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Общият брой на наблюдаваните през отчетния период преписки в РП 

Чирпан е 400, от които 361 са новообразувани. Отчита се известно намаление на 

общия брой наблюдавани от прокурорите при РП Чирпан преписки спрямо 

предходната 2019 година, когато наблюдаваните преписки са били 452, а през 

2018 година - 409.     

Съответно намален е и броят на решените от прокурорите преписки през 

отчетната 2020г. -  387 спрямо предходните отчетни периоди - 436 през 2019г. и 

397 през 2018г. 

През отчетния период от постановените от прокурорите при РП Чирпан 

общо 243 отказа за започване на досъдебно производство обжалвани пред ОП 

Стара Загора са 9 броя, като 7 от тях са потвърдени и 2 отменени.  

Незначителният брой на отменени от горестоящата прокуратура постановления 

за отказ е добър  атестат за работата на прокурорите при РП Чирпан през 2020г.   

През отчетния период РП Чирпан е наблюдавала разследването по 

общо 633 производства, включително прекратените по давност 186 

производства.  

Новообразувани са общо 320 досъдебни производства, които се 

разпределят, както следва: 86 бързи производства и 234 досъдебни 

производства по общия ред. В процентно отношение броят на образуваните 

бързи производства представлява 26,88 % от всички образувани производства. 

Налице е известно намаление на броя на образуваните досъдебни 

производства през настоящия отчетен период в сравнение с предходните два 

отчетни периода. През 2019г. са образувани 348 досъдебни производства, а 

през 2018г. – 398 досъдебни производства. В процентно отношение е налице 

намаление с 8,05% спрямо 2019г. и с 19,60% спрямо 2018г. 

Започнати са били общо 86 бързи производства, което е значително по – 

малко от започнатите бързи производства през предходните отчетни периоди 124 

бързи производства през 2019г. и 125 - през 2018г.  

Относителният дял на започнатите бързи производства спрямо всички 
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образувани досъдебни производства през 2020г. е 26,88%, спрямо 35,62% – за 2019г. 

и 31,42% – за 2018г. 

Всички приключени бързи производства през 2020г. – 81 на брой са 

приключени в законов срок. По 3 производства е разпоредено разследването да 

продължи по общия ред. Към края на отчетния период е останало 

неприключено 1 бързо производство. 

През отчетния период по общия ред са разследвани общо 364 

досъдебни производства, което представлява 81,45% от всички досъдебни 

производства – 447. От следовател са разследвани общо 6 производства, а от 

разследващ полицай – 358 производства.  

Всички приключени през 2020г. общо 268 досъдебни производства, 

разследвани по общия ред са в законов срок. Липсват приключени извън 

срока производства. От това може да се направи извод, че липсата на 

приключени извън срока производства за пореден отчетен период, може да 

бъде отчетена като постигнат и затвърден положителен резултат.  

Към края на отчетния период са останали неприключени 64 

производства, разследвани по общия ред, като 63 са разследвани от 

разследващ полицай и 1 производство, разследвано от следовател. Тези 

производства представляват 17,58 % от общо наблюдаваните досъдебни 

производства, разследвани по общия ред. Всички неприключени 65 

производства са в законовия срок ( в това число и такива с удължен срок ). 

През 2020г. в района на РУ Чирпан са регистрирани общо 292 

престъпления, като за сравнение регистрираните през 2019г. са 314, а през 

2018г. са 351 престъпления. В процентно съотношение регистрираните 

престъпления са със 7,01% по-малко в сравнение с 2019г. и с 16,81% по-малко 

от 2018г. От цитираното може да се направи извод, че регистрираната 

престъпност в района на РП Чирпан през последните отчетни периоди 

намалява.  

От регистрираните през отчетния период общо 292 престъпления, 

разкрити са 201, което представлява 68,84% от общо регистрираните. За 

сравнение през предходната 2019г. са били разкрити 70,50%, а за 2018г. са били 

разкрити 60,68 % от регистрираните престъпления.  

През 2020г.  РП Чирпан е изготвила и внесла в РС Чирпан 4 искания 

по чл. 64 от НПК за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”, 

като 3 от тях са уважени и 1 е неуважено. За сравнение през 2019г. и 2018 г. е  

изготвено по 1 искане за вземане на тази най-тежка мярка за неотклонение. 

Увеличението на броя на внесените искания за вземане на мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“ се дължи на наличието на тежки криминални 

престъпления, извършени през отчетния период и съответно на лица, по 

отношение на които са били налице предпоставките за вземане на тази мярка.  

През отчетния период са приключени от разследващите органи 

общо 349 производства, което в процентно отношение представлява 78,08% 

от общо наблюдаваните 447 производства. Неприключени от разследващ 

орган са останали 65 производства, които представляват 14,54% от общо 

наблюдаваните.  

От общо наблюдаваните през годината 633 производства през 

отчетния период са решени с прокурорски акт 564, което представлява 
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89,10%. За сравнение през 2019г. са били решени 522 производства, което е 

представлявало 85 % от общо наблюдаваните производства, а през 2018г. са 

били решени с прокурорски акт 1312 досъдебни производства, което е 

представлявало 91,62% от общо наблюдаваните през годината 

производства. Към 31.12.2020г. 4 от приключените досъдебни производства 

са останали нерешени от прокурор.  

През 2020г. са спрени 67 досъдебни производства, от които 55 

производства поради неразкриване на извършителя на основание чл. 244 ал. 

1 т. 2 от НПК и 12 производства – на друго основание. В процентно 

отношение делът на спрените наказателни производства спрямо общо 

наблюдаваните от РП Чирпан е 10,58% и съответно 11,88% спрямо решените 

през периода досъдебни производства от прокурор. 

За сравнение през предходните отчетни години делът на спрените 

досъдебни производства е както следва: през 2019г. са спрени 66 

производства (представляващи 10,75% от общо наблюдаваните 

производства). Спрени през 2018г. – 83 (представляващи 5,80% от общо 

наблюдаваните производства). 

През 2020г. прокурорите при РП Чирпан са прекратили общо 321 

производства, което представлява 56,91% от решените с прокурорски акт 

през годината дела и 50,71% от общо наблюдаваните през отчетния период 

производства. За сравнение през 2019г. са прекратени общо 257  

производства, а през 2018г. общо 1021 производства. В процентно 

отношение прекратените през 2019г. производства представляват 49,23% от 

решените с прокурорски акт дела и 41,86% от общо наблюдаваните през 

2019г. производства.  

През отчетната 2020 година РП Чирпан е внесла за разглеждане в РС 

Чирпан общо 162 прокурорски актове, които се разпределят, както следва: 

- Обвинителни актове – 41 или 25,31% от внесените прокурорски актове;  

- Предложения за решаване на делото със споразумение на основание 

чл. 381 от НПК – 95 или 58,64% от внесените прокурорски актове; 

- Предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание – 26 или 16,05% от внесените прокурорски 

актове. 

Съпоставката на данните за внесените в РС Чирпан прокурорски актове 

спрямо предходни периоди – 2019г. и 2018г. сочи за известно намаление.  През 

2019г. РП Чирпан е внесла в РС Чирпан 189 прокурорски акта, а през 2018г. - 

190 акта. 

През отчетната 2020г. с прокурорски актове са били предадени на съд 

общо 189 лица. 

Осъдените и санкционирани за същия период лица са общо 181 ( в 

това число и такива с невлязла в сила присъда ). По отношение на 183 лица 

съдебният акт е влязъл в сила през 2020г. ( в това число влизат и лица, които са 

осъдени през 2019г., но съдебният акт е влязъл в сила през настоящия отчетен 

период ).  

В сравнение с 2019г., когато общо осъдените лица са били 204 е налице 

намаление с 10,29%, а в сравнение с 2018г., когато осъдените лица са били 

общо 220 е налице намаление с 16,82%. 
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През 2020г. на РП Чирпан от съда са били върнати 5 производства, 

като 2 от върнатите производства са били внесени в съда с обвинителни актове 

през 2018г. и 2019г. Три от върнатите производства са внесени в РС Чирпан 

през 2020г., като 1 е било внесено с предложение за решаване на делото със 

споразумение и 2 са били внесени с предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание. Процентът 

на върнатите 3 производства спрямо внесените през отчетния период общо 165 

акта е 1,82%. Към края на отчетния период всички върнати дела са решени.  

За сравнение през 2019г. от съда е върнато 1 дело, като същото е 

представлявало 0,53% от общо внесените в РС Чирпан прокурорски актове. 

Върнатите през 2018г.  3 дела са представлявали 1,58% от общо внесените през 

2018г. прокурорски актове. 

През отчетния период са влезли в сила 3 съдебни акта, по които са 

признати за невиновни 3 предадени от РП Чирпан на съд лица. Следва да се 

отбележи, че и трите оправдателни присъди са постановени по дела, внесени в 

съда през предишни отчетни периоди ( едно – внесено през 2018г. и две дела - 

внесени през 2019г.). 

От горепосочените оправдателни присъди, две са постановени през 

2020г., а една е постановена през 2019г. и е влязла в сила през 2020г. 

За сравнение през 2019г. не е имало влезли в сила оправдателни 

присъди. ( но са били постановени 2 съдебни акта, по които са оправдани 3 

лица и актовете не са били влезли в сила към края на 2019г. ). През 2018г. са 

били постановени 2 съдебни акта, по които са били оправдани 3 лица с влязъл в 

сила през 2018г. съдебен акт. 

През отчетния период от прокурорите при РП Чирпан е изготвен един 

протест срещу оправдателен съдебен акт на РС Чирпан, като същият е 

неуважен.  

През 2020г. в РП Чирпан са получени за изпълнение общо 71 влезли в 

сила съдебни акта ( присъди и споразумения ), спрямо 84 - за 2019г. и 87 - за 

2018г. В процентно отношение налице е намаление спрямо получените за 

изпълнение през 2019г. с 15,48%  и с 18,39 % спрямо цифрата за 2018г. 

 През периода реално приведени от РП Чирпан съдебни акта ( с получено 

уведомление за започнато изпълнение на наказанието ) са 61, спрямо 78 за 2019г. 

и 74 спрямо 2018г., което в процентно отношение представлява намаление с 

21,79% спрямо 2019г. и намаление със 17,57% спрямо 2018г. 

Цитираните по-горе съдебни актове са реално приведени от РП Чирпан в 

срок до 3 дни. 

През 2020г. липсват произнасяния по отлагане изпълнението на 

наказанието на основание чл. 415 от НПК. 

През отчетния период са внесени 7 броя предложения по реда на чл. 

306 от НПК и всички са уважени.  

Изготвено е 1 искане за приложение на принудителни медицински 

мерки по чл. 89 и сл. от НК. Съдебното производство по искането е 

прекратено от РС Чирпан и делото е върнато на РП Чирпан за изготвяне на 

актуална съдебно-психиатрична експертиза.  

През отчетния период РП Чирпан е работила по 22 преписки за 

прилагане на мерки за задължително настаняване и лечение  по реда на 
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чл. 155 – 165 от Закона за здравето. Прекратени са общо 12 броя преписки. 

Внесени са общо 10 искания за приложение на медицински мерки в РС 

Чирпан, като от тях са разгледани 8 искания. Уважени са 6 искания и по 2 

искания производството е прекратено. Прокурорите при РП Чирпан са 

участвали в 18 съдебни заседания по образуваните в РС Чирпан дела.  

През 2020г. РП Чирпан е наблюдавала 18 производства, взети на 

специален надзор. За сравнение през 2019г. не са наблюдавани такива 

производства. Към края на годината разследването по всички 18 производства е 

приключено. Решени с прокурорски акт са всички производства, като 7 от тях са 

внесени в съда, по 9 - наказателното производство е прекратено и 2 досъдебни 

производства са спрени. Решените с прокурорски акт 18 производства 

представляват 3,19% от общо решените дела. Осъдени са 7 лица с влязъл в сила 

съдебен акт. 

През 2020г. РП Чирпан е наблюдавала 1 производство, образувано за 

корупционно престъпление, отговарящо на критериите заложени в Единен 

каталог на корупционните престъпления. Производството е водено за 

извършено престъпление по чл. 201 от НК (от категорията – злоупотреба със 

служебно положение на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив). 

Същото представлява 0,16% от общо наблюдаваните през годината 

производства. В края на годината наблюдаваното производство е изпратено по 

компетентност на друга прокуратура. 

През 2020г. РП Чирпан е наблюдавала 1 производство, касаещо 

престъпление по глава V, раздел ІV  - измама. Производството е образувано 

за извършено престъпление по чл. 212 ал. 1 от НК. Същото представлява 0,16% 

от общо наблюдаваните през годината производства. В края на годината 

наблюдаваното производство е изпратено по компетентност. 

През отчетния период РП Чирпан е наблюдавала 15 производства, 

касаещи престъпления по глава VІ , раздел ІІ  - престъпления в отделни 

стопански отрасли. Производствата са образувани за извършени престъпления 

по чл. 234 от НК, а именно продажба или държане на акцизни стоки без 

бандерол, когато такъв се изисква по закон. Те представляват 2,37% от общо 

наблюдаваните през годината производства. Образуваните през настоящия 

отчетен период 15 производства от тази категория представляват 4,69% от 

новообразуваните през същата година производства. За сравнение следва да се 

посочи, че през предходната 2019г. са наблюдавани 12 производства от тази 

категория (през 2018г. – 20 производства ). 

Наблюдавани са 29 производства, касаещи престъпления, свързани с 

наркотични вещества и прекурсори, от които 27 производства, водени за 

престъпление по чл. 354а ал. 3 от НК и 2 производства, водени за престъпление по 

чл. 354в ал. 1 от НК. Същите представляват 4,58% от общо наблюдаваните през 

годината производства и 5,94% от новообразуваните през същата година 

производства, тъй като 19 от цитираните производства са образувани през 

настоящия отчетен период, а 10 са останали нерешени от предишен отчетен 

период. За сравнение през предходната 2019г. са наблюдавани  27 производства 

от тази категория, а през 2018г. – 24 производства, от което може да се направи 

извода, че относителния дял на тези престъпления през настоящия отчетен 

период е леко увеличен спрямо този през предходните отчетни периоди. 
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През отчетната 2020г.  РП Чирпан е наблюдавала 12 производства, 

водени срещу непълнолетни лица, като новообразувани са 5 производства. От 

общо наблюдаваните производства (447) същите представляват 2,68 %. 

Приключени са 11 производства, което представлява 91,67% от всички 

наблюдавани производства от тази категория. Решени с прокурорски акт са 12 

производства. 

РП Чирпан  е  наблюдавала 3 преписки, образувани за полицейско 

насилие от служители на МВР. Всички преписки са решени с постановления за 

отказ да се образува досъдебно производство. Липсват образувани досъдебни 

производства за упражнено насилие от служители в местата за лишаване от 

свобода и задържане под стража. 

През 2020г. РП Чирпан е наблюдавала общо 19 бр. преписки, 

образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с 

убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие, които 

представляват 4,75 % от общо наблюдаваните преписки. През 2019г. РП Чирпан 

е наблюдавала общо 24 преписки от категорията, а през 2018г. – 5 преписки.  

През 2020г. прокурорите от състава на РП Чирпан са наблюдавали общо 

6 досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно 

насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно 

насилие, които представляват 1,34% от наблюдаваните досъдебни 

производства. За сравнение следва да се посочи, че през 2019г. РП Чирпан е 

наблюдавала 6 досъдебни производства от категорията, а през 2018 г. – 2 

производства. 

През 2020г. общият обем на прокурорската дейност на прокурорите 

при РП Чирпан е 3 831 или средно 1 330,2 на прокурор (съобразно 

обстоятелството, че средно-списъчния брой на реално работилите прокурори 

през отчетния период е 2,88). За сравнение през 2019г. обемът на 

прокурорската дейност е 3 768 или 961,2 средно на прокурор (средно-

списъчния брой на реално работилите прокурори през отчетния период е бил 

3,92), а през 2018г. обемът на прокурорската дейност е 4 654 или 1 268,1 

средно на прокурор (средно-списъчния брой на реално работилите прокурори 

през отчетния период е 3,67). 

Съобразно Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с 

решение по Протокол № 60 от 11.12.2014г., общата натовареност за РП 

Чирпан за 2020г. е 1 879,6 точки / 2 650 акта /. Средната натовареност на един 

реално работил прокурор от структурата за 2020г. е 652,64 точки / 920,14 акта/, 

т.е. средно по 2,61 точки / 3,68 акта / на прокурор за 1 работен ден  по календар 

и средно по 3,16 точки / 4,46 акта / на прокурор за 1 действително отработен 

ден. През 2020г. по решените дела с окончателен прокурорски акт, отличаващи 

се с тежест над обичайната, по определените в Правилата показатели, 

наблюдаващите прокурори при РП Чирпан са попълнили 10 формуляра от тази 

категория.  

През 2019г. общата натовареност за РП Чирпан е била 2 019 точки / 2 

892 акта /. Средната натовареност на един реално работил прокурор от 

структурата  за 2019г. е 515,05 точки / 737,75 акта/, т.е. средно по 2,03 точки / 

2,90 акта / на прокурор за 1 работен ден  по календар и средно по 2,53 точки / 
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3,63 акта / на прокурор за 1 действително отработен ден. През 2019г. по 

решените дела с окончателен прокурорски акт, отличаващи се с тежест над 

обичайната, по определените в Правилата показатели, наблюдаващите 

прокурори при РП Чирпан са попълнили 2 формуляра от тази категория.  

През 2018г. общата натовареност за РП Чирпан е била 2 331 точки / 3 

555 акта /. Средната натовареност на един реално работил прокурор от 

структурата за 2018г. е 635,15 точки / 968,66 акта/, т.е. средно по 2,34 точки 

/3,57 акта/ на прокурор за 1 работен ден  по календар и средно по 3 точки /4,58 

акта/ на прокурор за 1 действително отработен ден. През 2018г. прокурорите от 

РП Чирпан са попълнили 2 формуляра по решени дела с окончателен 

прокурорски акт, отличаващи се с тежест над обичайната.  

През отчетната 2020г. РП Чирпан е осъществила множество проверки по 

реда на Надзор за законност въз основа на изготвен план, в който конкретно са 

посочени предвидените мероприятия, определени със срокове за тяхното 

изпълнение и прокурор, който следва да осъществи проверките. 

За отчетния период в РП Чирпан са образувани 35 броя преписки по 

надзора за законност, като за 2019г. са получени и образувани 15 преписки, а 

за 2018г. – 11 преписки.  

През 2020г. са извършвани 32 проверки по реда на чл. 145 ал. 1 т. 1-3 от 

ЗСВ (по т. 1 - изискани документи – 4, по т. 2 – лични проверки - 24, по т. 3 – 

възлагателни проверки – 4), като този брой за 2019г. е 15 броя (по т. 1 - 

изискани документи – 9, по т. 2 - лични проверки - 0, по т. 3 – възлагателни 

проверки – 6), а за 2018г. проверките са 11 броя (по т. 1 - изискани документи – 

5, по т. 2 - лични проверки - 2, по т. 3 – възлагателни проверки – 4). 

Извършените проверки са в законоустановения срок. 

От страна на РП Чирпан за времето от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. са 

изготвени 4 предложения по реда чл. 145 ал. 1 т. 6 от ЗСВ. Всички 

предложения са за предприемане на мерки за предотвратяване 

разпространението на КОВИД-19 на територията на двете общини, влизащи в 

района на действие на РП Чирпан. За сравнение през 2019 г. и 2018г. няма 

изготвени предложения. 

Както за отчетния период, така и през предходните два отчетни периода, 

при извършените проверки РП Чирпан не е установила закононарушения. 

Изпълнение на определените приоритети за 2020г. 

Като основни приоритети в работата на РП Чирпан през 2020г. в 

предходния отчетен доклад са били заложени:   

- повишаване качеството на изготвените прокурорски актове; 

- запазване на ниския относителен дял на върнатите от съда дела и 

оправдателни присъди; 

- запазването на постигнатите добри резултати във връзка със срочността за 

разследване на досъдебните производства и за решаването на преписките и делата 

от прокурор и недопускането на просрочие било от разследващ орган, било от 

прокурор; 

- запазване на намаления абсолютен брой неприключени производства в 

края на отчетния период; 

- запазването на относителния дял на бързите производства; 

- подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с разследващите 
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органи, контролни органи, както и активизиране на дейността по самосезиране на 

прокуратурата; 

- активизиране на работата по делата за корупционни престъпления, 

отговарящи на критериите, заложени в Единен каталог на корупционните 

престъпления, разследване и решаване на тези дела в разумни срокове, 

анализиране на практиката по тях с оглед недопускане на нарушения на закона;  

- активизиране на работата в това число и чрез предприемането на 

превантивни мерки, насочени към противодействие на престъпленията, 

свързани с държане на наркотични вещества и прекурсори; 

- засилено внимание върху мерките за неотклонение, вземани в 

досъдебното и съдебното производство, с оглед недопускане осуетяването на 

наказателно преследване и изпълнение на наложеното наказание; 

- поддържане и повишаване на професионалната квалификация на 

прокурорите и служителите в РП Чирпан. 

Въпреки необичайните и сложни условия на работа във връзка с 

епидемията от КОВИД-19 и обявените противоепидемични мерки, действащи на 

територията на цялата страна, през отчетната 2020г. са изпълнени всички посочени 

по-горе приоритети.  

 

 

ИЗГОТВИЛ ПРОКУРОР НАДЕЖДА БАНОВА 


