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При изготвяне на годишния доклад на Районна прокуратура – Стара Загора, 

за 2020г. са използвани данните от дейността на РП – Стара Загора, заедно с 

включените към нея, считано от 01.01.2020г., териториални отделения 

(Териториално отделение - гр.Раднево и Териториално отделение – гр.Гълъбово). 

При изготвяне на сравнителния анализ и таблиците, включени в настоящия доклад 

за 2019г. и за 2018г. са използвани данните на Районна прокуратура – Стара Загора 

и закритите Районна прокуратура – Раднево и Районна прокуратура – Гълъбово.  

Регистрираната престъпност в региона на Районна прокуратура Стара Загора 

бележи намаление спрямо предходните две години, като намалението спрямо 

2019г. е с около 10,31%, а спрямо 2018г. е с около 8,32%. Данните сочат на 

овладяване на тенденцията на нарастване на престъпността от предходните 

периоди.  

При анализ на съотношението между разкрита спрямо регистрирана 

престъпност за 2020 г. се наблюдава значително увеличение на разкриваемостта 

както по отношение на новорегистрирани, така и по отношение на регистрирани в 

предходни години престъпления.  

Налице е съществена промяна в показателите за качество на осъществената 

прокурорска дейност, като са преодолени в значителна степен отчетените 

пропуски в предходни периоди – например относно срочността на произнасяне на 

прокурора, както и намаляване на броя на решените преписки извън едномесечен 

срок, броя на върнатите от съда дела и броя на оправдателните присъди. 

Постигнатото е в резултат на сериозните усилия на прокурорите и 

разследващите, както и на доброто взаимодействие между правоохранителните 

органи в старозагорския съдебен район.  

През отчетния период, с оглед засилването на противодействието срещу 

престъпността, в района на Общините Стара Загора, Опан, Раднево и Гълъбово се 

проведоха голям брой специализирани полицейски операции. В резултат на 

същите са били образувани досъдебни производства за престъпления по 

транспорта и за престъпления, свързани с предмет наркотични вещества. 

Следва усилията през 2021г. да се насочат към повишаване прецизността в 

работата на прокурорите, с оглед запазване и подобряване на резултатите по 

показатилети - върнати от съда дела и оправдателни присъда, като се положат 

усилия за подобряване срочността на разследването в досъдебната фаза. 

Необходимо е и през 2021 година прокурорите от Районна прокуратура 

гр.Стара Загора да продължат да вземат участие в обучението на разследващите 

органи, както при организирани обучителни мероприятия, провеждане на 

периодични срещи за унифициране на изискванията към тях за работа по 

разследването, така и посредством практическо ефективно осъществяване на 

ръководство и надзор върху разследването.  
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ДОСЪДЕБНА ФАЗА 

Преписки 
 

През 2020 година Районна прокуратура - Стара Загора е наблюдавала общо 

4093 броя преписки, като новообразуваните преписки през периода са 3775 броя.  

Наблюдава се намаление, както по отношение на броя на общо 

наблюдаваните, така и на броя на новообразуваните преписки. Спрямо 

предходната 2019г. общият брой на наблюдаваните преписки през 2020г. е 

намален с 8,98 %, а броят на новообразуваните преписки е намален с 10,05 %. 

Спрямо 2018г. намалението е с 8,29 % за наблюдаваните преписки и с 8,24% за 

новообразуваните преписки.  

 

Следствен надзор 
 

През 2020 година прокурорите от РП - Стара Загора са наблюдавали 5253 

досъдебни производства (ДП), както следва: 

- 539 бързи производства; 

- 3583 досъдебни производства разследвани по общия ред,  

За сравнение:  
 

 2020 2019 2018 

1.Общо наблюдавани ДП 5253 6909 7175 

ДПОР 3583 3638 3554 

Бързи производства 539 541 701 

- новообразувани от наблюдаваните общо ДП 2530 2711 2879 
 

През 2020 г. е овладяна тенденцията за намаляване броя на наблюдаваните 

бързи производства – 539, спрямо 541 за 2019г. 

 

Срочност на разследването 
 

През 2020 година са били приключени общо 2833 досъдебни производства, 

от които 2543 бр. досъдебни производства разследвани по общия ред, като 

приключили до 2 месеца са 824 бр. досъдебни производства, 896 бр. досъдебни са 

приключили до 6 месеца, 823 бр. досъдебни производства са приключили над 6 

месеца. 

Сравнителният анализ с предходни отчетни периоди показва, че продължава 

тенденцията да намаляват броя на делата, приключили до 2 месеца, с 6,15% 

спрямо 2019г. и с около 7% спрямо 2018г.  

В края на 2020 година неприключени са 864 бр. досъдебни производства, от 

тях разследвани по общия ред – 859 бр. досъдебни производства. Няма досъдебни 

производства приключени извън законовия срок. Няма ДП останали без 

продължен срок за разследване. 

 

Пострадали физически лица и ощетени юридически лица 
 

През 2020 г. от общо пострадалите от престъпления 1385 физически лица, 

непълнолетни са общо 64 лица, а малолетни 68 лица. От престъпления през 

периода са били ощетени и 235 юридически лица. 

Отчита се значително намаление на броя на пострадалите физически лица – 
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общо с 236 броя или 14,56 %, спрямо 2019г. и с 221 броя или 13,76 % спрямо 

2018г.  

Въпреки положителните резултати, следва да продължат да се полагат 

допълнителни усилия в насока намаляване на броя на пострадалите лица от 

престъпления, особено на пострадали непълнолетни и малолетни лица. 

Логично, през 2020 г. най-голям относителен дял заемат ощетените ЮЛ от 

новообразувани ДП за престъпления по глава пета от НК – „престъпления против 

собствеността“ – 89,36 % от всички ощетени ЮЛ. 

 

Контрол на мярката за неотклонение „Задържане под стража” и други мерки 

на процесуална принуда 
 

През 2020 година Районна прокуратура - Стара Загора е внесла в съда общо 

127 искания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (МН 

„ЗС“) по отношение на обвиняеми лица.  

В 113 от случаите (88,98 % от всички искания), първоинстанционният съд е 

взел МН „Задържане под стража”.  

При съпоставка с данните за предходните два отчетни периода (2019г., и 

2018г.) се отчита продължаване на тенденцията за плавно намаляване на броя на 

внесените в съда искания за вземане на МН „Задържане под стража”, при трайно 

стабилизиране на дела на уважените искания около  90 %. Тази тенденция е в 

резултат на активната роля на прокурорите от РП – Стара Загора при 

изпълнението на функциите им като наблюдаващи прокурори и стремежа за 

прилагане на адекватни мерки за неотклонение спрямо извършители, 

характеризиращи се с висока степен на обществена опасност, включително и 

такива с две или повече висящи наказателни производства. 

 

Внесени в Съда ДП 
 

През 2020 г. в съда са внесени общо 902 бр. досъдебни производства (при 

821 за 2019 г. и 907 за 2018 г.). Посоченият брой ДП са били внесени в съда с общо 

908 бр. прокурорски актове, (при 831 за 2019г. и 916 за 2018 г.). 

През 2020 г. е налице значително увеличение на броя на внесените в съда 

досъдебни производства – с 9,87 % спрямо 2019 г. и незначителен спад с 0,56 % 

спрямо 2018 г. 

Наблюдава се устойчивост на броя на всички видове внесени в съда актове, 

като с обвинителен акт са внесени над 40% от делата, но най-сериозно е 

увеличението в броя на внесените предложения за освобождаване от наказателна 

отговорност по чл.78а от НК – с 46,91 % спрямо 2019 г., но спрямо 2018 г. се 

отчита намаляване с 13,77 %. 

 

СЪДЕБНА ФАЗА 

Наказателно-съдебен надзор (НСН) 
 

През отчетния период на 2020г. в РС – Стара Загора, РС – Раднево и РС - 

Гълъбово са образувани общо 905 бр. дела по внесени прокурорски актове, а общо 

са решени от съда 930 бр. дела. Общо са осъдени и санкционирани 971 лица, а са 

постановени оправдателни присъди спрямо 6 лица. Общо оправдани за 2020г. с 

влязъл в сила съдебен акт са 10 лица. 
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За отчетния период на 2020г. се наблюдава тенденцията за увеличаване на 

броя образуваните дела по внесените в съда прокурорски актове спрямо 2019г., с 

около 5,7%, като все още не са достигнати нивата от 2018г., с около 4,9%. 

При сравняване с данните за 2019г. е налице увеличение на решените от 

съда дела по всички видове прокурорски актове. 

Значително е увеличен броят на осъдените и санкнционирани лица спрямо 

2019г. с около 13%,  и незначително намален спрямо 2018г. с около 1,62%. 

Като положителна танденция следва да се отчете значителното намаляване 

на броя на лицата с постановени оправдателни присъди спрямо предходните две 

години. 

 

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

Обобщени данни и анализ. Съотношение спрямо предадените на съд лица. 
 

За 2020г. по прокурорски актове на РП - Стара Загора от съда са осъдени и 

санкционирани общо 971 лица, като са влезли в сила осъдителни съдебни актове 

по отношение на 983 лица. Съотношението на осъдени и санкционирани лица с 

влязъл в сила съдебен акт спрямо предадените на съд лица - 997 бр. - е 98,60%. 

Анализът на сравнителните данни сочи увеличение на броя на предадени на 

съд лица, както и на  броя на осъдените и санкционираните лица и съответно на 

осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт, спрямо 2019г. 

 

Оправдателни съдебни актове и оправдани лица 
 

През 2020 г. са постановени общо 5 оправдателни съдебни акта от 

първоинстанционния съд, като са оправдани общо 6 лица, а са влезли в сила 9 

оправдателни присъди и решения по отношение на 10 лица. 

Броят на влезлите в сила (9) оправдателни съдебни актове през 2020г. е с 25 

% по-нисък от тези през 2019г. (12) и с 50 % по-висок от този през 2018г. (6). 

Броят на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт за 2020г. (10) е с 

около 30% по-нисък от тези през 2019г. и с около 40% по-висок от 2018г 

През 2020г. делът на оправданите с влязъл в сила съдебен акт лица (10 

лица), спрямо предадените на съд лица (997) е около 1,00 %. 

Анализът на статистическите данни по отношение на оправдателните 

присъди, в частност по отношение на дела на постановените оправдателни 

съдебни актове спрямо внесените в съда прокурорски актове и спрямо решените от 

съда дела, съпоставен с предходните два отчетни периода, показва значително 

подобрение на резултатите спрямо 2019г. и спрямо 2018г. (близо три пъти). 

Сравнителният анализ на причините за оправдателните присъди сочи, че 

през 2020 година незначително е увеличен делът на оправдателни присъди 

свързани с неправилно квалифициране на деянието с обвинителния акт. 

Констатира се значително намаляване на дела на оправдателни присъди свързани с 

пропуски, грешки или пасивност при събиране на доказателствата в хода на 

досъдебното производство, на нови доказателства, събрани в хода на съдебното 

производство, които не са могли да бъдат установени на досъдебното 

производство. както и обстоятелства, свързани с тълкуването на закона, които не 

компрометират тезата на прокурора, внесъл обвинителния акт или поддържал 

обвинението. 
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Усилията следва да бъдат насочени към повишаване прецизността в 

работата на прокурорите, по чиито дела има оправдани лица и по конкретно за 

повишаване на качеството на прокурорската работа особено в досъдебното 

производство. 

 

Върнати от съда дела 
 

През 2020 година Районна прокуратура – Стара Загора е внесла в съда общо 

908 бр. прокурорски акта по 902 досъдебни производства, от които 379 

обвинителни акта, 410 споразумения и 119 предложения по чл.78а от НК.  

През отчетния период от Районен съд - Стара Загора са били решени общо 

930 бр. дела.  

Върнати от съда през 2020г. са общо 16 акта, от които: 13 обвинителни акта 

и 3 постановления по чл.375 от НПК (предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание).  

През 2020г. е налице значително намаление на броя на върнатите на 

прокурора актове спрямо 2019г. – с около 33,33 % и спрямо 2018, с около 11,11%.  

Намаление спрямо предходния отчетен период е налице и по отношение на 

относителния дял на върнатите на прокурора актове спрямо общо внесените в 

съда актове – 1,76 % за 2020г. при 2,89 % за 2019г. и при 1,96% за 2018г. 

Сходни са данните и на относителния дял на върнатите на прокурора актове 

спрямо общо решените от съда дела – 1,72 % за 2020г., при 2,86% за 2019г. и при 

1,85% за 2018г. 

С оглед данните за работата е видно, че през 2020г. РП – Стара Загора е 

работила с повишена прецизност и ефективност.  

За преодоляване на проблемите с връщането на внесени в съда прокурорски 

актове, в РП - Стара Загора са предприети и се осъществяват множество мерки. 

Създадена е организация за приложението на Указания за подобряване на 

организацията на работата в ПРБ по наказателно-съдебния надзор, издадени от 

главния прокурор. Провеждат се ежемесечно работни съвещания на прокурорския 

състав, на които се докладват причините за връщането на актове и се набелязват 

мерки за бъдещо недопускане на установените нарушения. Анализът на причините 

за връщане на делата сочи, че няма повтарящи се и системни грешки, допускани от 

всички прокурори от РП - Стара Загора като правило или тенденция. Следва 

усилията през 2021г. да се насочат към повишаване прецизността в работата на 

прокурорите, с оглед запазване на постигнатото и подобряване на тези резултати. 

 

Привеждане на присъдите в изпълнение 
 

През 2020 година в Районна прокуратура - Стара Загора са получени за 

изпълнение общо 485 присъди и определения за одобрени от съда споразумения 

по лица. 

Съпоставката с данните за предходните отчетни периоди сочи, че общият 

брой на получените през отчетния период за изпълнение (по лица) присъди бележи 

намаление с 10,68 % спрямо 2018г. и минимално увеличение - с 2,54%, спрямо 

2019г. 

Анализът по вид на получените за изпълнение наказания, показва, че 

подобна през годините е динамиката при наказанията „Лишаване от права“, 

„Пробация“ и „Обществено порицание“, при които е налице намаление спрямо 
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2018г и увеличение спрямо 2019г. 

По-различна е тенденцията при наказанията „Лишаване от свобода“, при 

които се отчита повишение през всяка от годините - 216 за отчетната 2020г., 

спрямо 212 за 2019г. и 201 за 2018г. 

От сравнителния анализ на данните, може да се направи извод, че през 2020г 

е прекъсната тенденцията за намаление на броя на получаваните в РП - Стара 

Загора присъди за изпълнение, като се наблюдава леко повишение спрямо 2019г. 

Същевременно се увеличава броят на привежданите по-тежки наказания, а именно 

„Лишаване от свобода“.  

Делът на реално приведените в изпълнение присъди (с получени до края на 

отчетния период потвърждения за начало на изпълнение на наказанието) спрямо 

общия брой на получените такива за изпълнение, бележи увеличение спрямо 2019г 

и спад спрямо 2018г , като е на нива около и близо до 90 % през трите години - 

86,39 % за 2020г., 84,99% за 2019г. и 90,24 % - за 2018г  

 

Кадрова обезпеченост 
 

Магистрати 
С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 20 от 

29.07.2019 г., считано от 01.01.2020 г., бяха закрити Районна прокуратура 

гр.Раднево и Районна прокуратура гр. Гълъбово и от същата дата са разкрити 

Териториално отделение в град Раднево и Териториално отделение в град 

Гълъбово към РП - Стара Загора. 

Към 01.01.2020 г. в Районна прокуратура - Стара Загора са били утвърдени 

общо 30 (тридесет) магистратски длъжности по щат:  

1. Административен ръководител - районен прокурор – 1; 

2. Заместник на адм. ръководител - заместник-районен прокурор – 2; 

3. Прокурор – 23; 

4. Младши прокурор – 4. 
 

Към 01.01.2020 г. една щатна бройка за длъжност „прокурор“ и една щатна 

бройка за длъжност „младши прокурор“ в РП – Стара Загора са били незаети. 

Към 31.12.2020 година Районна прокуратура - Стара Загора има утвърдени 

31 прокурорски щата, два от които – за младши прокурор, са останали незаети. 

Към същата дата назаети са щатът за административен ръководител на Районна 

прокуратура – Стара Загора (обявен на конкурс с Решение на ПК на ВСС по 

Протокол № 38 от 28,10,2020г. т.2.1) и един щат за заместник на 

административния ръководител на РП - Стара Загора. 

През отчетния период на 2020 г. броят на реално работилите прокурори в 

Районна прокуратура – Стара Загора е 26,28. 

 

Съдебни служители 
С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол 

№ 39 от 11.12.2019 г., са били определени броят и видовете длъжности за съдебни 

служители в прокуратурите, включени във втория етап на оптимизиране на 

структурата на районните прокуратури, съобразно решение на Пленума на ВСС по 

Протокол № 20/29.07.2019 г. 

В тази връзка, считано от 01.01.2020 г., Районна прокуратура - Стара Загора 

е имала по щат 36 (тридесет и шест) съдебни служители. 



8 от 12 

Към 31.12.2020г. всички щатни длъжности за съдебни служители в РП – 

Стара Загора са заети.  

Броят на служителите от специализираната администрация през 2020 година 

е 27, което е съотношение на 1 магистрат към 0,87 служители от специализирана 

администрация – при съотношение средно за страната 1 магистрат към 1 служител 

от специализирана администрация.  

Проблемите, свързани със щатната обезпеченост на служителите от РП – 

Стара Загора бяха разрешени с осъществяването на втория етап от оптимизиране 

на структурата на районните прокуратури, считано от 01.01.2020г. 
 

Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу магистрати. 

Наложени наказания на прокурори 
 

През 2020г. са били образувани 3 бр. дисциплинарни преписки, 1 бр. от 

които касаеща действията на магистрат и 2 бр. относно действия на съдебни 

служители от състава на РП – Стара Загора. 

По всички преписки административният ръководител е изразил становище, 

че липсват основания за образуване на дисциплинарни производства и ги е 

прекратил. 

 

Награди и поощрения 
 

През 2020г. по предложение на административния ръководител на Районна 

прокуратура - Стара Загора за проявен висок професионализъм и образцово 

изпълнение на служебните задължения, като са постигнати високи резултати в 

работата по конкретно наказателно производство, със Заповед № РД -08-

1410/16.11.2020 г. на главния прокурор един прокурор е бил поощрен с отличие 

„Служебна благодарност“  

 

 

НАТОВАРЕНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА 
 

Обем на прокурорската дейност 
 

 2020 2019 2018 

Средно-списъчен състав на реално работилите 

прокурори 
26,28 26,93 25,26 

Средната натовареност на един прокурор 1144,52 1207,17 1260,45 

 

През 2020г. средната натовареност на един прокурор в РП - Стара Загора, 

определена съгласно Указание за организация на информационната дейност на 

ПРБ (Указанието) е намаляла спрямо 2019г. – с 5,19 %, и спрямо 2018г. - с 9,20 %. 

Съобразно Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с решение 

по Протокол № 60 от 11.12.2014г. (Правилата), средно-дневната натовареност на 1 

прокурор от РП - Стара Загора през 2020г., изчислена е била 2,61 точки. Нормата 

за натовареност по правилата за 1 работен ден за един прокурор е актове с обща 

тежест 2 точки, т.е. през 2020г. прокурорите от РП - Стара Загора са работили с 

натовареност над заложената норма – с 30,5 % увеличена натовареност. 

За сравнение: през 2019г. средно-дневната натовареност на 1 прокурор е 
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била 2,64 точки, през 2018г. средно-дневната натовареност на 1 прокурор е била 

2,72 точки.  

От изложените данни е видно, че през 2020г. е налице минимално намаление 

на средно-дневната натовареност на един прокурор спрямо 2019г. – с 1,14 %. 

 

НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ 
 

Организацията за работа по надзора за законност и защита на обществения 

интерес в РП Стара Загора, а също и по останалите надзори е създадена със 

заповед на административния ръководител на РП - Стара Загора. По отношение 

разпределението за работа на преписки, касаещи надзора за законност, със заповед 

на административния ръководител същите се разпределят в специализирана група 

в УИС. 

Провеждат се работни съвещания, на които се обсъждат осъществените 

планови проверки, предвижда се извършването на контролни проверки и се 

анализират установените административни нарушения. Правят се предложения за 

актуални проверки. 

Прокурори в надзора по надзора за законност и защита на обществения 

интерес работят по плановите проверки и  извършват контролни проверки по 

направленията за годината, както и проверки, възложени преди отчетния период. 

Същевременно тези прокурори се сезират и по съобщения в медиите. Имат и 

инициирани проверки, които не са планови или по направленията. 

С оглед подобряването на дейността по надзора за законност в РП – Стара 

Загора е приет план за цялата 2020 година, който е съобразен със задачите, 

поставени на ОП – Стара Загора, както и с указанията, съгласно плановете на 

ВКП, ВАП и АП – Пловдив. 

Тенденцията в РП - Стара  Загора, касаеща надзора за законност и защита на 

обществения интерес е свързана с постоянното нарастване числеността на 

образуваните преписки. Все по-голям е и броят на контролните проверки, 

осъществени от РП - Стара Загора, като е създадена добра координация между РП 

- Стара Загора и контролните органи в региона. 

Анализът на данните за работата на РП - Стара Загора, касаеща надзора за 

законност и защита на обществения интерес, сочи нарастване на броя на 

образуваните преписки. 

 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 - 2020 ГОДИНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА 

ВСС ПО ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 05.03.2015г. 

 

През отчетния период в изпълнение на Правила за медийна комуникация в 

системата на Прокуратурата на Република България (ПРБ), утвърдени със Заповед 

№ РД-02-9 от 24.03.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-08 от 12.04.2019 г. на 

главния прокурор и в изпълнение на общественото задължение за предоставяне на 

обективна и навременна информация от публичен интерес, с цел повишаване на 

общественото доверие към Прокуратурата на Република България в Районна 

прокуратура – Стара Загора се запазва обемът на работа в това направление. 

Връзката с медиите и гражданите и през 2020г. се е осъществявала 

преимуществено чрез собствената интернет страница на РП - Стара Загора, която 

се обновява непрекъснато. За нуждите на гражданите е изградена секция „Прием 
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на граждани“, в която са на разположение бланки на заявления и жалби, които 

гражданите могат да ползват. Документите са на разположение и на изнесеното 

работно място в приемната на административната сграда в областния град и в 

деловодствата на териториалните отделения.  

Активна дейност в насока информиране на обществеността за дейността на 

РП - Стара Загора осъществява и определения за говорител магистрат от РП – 

Стара Загора – при стриктно спазване на правила за медийна комуникация в 

системата на ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-9/24.03.2015г., изм. и доп. със 

Заповед № РД-02-08/12.04.2019 г. на главния прокурор. 

През отчетния период на сайта на Районна прокуратура – Стара Загора са 

били публикувани 144 прессъобщения (при 108 броя за 2019г. и 118 броя за 

2018г.), които касаят работата на прокурорите по конкретни казуси. 

В рамките на работния ден на сайта на прокуратурата се публикува 

информацията по наблюдавани от Районна прокуратура – Стара Загора преписки и 

досъдебни производства, с проявен обществен интерес; при случаи със задържани 

лица, или такива с мярка за неотклонение „Задържане под стража“; при 

самосезиране на Районна прокуратура – Стара Загора по информация, изнесена в 

медиите; ежемесечна статистическа информация за предадените на съд лица, 

постигнатите осъдителни присъди и др. 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 

ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 
 

Приоритетите в дейността на РП – Стара Загора за 2021г. са пряко свързани 

с очертаване на постигнатото през 2020г., констатиране на проблемите и 

пропуските в работата и съответно набелязване на конкретни мерките за 

преодоляването им. 

В резултат на приключилия трети етап от съдебната реформа в Р.България и 

окрупняване на районните прокуратури в областните центрове през 2021г. баха 

закрити действащите РП – Казанлък и РП – Чирпан и същите преминаха като 

териториални отделения към РП – Стара Загора. Като основна цел на извършената 

реформа е оптимизиране на щатната обезпеченост в рамките на съдебния район на 

гр.Стара Загора и преодоляване на т.нар. диспропорция в натовареността в 

отделните ТО и прокуратурата в областния град. Преструктурирането на 

районните прокуратури в региона на гр.Стара Загора, след приключилия втори 

етап от съдебната реформа безспорно и от данните в настоящия доклад, води до 

извод за постигнато оптимизиране на щатната обезпеченост както на 

магистратите, така и на съдебните служители. Преодоляна е неравномерната 

натовареност на прокурорите в региона. Подобрено е значително съотношението 

магистрат – съдебен служител, както към обща, така и към специализирана 

администрация, като критерий за натовареност на съдебните служители. През 

2021г. следва да продължат усилията за подобряване ефективността на работа на 

служителите преди всичко в териториалните отделения, с оглед подобряване на 

организацията по движението и администрирането на преписките и делата. 

Запазване на постигнатите много добри резултати по отношение на 

оправдателни присъди и върнати от съда дела и полагане на усилия за 

подобряването на тези показатели през 2021г.  

В тази връзка следва да продължи процеса на повишаване качеството на 
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работа на прокурорите преди всичко в досъдебната фаза на процеса, при 

осъществяване на контрол и ръководство на разследването с оглед избягване на 

допускане на пропуски и грешки, особено повтарящи се.  

Положително за 2020г. е обстоятелството, че въпреки развилата се в 

страната епидемиологична обстановка, свързана с разпространение на COVID – 19 

и невъзможност при спазване на съществуващите мерки за провеждане редовно на 

работни съвещания, липсата им не се отрази на показателите за дейността на 

районната прокуратура по върнати от съда дела и оправдателни присъди. Въпреки 

това създадената добра практика е дала резултати и следва да продължи и през 

2021г., като обхване и съответните териториални отделения. 

Следва усилията на прокурорите да се носочат към предприемане на 

конкертни мерки по наблюдаваните досъдебни производства, с оглед 

осъществяване на постоянен и по-стриктен контрол на разследването, особено при 

съгласуване на делата, при даването на указания по разследването и при 

изоготвяне на искания за удължаване на срока. 

През цялата 2020 година продължи работата по анализиране по всички 

приоритетни в работата на прокуратурата направления. Поддържат се създадените 

от прокурорите електронни регистри по всяко направление с актуалната законова 

и организационна уредба за работа по всяко от тях. През 2021 година следва да 

продължат усилията за усъвършенстване на работата по всички направления.  

През цялата 2021 година като задача пред РП – Стара Загора ще стои да 

продължат усилията за задълбочаване взаимодействието между наблюдаващите 

прокурори и разследващите и другите органи, ангажирани в противодействието на 

престъпността. 

Основни приоритети по отношение на правораздавателната работата на 

Районна прокуратура гр. Стара Загора и през 2021 година следва бъдат: 

 стриктно спазване на случайния принцип за разпределение на преписки 

и дела, 

 продължаването на досегашните усилия за срочно и качествено 

приключване на преписки и досъдебни производства,  

 осъществяването на ефективен контрол върху работа на разследващите 

органи,  

 свеждане до минимум на ДП върнати за допълнително разследване от 

съда и на оправдателните съдебни актове,  

 провеждането на обучителни семинари и включването в организирани 

такива за повишаване на правната подготовка на разследващите и на прокурорите, 

 провеждането регулярно на работни съвещания за обсъждане на 

съдебната практика по наказателни дела, причините за връщане на дела от съда и 

за постановяване на оправдателни присъди и набелязване на мерки за 

преодоляването им. 

Ще продължат усилията за повишаване уменията за работа с УИС на 

служителите от администрацията на прокуратурата, с особено внимание към 

нововъзникналите ТО към РП – Стара Загора за преодоляване на допусканите 

пропуски в работата със системата и отстраняване на ново установени пропуски от 

предходни години. 

Натрупаният опит в изградената медийна комуникация на РП – Стара Загора 

следва да продължи да се развива в съответствие с принципите и целите на 

Медийната стратегия на съдебната власт приета от ВСС. През 2021г. следва да се 
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задълбочи осъществяваната комуникация с медиите, с цел пълно и адекватно 

отразяване пред обществото на дейността и извършената работа от РП – Стара 

Загора в изпълнение на конституционно регламентираните ѝ задачи. 

 

 

АНДРЕАН СУТРОВ 

 

И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР 

НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

СТАРА ЗАГОРА 


