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РАЗДЕЛ І 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

Районна прокуратура - Казанлък в началото на отчетния период към 

01.01.2020г. по утвърден щат е имала 12 длъжности за прокурори, от които 1 - 

„Административен ръководител - Районен прокурор”, 2 – „Заместници на 

административния ръководител- зам. районни прокурори”, 7 – „Прокурор” и 2 – 

„Младши прокурор“.  

През 2020 година разследването по 1612 досъдебни производства по общия ред 

е извършено от разследващи полицаи, като 10 досъдебни производства са разследвани 

от следовател от Окръжен следствен отдел при ОП - Стара Загора. 

През 2020 година броя на върнатите от съда дела е седем.  

През 2020 година броят на тези досъдебни производства е 3314 бр. и за 

сравнение броят на тези дела през 2019 година е 4764 бр., а през 2018 година – 3304 

бр. 

 

РАЗДЕЛ II 

1.ДОСЪДЕБНА ФАЗА 

1. Преписки. Проверки по чл.145 ЗСВ - срочност, резултати, мерки. 

От 01.01.2020 година до 31.12.2020 година в Районна прокуратура гр. Казанлък  

са наблюдавани общо 2248 бр. преписки, от които 2043 бр. новообразувани. 

До 31.12.2020 година са решени 2213 бр. преписки, като са останали нерешени 

от прокурор в края на отчетния период 35 преписки, като всички са в едномесечен 

срок на произнасяне. 

По общо решените 2213 бр. преписки от прокурорите в Районна прокуратура 

гр. Казанлък са образувани 555 бр. досъдебни производства. За сравнение през 2019 

година броя на образуваните досъдебни производства е бил 553 бр., а през 2018 

година – 509 бр. От Районна прокуратура гр. Казанлък по 1621 бр. преписки са 

постановени откази за образуване на досъдебни производства през 2020г. За 

сравнение през 2019 година тези откази са били 1515 бр., а през 2018 година – 1283 

бр. През отчетния период 36 бр. преписки са изпратени по компетентност на друга 

прокуратура, а 67 бр. преписки са били в РУ - Казанлък в края на отчетния период за 

извършване на предварителни проверки. 

По тези общо решени 2213 бр. преписки произнасянията на прокурорите са в 

срок до 1 месец. 

През отчетния период от общо постановените 1621 бр. отказа за образуване на 

досъдебни производства са обжалвани пред ОП - Стара Загора 23 бр. постановления, 

като 3 бр. са отменени, двадесет постановления са потвърдени. 
 

 

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. 
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През 2020 година в района на Районна прокуратура гр. Казанлък са 

регистрирани общо 1298 престъпления. Процента на разкриваемост от органите на 

МВР възлиза на 52,2 %. 

Най-голям дял от регистрираната престъпност имат престъпленията против 

собствеността и тези по глава XI раздел II от НК. 

• 530 престъпления против собствеността; 

• 351 общоопасни престъпления; 

• 106 престъпления против личността; 

• 225 Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и 

осигурителната система; 

• 41 против реда и общественото спокойствие; 

• 91 престъпления против брака и семейството; 

• 25 документни престъпления; 
 

От общо образуваните през 2020 година 1437 наказателни производства, 882 са 

започнати по реда на чл.212 ал.2 от НПК, а 555 са образувани от прокурор. 

 

Бързи производства 

През отчетния период са наблюдавани общо 319 бързи производства, като 

започнати през годината са 308 бързи производства. 

По 193 бързи производства е разпоредено от прокурор от състава на Районна 

прокуратура гр.Казанлък разследването да бъде извършено по общия ред. 

За сравнение с предходните две години през 2019 година техният брой е бил 

303 броя, а през 2018 година - 339 броя. Налице е устойчиво прилагане на ускорените 

форми за провеждане на разследването през наблюдавания тригодишен период в 

сравнение с предходните две години. През 2020г. се наблюдават  12 бр. постановления, 

с които е разпоредено  БП от прокурор (чл. 356, ал. 2 НПК). 

  

Досъдебни производства разследвани по общия ред 
 

През 2020г. са наблюдавани 1764 досъдебни производства, разследвани по 

общия ред /вкл. преобразуваните БП/. От тях 887 са новообразувани. През 2020г. 

са наблюдавани 1612 досъдебни производства по разследвани от разследващ 

полицай и  26 разследвани от следовател. 

През 2020 година в Районна прокуратура гр. Казанлък има 41 бр. изготвени 

искания до РС - Казанлък по реда на чл.64 ал.1 от НПК за вземане на мярка за 

неотклонение по отношение на четиридесет и едно обвиняеми лица, като всички 

искания са уважени. За отчетния период няма подавани протести от наблюдаващите 

прокурори срещу изменена мярка за неотклонение „Задържане под стража". 

2.2. Срочност на разследването 

През отчетния период са приключени общо 1183 досъдебни производства. 

Приключените досъдебни производства съставляват 36% от общо наблюдаваните 

досъдебни производства. Останали са неприключени 508 досъдебни производства, 

които съставляват 15,32 %  от общо наблюдаваните. 

Всички приключили досъдебни производства са в законов срок. 
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Нерешени при прокурор в края на периода са 36 досъдебни производства, 

като 35 са в срок до 1 месец, а едно в срок до 2 месеца. 

 

2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения 

 

През 2020 година от прокурорите в Районна прокуратура гр. Казанлък са 

решени общо 2770 бр. досъдебни производства. 

През отчетния период са спрени 307 бр. досъдебни производства поради 

неразкриване на извършителя на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК, а 41 бр. досъдебни 

производства са спрени на други основания. 

С постановления за прекратяване са решени общо 1913 дела, от които 1553 бр. 

са прекратени по давност. От общо прекратените 360 дела (извън тези прекратени по 

давност) по 44 дела са установени извършителите. 62 дела са прекратени на 

основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК.  

През 2020 година от прокурорите в Районна прокуратура гр. Казанлък са 

внесени в РС - Казанлък общо 498 досъдебни производства, като с тях са предадени 

на съд 538 лица.  

Внесени са с обвинителни актове 212 досъдебни производства срещу 239 лица. 

Със споразумение по реда на чл.381 от НПК са внесени 181 досъдебни 

производства срещу 189 обвиняеми лица, а 105 досъдебни производства са внесени по 

реда на чл.78а от НК срещу 110 обвиняеми лица. 

Внесените с прокурорски актове в съда общо 498 досъдебни производства 

съставляват 18 % от общо решените. 

Внесените с прокурорски актове в съда дела се разпределят структурно по 

Глави и Раздели от НК, както следва: 

40 дела за престъпления по Глава втора от НК; 

60 дела за престъпления по Глава четвърта от НК; 

 109 дела за престъпления по Глава пета от НК; 

18 дела за престъпления по Глава шеста от НК; 

2 дела за престъпления по Глава осма от НК; 

13 дела за престъпления по Глава девет от НК; 

18 дела за престъпления по Глава десета от НК; 

231 дела за престъпления по Глава единадесета  от НК;  

 

1в Възобновяване на Административно-наказателни производства. 

 

През 2020г. по предложения на Районна прокуратура гр. Казанлък –

Административен съд-Стара Загора е възобновил две административно- наказателни 

производства с влязло в сила наказателно постановление от които едно е приключило 

с внасяне на делото в съда и влязъл в сила осъдителен съдебен акт, а другото ДП е 

възобновено, като за 2019г.производствата които са били възобновени са три АНП. 

II. СЪДЕБНА ФАЗА 

1. Наказателно-съдебен надзор 
 

През 2020 година от Районна прокуратура гр. Казанлък в РС - Казанлък с 

прокурорски актове са внесени общо 498 досъдебни производства /при 414 

наказателни дела за 2019г. и 416 през 2018г./.Забелязва се завишаване на броя на 
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внесените и образувани от съда дела по прокурорски актове, което е положителна 

тенденция. 

По внесените с обвинителни актове са  постановени 81осъдителни присъди, от 

тях по реда на чл.373 ал.ІІІ вр. чл.372 ал.ІV вр. чл.371 т.2 от НПК са постановени 28 

бр. 

По внесените в съда обвинителни актове със споразумение са решени 99 дела, а 

по реда на чл.78а от НК 2 дела.  

Налице е повишаване на общо решените от съда дела по внесени обвинителни 

актове през 2020г. – с 27.6% спрямо 2019г. и с 30.2% спрямо 2018г. 

Налице е и повишение на приключилите от тях с осъдителна присъда 81 дела ( 

при 53 за 2019г. и 55 за 2018г.) 

В сравнение с 2019 година е увеличен броят на внесените с обвинителен акт в 

съда досъдебни производства, като за сравнение техният брой през 2019 година е бил 

139. 

В сравнение с 2019 година е увеличен броят на внесените със споразумения в 

съда досъдебни производства, като за сравнение техният брой през 2019 година е бил 

158. 

През 2020 година е намален броят на внесените в съда досъдебни производства 

с предложение по чл.78а от НК. За сравнение през 2019 година техният брой е бил 

112. 

 

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

Съотношение спрямо предадените на съд лица.  

През 2020г. по прокурорски актове на Районна прокуратура гр. Казанлък от PC 

гр.Казанлък са осъдени и санкционирани общо 460 лица, като са влезли в сила 

осъдителни съдебни актове по отношение на 489 лица.  

През 2020г. броят на осъдените жени с влязъл в сила съдебен акт е по-висок с 

8.7 % в сравнение с 2019г. и се запазва броя от 2018г. 

 

Данни за наложени наказания с влезли в сила съдебни актове  

През 2020г. по отношение на лицата с наложено наказание „лишаване от 

свобода” с приложение на чл.66 от НК е налице повишение с 27.8% в сравнение с 

2019г. 

По отношение на лицата с ефективна присъда „лишаване от свобода“ се отчита 

повишение в броя на осъдените с 15.1 % в сравнение с 2019г. и с 13 % в сравнение с 

2018г. 

През 2020г. са осъдени на “Пробация“- 54 лица, които са най-много в 

сравнение с последните две години(43 за 2018г. и 49 за 2019г.). 

През текущия отчетен период на 2020г. отчитаме ръст с 14,8% на лицата с 

наложено наказание „Глоба“- спрямо 2019г. и с 16,2 % в сравнение с 2018г. 

В абсолютни стойности се наблюдава среден брой при осъдените лица с други 

наказания като „Лишаване от права“ и „Обществено порицание“: 88 общо за 2020г. 

при (66 за 2019г. и  91 за 2018г.)  

 

Практическо приложение на съкратеното съдебно следствие .  

През 2020 год. са се провели 31 производства по реда чл.371 – 374 НПК, като 

не са налице постановени оправдателни присъди.   

Наложените през отчетния период наказания по реда на съкратеното съдебно 

следствие са 33. Техният брой за 2018г. е 24бр., а за 2019г. – 14бр. 
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2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела 
 

За периода 01.01.2020г.- 31.12.2020г. се отчитат 14 броя върнати от съда дела - 

от тях 7 бр. внесени с обвинителен акт, 5 бр. внесени със Споразумение за 

прекратяване на наказателно производство и 2 бр. с Предложение за освобождаване 

от наказателна отговорност по чл.78 а от НК.  

Относителният дял на върнатите дела за 2020г., спрямо внесени прокурорски 

актове в съда е 2,8 % (14/494). 

За сравнение с предходните две години върнатите от съда дела през 2019 

година са 14 броя, от които 7 бр. внесени с обвинителен акт, 2 бр. внесени със 

Споразумение за прекратяване на наказателно производство и 5 бр. с Предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност по чл.78 а от НК,  а през 2018г. са 6 бр., от 

които 2 бр. внесени с обвинителен акт, 2 бр. внесени със Споразумение за 

прекратяване на наказателно производство и 2 бр. с Предложение за освобождаване 

от наказателна отговорност по чл.78 а от НК. 

От общо върнатите 7 бр. дела по внесени обвинителни актове, всички са 

върнати от съдията – докладчик. 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Казанлък са налице актове от 

категорията върнати повече от веднъж през отчетния период. 

През отчетния период са били подадени общо 7 протеста срещу разпореждания 

на съда за връщане на дела. Разгледани са били 6 от тях, като  два са уважени и 

четири са неуважени за периода. 

През отчетния период в Районна прокуратура гр. Казанлък  няма върнато дело 

за доразследване от особен обществен интерес. 

През 2020г. са влязла в сила 2 оправдателни присъди, по които са  оправдани 2 

лица / за разлика от 2019г. където е влязла в сила 1 оправдателна присъда, по която е 

оправдано 1 лице/. 

Относителният дял на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт, през  

2020г., спрямо всички осъдени лица с влезли в сила решения е 0,4 %,  (2/489 ), в 

сравнение с относителния дял на оправданите лица с влязъл в сила акт на предходен 

отчетен период на 2019г. - 0,2 % и 0,4 % за 2018г. 

През 2020г. са подадени общо 3 протеста срещу изцяло и частично 

оправдателни присъди. От тях: 2 въззивни протеста срещу частично оправдателна 

присъда и 1 срещу оправдателна присъда. Всички от тях са разгледани, като два са 

уважени и един неуважен.  

3. Гражданско-съдебен надзор 
 

През отчетния период на 2020г. няма предявени искове по ГСН.По това 

направление се запазва тенденцията от предходните две години.   

 Прокурорите от Районна прокуратура гр. Казанлък през отчетния период на 

2020г. са участвали в общо 86 съдебни заседания по ГСН /при 111 за 2019г. и  144 за 

2018г/, като са разгледали общо 76 граждански дела, за разлика от 2019г.- 83 дела и 

2018г. -109 дела.  

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура гр. Казанлък са взели участие 

в 1 бр. гражданско дело по ЗОДОВ, което е решено с осъждане на прокуратурата. 

Решението на първоинстанционния съд е протестирано от наблюдаващия прокурор, 

но протеста не е уважен и прокуратурата е осъдена солидарно с ОД на МВР да 

изплати присъденото обезщетение за нанесени неимуществени щети. 
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5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 

През отчетния период на 2020г. в Районна прокуратура гр.Казанлък са 

получени и приведени в изпълнение присъди и определения по споразумения срещу 

218 осъдени лица ( при 183 за 2019г. и 187 за 2018г.) 

 

Привеждане на присъдите в изпълнение. 
През предходните периоди на 2019г. и 2018г. Районна прокуратура гр.Казанлък 

е получила и привела в изпълнение присъди и определения съответно срещу 183 лица 

и 187 лица, което сочи тенденция на увеличение на броя на изпълнените наказания с 

19.1 % по отношение на брой лица спрямо 2019г. и с 16.6 % по отношение брой лица 

спрямо 2018г. 

 

Приведените в изпълнение присъди през 2020г. се разпределят така: 

- Лишаване от свобода - 93 броя наказания 

- Пробация - 65 броя наказания 

- Обществено порицание –9 броя наказания 

- Лишаване от права по чл.37 ал.1 т.6 – 10 НК – 67 броя наказания 

 

През 2020г. на 93 лица с присъди и определения по споразумения е наложено 

реално изтърпяване на наказанието “Лишаване от свобода”, срещу 65 лица за периода 

на 2018г. и 82 лица за отчетния период на 2019г. Налице е повишаване с 13.4 % , 

спрямо 2019г. и с 43.1% , спрямо 2018г.  

Наблюдава се увеличаване на получените и приведени в изпълнение присъди с 

наложено наказание „Пробация”, а именно с 20.4 % спрямо 2019г. и с 12.1% спрямо 

2018г. 

„Лишаване от права” по чл.37 ал.1 т.6-10 от НК също сочи повишение в 

периода, спрямо 2019г. – с 48.9 %, а спрямо 2018г.- с 3.1 %. 

През 2020г. се наблюдава лек спад в сравнение с предходните периоди на 

наблюдение на наложеното наказание „Обществено порицание“- 9 ( при 12 за 2019г. и 

11 за 2018г.) 

При някои от осъдените лица са изпълнени кумулативно две или повече 

наказания. 

 
Контрол по изпълнение на присъдите 
 

През отчетния период на 2020г. получените за изпълнение съдебни актове- 

присъди и споразумения, са привеждани в изпълнение от Районна прокуратура 

гр.Казанлък незабавно.  

При констатирани случаи на неприлагане на разпоредбите на чл. 59 от НК от 

съда, своевременно са изготвяни постановления по реда на чл. 417 от НПК. През 2020 

год. в Районна прокуратура гр.Казанлък са изготвени 5 бр. такива. 

Всички действия по привеждане на наказанията в изпълнение, са извършвани 

незабавно и от компетентните органи: Районна служба „Изпълнение на наказанията” - 

Ст.Загора - Пробационно звено гр. Казанлък и Областно звено “Охрана” гр.Стара 

Загора. В случаите, когато осъденото лице не е било открито, Прокуратурата е 

уведомявана своевременно за това, като е разпореждано обявяването му за местно, 

респ. -общодържавно издирване. При всички случай на наложено с присъдата 

наказание „Лишаване от свобода“ с реално изпълнение, незабавно са изготвяни 

предложения до Директора на ОД МВР- Стара Загора за налагане на ПАМ „Забрана 
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за напускане на страната“. Лицата с неизпълнени присъди, по които е наложено 

наказание „Лишаване от свобода” са обявени за общодържавно издирване. За 2020г. 

Районна прокуратура гр.Казанлък е издадала 1 ЕЗА, която към края на отчетния 

период е неизпълнена.  

За отчетния период на 2020г. няма неприведени в изпълнение присъди. 

Незадържаните лица, осъдени на наказание „Лишаване от свобода” са общо 4, 

като няма нови за отчетния период.  През м. декември 2020 г. едно от осъдените лица 

от категорията е установено и задържано във Великобритания. Спрямо същия през 

2018 год. Районна прокуратура гр.Казанлък е изготвила предложение по реда на чл.25 

и чл.23 от ЗЕЕЗА, относно Обявяване за международно издирване и временно 

задържане под стража с оглед на следваща екстрадиция на лице, с цел изпълнение на 

наказание „Лишаване от свобода“. Издадена е и ЕЗА. След установяването на 

осъдения е възложен превод на ЕЗА, който е изпратен по надлежния ред на Дирекция 

„Международно правно сътрудничество“ – гр. София.  

Второто от лицата се намира в Италия. По отношение на него в предходен 

период не бе допусната екстрадиция. Третото от лицата от категорията е с 

неустановено местонахождение.  

Последното от незадържаните осъдени лица е с наложено наказание 3 /три/ 

години „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален „Строг“ 

режим. Същото се намира в Затвор в Република Гърция. 

Основна причина за неизпълнението на тези присъди е укриването на 

осъдените лица извън територията на Република България.  

За периода е налице един случай на отлагане изпълнението на наказание. 

Не са налице присъди с надлежаване на определеното от съда наказание.   

 

Възобновяване на наказателни дела 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Казанлък са изготвени  6 бр. сигнали за 

възобновяване на наказателни производства по реда на чл.420 ал.1 вр. чл.422 ал.1, т.5 

от НПК на основание чл. 348 ал.1, т.1 от НПК, за допуснати нарушения на 

материалния закон, както и за допуснати съществени процесуални нарушения при 

разглеждане на делото. По 3 бр. от сигналите наказателните производства са били 

възобновени, 1 бр. е оставен без уважение, а 2 бр. са неразгледани към края на 

отчетния период. През предходния отчетен период за  2019г.  не са изготвени такива. 
 

 Принудителни мерки. 

През 2020 година в Районна прокуратура гр.Казанлък са наблюдавани 94 

преписки (като новообразуваните преписки са 85 бр.), свързани с приложението на 

принудителни  мерки по Закона за здравето и Наказателния кодекс, от тях по чл.155 

от ЗЗ са 80 преписки, а по чл.89 от НК са 5 бр. преписки.  

За 2019г. наблюдаваните преписки по Закона за здравето са били 79, което сочи 

повишение през текущия отчетен период на 2020г. с 19 %, докато за 2018г. общо 

наблюдаваните преписки са били -61 бр., което сочи значителен ръст с 54.1 %. 

Новообразувани за периода са 85 преписки, от тях по 26 бр. прокурорът е 

постановил отказ да се внесе искане за задължително лечение.  

 Районна прокуратура гр. Казанлък е внесла в Районен съд гр. Казанлък 54 

искания по ЗЗ и 5 предложения за прилагане на принудителни медицински мерки по 

чл.89 от НК- общо 59 предложения и искания по Закона за здравето /при 62 за 2019г. 

и 41 за 2018г./.  

Общо разгледани са 64 предложения/искания, Районен съд гр. Казанлък е 

уважил 39 бр. искания по Закона за здравето и 5 бр. предложения по чл.89 от НК, 

общо 44 производства, което съставлява 68.8 % от разгледаните дела.  Общо 
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прекратените производства в съдебна фаза са 20 бр., което представлява 31.25 % 

относителен дял. Причините за отказ да бъдат наложени принудителни мерки по ЗЗ 

от страна на РС гр.Казанлък се дължат на подобреното здравословно състояние на 

освидетелстваните, отпадане на необходимостта за постановяване на задължително 

лечение по реда на чл.158 ал.5 вр. с чл.159 и 162 от Закона за здравето, или на 

доброволното постъпване на лицата в съответното лечебно заведение. 

През 2020 година прокурорите от Районна прокуратура гр.Казанлък са 

участвали в 125 съдебни заседания по предложения и искания за налагане на 

принудителни мерки /при 126 за 2019г. и 93 за 2018г./.  

   

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. 

1. Дейност по изпълнение на Указание за специален надзор в 

Прокуратурата на Р.България. 

 

През отчетния период на 2020г. в Районна прокуратура гр. Казанлък не се 

наблюдават дела взети на специален отчет образувани за корупционни престъпления 

и организирана престъпност. Поради създалата се пандемична обстановка и 

множеството образувани досъдебни производства за престъпление по чл. 355, ал. 2, 

вр.  ал. 1 от НК, са наблюдавани 45 бр. дела взети на специален надзор от посочената 

категория, като 43 от тях са новообразувани, а 2 са получени по компетентност. С 

оглед обстановката в страната и високия обществен интерес наблюдаващите 

прокурори приключиха в изключително кратък срок 38 бр. производства, като 27 бр. 

от тях са внесени в Районен съд гр. Казанлък, 10 бр. са прекратени и едно е при 

прокурора за решаване. От внесените в съда дела 21 бр. са с обвинителен акт и 6 бр. 

са със споразумение. Осъдени с влязла в сила присъда през 2020г. за посочената 

престъпление са 22 лица, като са наложени 17 бр. наказания „Лишаване от свобода- 

условно“, 5 бр. наказания „Пробация“ и 17 бр. накания „Глоба“. 

  

Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС.  

През 2020г. прокурорите в Районна прокуратура гр.Казанлък са наблюдавали 

10 бр. досъдебни производства образувани за престъпления, свързани с данъчни 

престъпления, от компетентността на Районна прокуратура, по конкретно по чл.234 

от НК - продажба и държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква 

по закон, в немаловажен случай. 

Новообразувани за периода са 7 бр. 

Прокурорите са решили 6 бр. досъдебни производства. 

Внесено в съда е едно  производство със споразумение за прекратяване на 

наказателното производство срещу едно обвиняемо лице. 

Прекратените дела за периода са 4 бр. и е спрени едно.  

Броят на осъдените с влезли в сила присъди лица са две. През периода не са 

налице оправдани лица с влезли в сила оправдателни присъди. 

 

 

Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 

За периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. в Районна прокуратура гр.Казанлък 

са наблюдавани общо 83 досъдебни производства с предмет наркотични вещества, от 

които новообразувани през периода са 54 досъдебни производства. От наблюдаваните 
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производства 70 бр. са водени за престъпления по чл.354а ал.1, ал.3 и ал.5 от НК - 

придобиване и държане на наркотични вещества, а 13 производства са били водени по 

чл.354в ал.1 от НК – за засяване и отглеждане на растения от рода на конопа в 

нарушение на установените в ЗКНВП правила.  

През отчетния период на 2020г. са решени общо 64 досъдебни производства, от 

които 32 досъдебни производства са били внесени в съда, с което на съд са предадени 

общо 32 лица. За престъпления от тази категория са били прекратени 29 бр. 

досъдебни производства, а 3 производства са спрени. В края на отчетния период са 

остават неприключени 19 бр. дела.  

През 2020 г. се констатира ръст с 17 % на наблюдаваните дела от тази 

категория в сравнение с 2019г. и с 48.2 % в сравнение с 2018г. 

Все още остава сравнително висок относителният дял на прекратени ДП, 

спрямо общо решените, който за 2020г. е  45.3 % ( при 42.1 %. За 2019г., за 2018г. е 

51.2 %), но е най-нисък в тригодишния период на отчитане.  

Относителният дял на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт, спрямо 

предадените на съд лица за 2020г. е 100 %. 

За 2020г. не се наблюдава негативна тенденция по отношение на върнати от 

категорията дела от съда. За отчетния период има 1 върнато дело (при 1 за 2019г. и 0 

за 2018г.). Има едно оправдано лице с влязла в сила присъда. 

През 2020г. по дела от тази категория са били осъдени и санкционирани 32 

лица с влязъл в сила съдебен акт (при 25 за 2019г. и 20 за 2018г.) 

По отношение на осъдените 32 лица през 2020 са били наложени общо 41 

наказания. На 18 от осъдените лица е било наложено наказание лишаване от свобода, 

от тях: 2 ефективно и 16 условни наказания.  

През 2020г. нито едно лице не е било осъдено на пробация, като тенденцията се 

запазва в тригодишния период.  

Най-висок процент заемат наказанията „Глоба“- 43.9%, от всички наложени 

наказания. 

 

Незаконен трафик на хора. 

През 2020г. Районна прокуратура гр.Казанлък се наблюдавала 1бр. досъдебно 

производство за извършено престъпление по чл.159а - чл.159г от НК. (при 1 за 2019г. 

и 3 за 2018г.). През отчетния период няма новообразувани досъдебни производства 

(за 2018г. 2 бр., докато за 2019г. 0 бр.). Наблюдаваното досъдебно производство е 

получено по компетентност и е неприключено към края на отчетния период.  

Пострадали от този вид престъпления за отчетния период на 2020г. е 1 жена; 

(при 5 лица за 2018г., от тях 3 мъже и жени; за 2019г.-1 жена;) 

 

Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от 

непълнолетни лица. 

Наблюдението на данните за тригодишен период дава основание да се приеме, 

че се наблюдава ръст на броя на досъдебните производства водени срещу 

непълнолетни с 41.3 % спрямо 2019г. и  с 86.4 % в сравнение с 2018г. 

Внесените прокурорски актове в съда също бележат ръст, спрямо 2019г. и 

2018г. с 93.3 %. 

Относителният дял на внесените актове в съда спрямо всички решени 

досъдебни производства за 2020г. представлява дял от 90.6 %, в сравнение с 2019г. -

65.2  % и 2018г.- 83.3 %. 

Общият брой прекратените наказателни производства за 2019г. е 3 (при 4 за 

2018г. и 8 за 2019г.). Относителният дял към общо решените производства е 9.4 %. 
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От прекратените 3 бр. наказателни производства през 2020г., е налице едно 

прекратени на осн. чл.61 от НК.  

Броят на осъдените непълнолетни лица с влязла в сила присъда за 2020г. е 28 

лица, с 55.6 % повече от 2019г. и с 115.4 % повече от 2018г. 

През 2020г. десет непълнолетни лица са били с наложена мярка за процесуална 

принуда „Задържане под стража“. 

През изтеклата 2020 година прокурорите са решили по същество 32 бр. 

досъдебни производства, водени срещу непълнолетни извършители на престъпления, 

срещу 23 бр. производства за 2019 год. и 18 бр. за 2018 година.  

 

От изложените данни е видно, че в Районна прокуратура гр.Казанлък за отчетен 

период на 2020г., от непълнолетните осъдени лица, с най-голям брой са тези с 

наложено наказание „Лишаване от свобода“ с приложен чл.69, вр.чл.66 НК- 13 бр., 

което съставлява 46,4 % относителен дял спрямо всички осъдени 28 непълнолетни 

лица.  

С ефективно наказание „лишаване от свобода“ са 7 лица, представляващо 

относителен дял от 25 %; с наказание „Пробация/общ.порицание“ осъдените 

непълнолетни лица са също 7 лица също с 25 % относителен дял.  

Друга положителна тенденция през 2020г. е липсата на върнати дела през 

периода, както и на оправдани лица.  

 

Преписки и досъдебни производства, свързани с Домашното насилие 

 

Съгласно водения в Регистър в Районан прокуратура гр. Казанлък през 2020г. 

са наблюдавани общо 114 бр. преписки и досъдебни производства, като за отчетния 

период са заведени 75 бр. нови жалби, сигнали или извършени по реда на чл. 67 от 

ЗМВР проверки, касаещи осъществено домашно насилие, закана с убийство, закана с 

убийство (домашно насилие) и нарушена заповед за защита от домашно насилие. От 

общо наблюдаваните производства:  

-31 бр. с тематична класификация: „Домашно насилие“; 

-58 бр. преписки  с тематична класификация „Закани с убийство“ 

-22 бр. преписки с тематична класификация „Закани с убийство“ (Домашно 

насилие).  

- 3 бр. преписки заведени с тематична класификация „Нарушена заповед за 

защита от домашно насилие“. 

 

Общо решени са 60 бр. преписки, от тях: 

-обединени- 2 бр.; 

-изготвени искания за задължително лечение - 4 бр.; 

-отказ да се образува досъдебно производство- 54 бр.; 

 

Неприключени преписки в края на периода на 2020г.- 3 бр., от тях: 

-1 бр. с тематична класификация „Закани с убийство“ 

-1 бр. с тематична класификация: „Закани с убийство“ (Домашно насилие) 

- 1 бр. с тематична класификация „Нарушена заповед за защита от домашно 

насилие“. 

 

Общо наблюдавани досъдебни произодства за 2020г. – 51 бр., от тях -28 

останали от предходни отчетни периоди на 2019г. и 2018г. 

Общо новообразувани за 2020г. - 23 бр. дела, от тях: 
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- 2 бр. с тематична класификация: „Домашно насилие“ 

- 18 бр. с тематична класификация „Закани с убийство“ 

- 2 бр. с тематична класификация „Закани с убийство“ (Домашно насилие).  

- 1 бр. с тематична класификация „Нарушена заповед за защита от домашно 

насилие“. 

 

От общо наблюдаваните 51 бр. досъдебни производства, общо решени са 30 

досъдебни производства, така както следва: 

-прекратяване на наказателно производство-10 дела; 

-спиране на наказателно производство- 4 дела; 

-внасяне на обвинителен акт- 8 бр. ДП срещу 8 лица; 

-внасяне споразумение за прекратяване на наказателно производство- 7 бр. ДП 

срещу 7 лица; 

-обединени наказателни производства- 1 бр. 

 

В края на отчетния период останали за решаване при прокурора- 1 бр. ДП. 

Неприключени в края на отчетния период на 2020г.-20 дела; 

Общо осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт през отчетния период на 2020 

г.- 11 бр. 

На същите са наложени следните наказания:  

„Пробация“- 7 бр. 

„Лишаване от свобода –ефективно“- 1 бр. 

„Лишаване от свобода –условно“- 3 бр. 

 

IV. Международно – правно сътрудничество. 

 

Общият брой на преписките с международен елемент през отчетния период на 

2020г. е 4 /при 6 за 2019г. и  13 за 2018 г./. 

За 2020г. прокурорите на Районна прокуратура гр.Казанлък са изготвили 1 бр. 

ЕЗА, докато през изминалите 2019г. 1 ЕЗА, и за 2018г.- 4 ЕЗА; 

През отчетния период в Районна прокуратура гр.Казанлък няма получени за 

изпълнение ЕЗА, което се отнася и за предходната 2019г. и 2018г.  

През 2020г. Районна прокуратура гр.Казанлък има изготвена една изходяща 

молба за правна помощ и искания за следствена поръчка в чужбина (1 за 2018г. и 0 за 

2019г.).  

През 2020г. Районна прокуратура гр.Казанлък е получила за изпълнение 1 брой 

молба за правна помощ (техният брой през 2019г. е 5, а през 2018г. е 8).  

През отчетния период има изготвени 3 бр. Европейски заповеди за разследване. 

През отчетния период няма получени и изпратени молби за екстрадиция.  

През периода няма случаи на трансфер на наказателно производство от 

България за други държави.  

Данните сочат, че дейността по международно-правното сътрудничество е най -

силно активизирана през 2018г.  

През 2020г. молбата за правна помощ е получена в края на отчетния период и 

подлежи на изпълнение. 

През 2020г. няма получени уведомления по реда на чл.21 от Европейската 

конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси. 

 

V. Административна и контролно – ревизионна дейност. 
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Кадрово обезпечаване.  

В администрацията на Районна прокуратура - Казанлък през 2020 г. е 

утвърдена щатна численост за 15 съдебни служители. В администрацията е обособено 

1 звено - „Информационно и техническо обслужване“ и 1 служба –„Регистратура, 

деловодство и архив”. През  2020г. в Районна прокуратура гр. Казанлък е освободена 

една щатна бройка за длъжността „съдебен статистик“ поради преместване на 

служителя в друга прокуратура.  За отчетния период не е имало продължително 

отсъстващи съдебни служители.  

Районна прокуратура гр. Казанлък  през 2020 г. е работила с щат от 15  съдебни 

служители. 

Съотношението на магистрати и служители в администрацията в Районна 

прокуратура гр.Казанлък е 1,25.  

Броят на служителите от специализираната администрация към 31.12.2020г. /по 

щат/ е 11, което е съотношение на 1 магистрат към 0,92 служител от специализирана 

администрация.  

 

Проверки и ревизии.  

През 2020г. по отношение на Районна прокуратура гр. Казанлък не са 

извършване проверки от ИВСС, от ВКП, от ВАП, от Апелативната прокуратура гр. 

Пловдив  или Окръжна прокуратура гр. Стара Загора. 

През 2020г. няма образувани наказателни производства срещу магистрати  от 

състава на Районна прокуратура гр. Казанлък. 

В Районна прокуратура гр. Казанлък  през 2020г. няма водени преписки във 

връзка със сигнали за евентуално наличие на извършени дисциплинарни нарушения 

от страна на магистрати.  

По отношение на служители от администрацията на Районна прокуратура –

Казанлък няма образувани проверки с оглед данни за извършено дисциплинарно 

нарушение.  

 

5. Поощрения и награди на магистрати и съдебни служители. 

През 2020г. няма наградени магистрати от състава на Районна прокуратура гр. 

Казанлък. 

През 2020г., има един съдебен служител повишен в по-горен ранг от 

администрацията на Районна прокуратура гр. Казанлък. 

 

 

VІ. Натовареност на Районна прокуратура гр. Казанлък 

 

Обем на прокурорската дейност. 

 

Общият обем на прокурорската дейност през 2020г. е 14569 (при 12812  за 

2018г. и 15728 през 2019г./. Спрямо предходните отчетни периоди обемът на 

прокурорската дейност е понижен - спрямо 2019г. с 8 %  и се е повишил с 12.1 % 

спрямо 2018г. 

 

Средна натовареност на прокурор от Районна прокуратура гр. Казанлък по 

основни показатели, е както следва: 

- Среден брой наблюдавани преписки от един прокурор- 199,8  

- Среден брой решени преписки от един прокурор- 196,7 

- Среден брой наблюдавани ДП /вкл. прекратените по давност/ от един 
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прокурор- 294,8 

- Среден брой прокурорски актове внесени в съда  на един прокурор- 44,3 

- Среден брой съдебни заседания   на един прокурор- 91,8 

- Среден брой оправдани лица /с влязъл в сила съдебен акт/   на един 

прокурор- 0,2 

- Среден брой върнати от съда ДП  на един прокурор- 1,2 

 

Натовареност. 

Изведената от статистическите данни Средна натовареност на един прокурор в 

Районна прокуратура гр. Казанлък за 2020г. е 1295.  

 

 Индивидуална натовареност  

През 2020 год. в рамките на 2455 действително отработени дни, прокурорите от 

Районна прокуратура гр.Казанлък са имали среднодневна натовареност от 4,96 акта / 

при 6,24 акта на прокурор през предходната 2019 г. и 5,19 за 2018г./. 

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Казанлък са извършили 

12169 прокурорски акта/дейности и при запълнен прокурорски щат средната 

индивидуална натовареност е 4,96 акта на прокурор.  

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

ДЕЙНОСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

    И НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ 

 

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

гражданите 
Районна прокуратура Казанлък обслужва района на 5 общини както следва: 

Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, с население около 110000 

души. В обслужвания район има 1 РУМВР в гр.Казанлък, и 3 полицейски участъка 

към същото в градовете Павел баня, Мъглиж и Гурково, както и три Държавни горски 

стопанства - Казанлък, Мъглиж и Гурково, и едно Държавно ловно стопанство 

”Мазалат” с.Г.Сахране, общ.Павел баня. В гр.Казанлък се намира и митническо бюро.  

Осъществяването на надзора за законност, защита на обществения интерес и 

правата на гражданите в Районна прокуратура гр. Казанлък през 2020г. бе възложено 

на двама прокурори. Налице е голям брой на издаваните и подлежащи на контрол 

актове от горните институции. Голяма част от проверките се извършват по указание 

на ВАП-София.  

През 2020г. в Районна прокуратура гр. Казанлък са образувани общо 173 

преписки по надзора за законност. От тях извършени проверки по реда на чл.145 ал.1 

т.1-3 от ЗСВ – 13, а преписките образувани по постъпили материали от общинските 

съвети и кметовете на общини – 160. 

Налице е увеличение на общия брой на образуваните преписки през 2020г. в 

сравнение с предходните две години, с 29 % в сравнение с 2019г., и с 28 % в 

сравнение с 2018г. През 2020г. броя на извършените проверки по реда на чл.145 ал.1 

т.1-3 от ЗСВ е намалял незначително в сравнение с предходната 2019г. - с 13 %, но се 

е увеличил в сравнение с 2018г. с 30 %. 

 По инициатива на прокурор са образувани 171 преписки /изискани и проверени 

адм. актове от общините и кметовете, и извършени проверки по инициатива на 

горестоящите прокуратури и на прокурори от Районна прокуратура гр. Казанлък /. 
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През 2019г. – 126 преписки, а през 2018г. – 132. Налице е също завишаване броя на 

преписките по този показател през отчетната 2020г. - с 36 % в сравнение с 2019г., и с 

близо 30 % в сравнение с 2018г. 

РАЗДЕЛ VІ 

 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО 

ПРОТОКОЛ №10/05.03.2015г., Т.3 

 

Районна прокуратура-Казанлък осъществява дейностите по изпълнение на 

Комуникационната стратегия на Съдебната власт 2014 - 2020 г., приета с Решение на 

ВСС по Протокол № 10/05.03.2015 год., т.1 – до т.4., на Медийна стратегия на ПРБ и 

на Инструкция за работата и взаимодействието на ПРБ с медиите и други релевантни 

документи. 

 

Дейности в изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната 

власт 2014-2020 г.: 

   

В Районна прокуратура – Казанлък няма определен говорител.  Медийната 

комуникация на прокуратурата се осъществява от Административния ръководител на 

Районна прокуратура-Казанлък. 

Районна прокуратура-Казанлък за 2020г. е изготвила и публикувала на сайта на 

Районна прокуратура гр. Казанлък – 62 /шестдесет и две/ прессъобщения, които 

информират обществеността за важни аспекти от дейността на институцията. През 

2018г.- 63 бр., което говори за ръст през 2019г. с 14 % спрямо 2017г. и  понижение с 

10.5 % спрямо 2018г. 

На сайта на Районна прокуратура гр. Казанлък се е публикувала актуалната 

информация от дейността на Районна прокуратура-Казанлък.  

 

 

        
ПРОКУРОР В РП: . . . . . . . . . . . . .  

/Т.ДИМИТРОВА/ 
 


