2018 година – 14 дела, а през 2017 година - 3 
дела от тази категория. 

 
През 2019 година от РП – Гълъбово няма наблюдавани досъдебни 

производства касаещи незаконен трафик на хора. За сравнение и през 2018 
година и 2017 година няма наблюдавани досъдебни производства от тази 
категория.  

 
През отчетната 2019 година от РП – Гълъбово няма наблюдавани 

наказателни производства срещу лица, заемащи висши държавни длъжности и 
лица с имунитет, както и не се наблюдават преписки и досъдебни производства, 
образувани за насилие в местата за задържане. Не се наблюдават и дела за 
престъпления, извършени от служители на МВР.  

 
 През 2019 година от РП – Гълъбово са наблюдавани девет досъдебни 
производства, образувани за извършени престъпления от десет непълнолетни 
лица. По шест досъдебни производства разследването е приключило, като две 
досъдебни производства са с неприключило разследване при разследващ 
полицай. Три от делата са внесени с обвинителен акт, едно със споразумение и 
три са внесени с предложение по чл.78а от НК. По общо внесените седем дела с 
прокурорски актове през 2019 година са осъдени или санкционирани общо 
шест лица, като едно от делата не е приключено. Осъдените или санкционирани 
непълнолетни лица съставляват 6.12% от общо осъдените лица. За сравнение с 
предходните две години - през 2018 година са наблюдавани от тази категория 6 
дела срещу 9 непълнолетни лица, а през 2017 година – 13 дела срещу 16 
непълнолетни лица.  
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IV. МЕЖДУНАРОДНO - ПРАВНO СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

През отчетния период от РП – Гълъбово има изготвени две Европейски 
заповеди за арест по едно досъдебно производство.  

През 2019 година е задържано едно лице по Европейска заповед за арест, 
издадена от РП – Гълъбово през предходен период. 

През отчетния период от РП – Гълъбово не са изготвяни искания за 
правна помощ по наказателни дела. За сравнение с предходните две години 
през 2018 година няма изготвени Европейски заповеди за арест, а през 2017 
година е изготвена една такава. 

 
 
V.АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 
 

През 2019 година Районна прокуратура гр. Гълъбово е с щат от трима 
прокурори – административен ръководител и двама прокурори (през периода 
реално работили двама прокурори), главен счетоводител, административен 
секретар, съдебен секретар, две щатни бройки съдебен деловодител и чистач. 

И .д. районен прокурор е с ранг на „Прокурор във ВКП и ВАП“ и със 
стаж по специалността 27 години. 

Съотношението прокурори – служители е 3:6. 
През отчетния период в организирани обучения/семинари са участвали: 
Прокурорът е участвал, както следва: 
- в обучителен семинар в гр. Стара Загора, относно правно-

информационните системи АПИС 7, EuroCases. 
Главният счетоводител е участвал, както следва: 
- в проведено обучение в УБ „Цигов чарк“ гр.Батак за съдебни 

администратори, административни секретари, счетоводители и служители, 
ангажирани с административна дейност.  

Съдебните деловодители са участвали, както следва: 
- в проведено обучение в гр.Пловдив на съдебни служители за работа с 

УИС 3;  
- в проведено обучение в гр.София, УЦ „Трендафила“ относно анализ на 

проблеми при интегриране на информация между УИС-3 и ядрото на ЕИСПП; 
- в проведено обучение в гр.Стара Загора относно анализ на проблеми 

при интегриране на информация между УИС-3 и ядрото на ЕИСПП. 
През 2019 година изпълняващият длъжността районен прокурор, 

административният секретар и съдебният секретар не са взели участие в 
обучения и семинари. 

 
 През 2019 година от ОП – Стара Загора са извършени две контролни 
проверки относно спазване на сроковете за извършване на разследване и 
предприетите административно-организационни и дисциплинарни мерки за 
ускоряване на разследването по досъдебните производства с продължителност 
извън рамките на разумните срокове над 3 години. 
   
 На основание Заповед № ОП-45/2019 година на административния 
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ръководител на ОП – Стара Загора в РП - Гълъбово е извършена тематична 
проверка за спазване на „Указание за специален надзор“, утвърдено със Заповед 
№ ЛС-729/2014 година на главния прокурор, в частта за изготвяне на уведомения 
до АП - Пловдив по образувани през 2018 година досъдебни производства, 
водени за корупционни престъпления. 
 На основание Заповед № ОП-46/2019 година на административния 
ръководител на ОП – Стара Загора в РП - Гълъбово е извършена тематична 
проверка относно спазването на указание за приложението на чл.142 ал.2 от 
Закона за съдебната власт.  
 През 2019 година от ОП – Стара Загора е извършена проверка относно 
спазването на т.14 от Указание за организацията на работа на ПРБ по преписки и 
дела, образувани по съобщения за осъществено домашно, за закана с убийство и 
за нарушена заповед за защита от домашно насилие, утвърдено със Заповед № РД 
– 02 – 09/2018 година на главния прокурор на Република България.  
 

На всеки четири месеца се извършва периодична съвместна проверка от 
прокурори при АП – Пловдив и ОП – Стара Загора на делата срещу лица с три 
и повече неприключили наказателни производства съгласно т.3.2 от Заповед № 

ЛС-990/2011 година на главния прокурор, както и организацията по 
изпълнението на „Инструкцията за поддръжка и използване на електронния 
регистър на лица с неприключени наказателни производства” и „Инструкция за 
взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на досъдебни 
производства, образувани и водени срещу едно и също лице”.  
 При тези проверки не са констатирани нарушения в работата и дейността 
на РП – Гълъбово. 

 
 През отчетния период няма образувани дисциплинарни преписки срещу 
прокурорите в РП – Гълъбово, както и не са издавани заповеди за поощрения 
или наказания. 
 
 През 2019 година в РП – Гълъбово не са постъпвали сигнали за корупция. 
 
 През отчетния период от и. д. районен прокурор има изготвено едно 
предложение по ЗСВ за откриване на процедура за предварително атестиране на 
прокурора в РП – Гълъбово. 
 
 През 2019 година няма повишени в по-горен ранг магистрати. 
 
 През 2019 година в РП – Гълъбово са атестирани всички съдебни 
служители, като няма издадени заповеди за повишаване в ранг.  
 
 
VI. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И НА СЛЕДСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИ 

 
В Районна прокуратура гр. Гълъбово работят двама прокурори.  
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През 2019 година прокурорите в РП – Гълъбово работиха при 
сравнително висока натовареност. 

През 2019 година общият брой на изготвените прокурорски актове и 
участия в съдебни заседания на прокурорите в РП – Гълъбово е 1071 или 
средно 535.5 на прокурор. За сравнение с предходните две години през 2018 
година е бил 1135 (средно на прокурор 567.5), а през 2017 година – 1039 
(средно на прокурор 519.5). 

През отчетния период прокурорите от РП – Гълъбово общо са 
наблюдавали 357 досъдебни производства или средно по 178.5 на прокурор. За 
сравнение с предходните две години през 2018 година броят им е бил 436 общо 
наблюдавани досъдебни производства (средно на прокурор 218), а през 2017 
година – 338 (средно на прокурор 169).  

През 2019 година прокурорите от РП – Гълъбово са решили общо 297 
досъдебни производства или средно решени от прокурор са 148.5 досъдебни 
производства. За сравнение с предходните две години през 2018 година общо 
решените са били 366 досъдебни производства (средно на прокурор 183), а през 
2017 година – 290 (средно на прокурор 145).  

През отчетния период прокурорите от РП – Гълъбово са участвали общо в 
221 съдебни заседания или средно по 110.5 участия на прокурор. За сравнение с 
предходните две години през 2018 година общо участията в съдебни заседания 
са били 256 (средно на прокурор 128), а през 2017 година – 244 (средно на 
прокурор 122). 

През 2019 година в РС – Гълъбово са внесени общо 105 прокурорски 
актове, средно на прокурор 52.5 внесени. За сравнение с предходните две 
години през 2018 година общо внесените дела с прокурорски актове са били 
102 (средно на прокурор 51), а през 2017 година – 110 (средно на прокурор 55). 
Увеличен е броя на внесените досъдебни производства с обвинителен акт, като 
е намален броя на внесените със споразумения дела в сравнение с 2018 година. 

През отчетната 2019 година съотношението на общо приключените 
спрямо общо наблюдаваните досъдебни производства е 80%. За сравнение с 
предходните две години през 2018 година този процент е бил 76.9%, а през 
2017 година – 83.1%. 

През 2019 година съотношението на общо решените спрямо общо 
наблюдаваните досъдебни производства е 83.19%. За сравнение през 2018 
година този процент е бил 83.94%, а през 2017 година – 85.8%. 

През отчетния период съотношението на общо внесените с прокурорски 
актове в съда спрямо общо наблюдаваните досъдебни производства е 36.2%. За 
сравнение с предходните две години през 2018 година този процент е бил 
36.82%, а през 2017 година – 38%. 
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РАЗДЕЛ IV 
 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ГЪЛЪБОВО ПО 
АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА 

ЗАКОННОСТ 
 

 Дейността по административносъдебния надзор в РП – Гълъбово през 2019 
година се осъществява от двамата прокурори.   
 В Плана за дейността на РП – Гълъбово за 2019 година, раздел надзор за 
законност, защита на обществените интереси и правата на гражданите е 
залегнало своевременното изпълнение на всички текущи проверки по реда на 
извънсъдебния надзор за законност, съобразно плановете на Върховна 
касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, 
Апелативна прокуратура гр. Пловдив и Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.  

През годината са извършени три общо надзорни проверки включени в 
Плана за дейността по надзор за законност, защита на обществените интереси и 
правата на гражданите.  

През 2019 година всички проверки са извършени по реда на чл.145 ал.1 
т.3 от Закона за съдебната власт. Общият брой на проверените 
административни актове е 182 (решения по протоколи на Общински съвет – 
Гълъбово и заповеди на Кмета на Община Гълъбово). При проверките няма 
установени закононарушения.  

В изпълнение указание на Върховна административна прокуратура – 
София от страна на РП - Гълъбово се осъществява текущ надзор за законност 
по отношение на административните актове на общинските органи на власт и 
управление – решения, заповеди и др., издадени съобразно правомощията им по 
Закона за администрацията, Закона за месното самоуправление и месната 
администрация, Закона за държавната собственост, Закона за общинската 
собственост, Закона за обществените поръчки и съответните нормативни 
актове. 
 В РП – Гълъбово редовно постъпват приетите наредби и правилници, както 
и решенията от заседанията на Общински съвет гр. Гълъбово.  
 
 

РАЗДЕЛ VII 
 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  
ГР. ГЪЛЪБОВО И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 
1. Изпълнение на определените приоритети за 2019 година 

 
Основен приоритет в дейността на РП – Гълъбово през 2019 година бе 

намаляването до минимум на броя на върнатите от съда дела. По този показател 
през годината не бяха постигнати добри резултати.  

Въпреки положените усилия по втория най-важен приоритет – 
повишаване качеството и срочността на провеждане на досъдебните 
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производства и постигнатите резултати се запази тенденцията за сравнително 
висок дял на досъдебни производства приключени след продължаване на срока 
на разследването.  

Като положителен резултат в работата на РП - Гълъбово следва да се 
отчете запазения висок дял на приключените бързи производства.  
 
 

Настоящият аналитичен доклад да се изпрати по ел.поща на 
административния ръководител на РП – Стара Загора, съгласно негова Заповед 
№ РП 119/23.12.2019 година. 
 
 
                                   ИЗГОТВИЛ ПРОКУРОР ЖЕЛЯЗКО РОБАКОВ                                                                            

  
 


