
                       
 

Д О К Л А Д  
 

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА –  

КАЗАНЛЪК  

И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ  

 

ПРЕЗ  2016 ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Информацията представена в настоящия доклад е обособена в седем 

раздела с номерация от І до VІІ /съответни на утвърдената структура/, относими 

към дейността на Районна прокуратура-Казанлък, съгласно Заповед РД-02-

33/16.12.2016г. на Главен прокурор на Прокуратурата на Република България 

обхват и структура  на годишния доклад и обхваща периода от 1 януари до 31 

декември 2016г.   

Докладът съдържа сравнителен анализ, като са съпоставени данните с 

2014г. и 2015г. по унифицираните показатели за отчетност в дейността на 

Прокуратурата и разследващите органи. 

Изведени са положителните и отрицателните резултати от дейността с 

цел да се установят тенденциите и да се анализират причините. 
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     РАЗДЕЛ І 

  

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 

НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

Резултатите за дейността на прокуратурата и разследващите органи 

обхващат данните от полицейската статистика за регистрирани и разкрити 

деяния, както и данните на РП-Казанлък по основни показатели за 2016г. и 

предходните два отчетни периода. 

 

1. Резултати и тенденции в противодействието на 

престъпността. 

Районна прокуратура-Казанлък обслужва територията на общините 

Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Николаево, Гурково. Според данни от 

Националния статистически институт към 30.12.2015г. общият брой на 

населението е 110 143 души. Районна прокуратура – Казанлък обслужва 

територия от 1929 кв. км. През района преминават главни пътища от 

международно и републиканско значение. Разположени са големи 

промишлени обекти и обекти от отбранителната промишленост. 

Наблюдава се засилваща се демографска криза, водеща до намаляване на 

трудоспособното население в млада възраст, а от друга страна се 

концентрират райони със смесено население, където влияят различни 

фактори и довеждат до увеличаване на престъпността.  

 

През отчетната 2016г. състоянието на престъпността в района е 

отражение на тези специфики в териториално-географското разположение 

и демографското, социалното, икономическото състояние и структурата на 

заетост на човешкия трудов ресурс. И през 2016г. основни криминогенни 

фактори продължават да бъдат бедността и безработицата. 

Тези обстоятелства обуславят спецификата и концентрацията на 

престъпността в района и следва да бъдат взети предвид при оценка на 

резултатите от противодействието, оказвано от правоохранителните и 

правораздавателни органи. Запазват се негативните тенденции, 

състоянието на икономиката пряко да рефлектира върху устойчивостта и 

активността на груповата, рецидивната и младежката престъпност. 

 

 1.1 Обобщени данни по основни показатели за дейността на 

разследващите органи и РП-Казанлък. 

Регистрирана и разкрита престъпност по данни на на РУ-

Казанлък 

По данни на РУ-Казанлък броят на регистрираните и разкрити 

престъпления за региона на Районна прокуратура-Казанлък за 2016г. е 

както следва: 

 

 

 



2 
 

 Регистрирана престъпност  Разкрити престъпления  

О
б
щ

о
 р

ег
и

ст
р

и
р

а
н

и
 

Криминални 

престъплени

я 

Икономически 

престъпления 

О
б
щ

о
 р

а
зк

р
и

т
и

 Криминални 

престъпления 

Икономически 

престъпления 

Б
р

о
й

 

%
 к

ъ
м

 о
б
щ

о
 

р
ег

и
ст

р
и

 

р
а
н

и
 

Б
р

о
й

 

%
 к

ъ
м

 о
б
щ

о
 

р
ег

и
ст

р
и

 

р
а
н

и
 

Б
р

о
й

 

%
 к

ъ
м

 о
б
щ

о
 

р
ег

и
ст

р
и

р
а
н

и

т
е 

к
р

и
м

и
н

а
л

н
и

 

п
р

ес
т
ъ

п
л

ен
и

я
 

Б
р

о
й

 

%
 к

ъ
м

 о
б
щ

о
 

р
ег

и
ст

р
и

р
а
н

и

т
е 

и
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
 

п
р

ес
т
ъ

п
л

ен
и

я
 

2016г. 1341 1132 84.4 % 209 18.5 % 479 420 37.1 % 59 28.2 % 

2015г. 1240 1005 81.04 % 235 18.95% 634 512 50.9 % 122 51.9% 

 

През 2014г. броят на регистрираните престъпения е бил 1686, а броят 

на разкритите 472. 

През 2015г. броят на регистрираните престъпения е бил 1240, а броят 

на разкритите 634. 

През 2016г. броят на регистрираните престъпения е бил 1341, а броят 

на разкритите 479. Процент разкриваемост- 35.7 % (при 28 % за 2014г. и 

51.1 % за 2015г.) 

През 2016 година са били разкрити и 109 извършители на 

престъпления, регистрирани в предходни години. 

Данните за състоянието на престъпността, видно от полицейската 

статистика, свидетелстват  за увеличаване броя на общо регистрираните 

престъпления през 2016г. с 8.14 % в сравнение с 2015г. и понижение с 

20.5 % в сравнение с 2014г. Най висок е делът на общо разкритите 

престъпления през 2015г. 

  Увеличен е делът на регистрираните криминални престъпления 

с 12.6 % спрямо 2015г.. Делът на регистрираните икономически 

престъпления бележи спад с 11.1 % в сравнение с 2015г. 

Намален е делът на разкритите криминални престъпления 

спрямо общия брой регистрирани криминални престъпления. 

Намален е делът на разкритите икономически престъпления 

спрямо общия брой регистрирани икономически престъпления. 

 

Структура на регистрираната престъпност  през  2016г. 

 
Видове Регистрирани Разкрити Процент 

Престъпления против личността 50 15 30 % 

Престъпления против правата на гражданите 3 0 0 % 

Престъпления против брака, семейството и 

младежта 
67 50 75 % 

Престъпления против собствеността 639 116 18 % 

Престъпления против стопанството, 

финансовата, данъчната и осигурителната 

система 

168 43 25.6 % 

Престъпления против дейността на държавни 

органи, обществени организации и лица, 

изпълняващи публични функции 

21 17 81 % 



3 
 

Документни престъпления 30 10 33.3 % 

Престъпления против реда и общественото 

спокойствие 
42 24 57.1 % 

Общоопасни престъпления 311 201 64.6% 

Други престъпления 10 3 30 % 

ОБЩО: 1341 479 35.7 % 

 

Структурата на регистрираната престъпност през 2016г. сочи на 

устойчивост спрямо наблюдаваните през последните години параметри. 

Доминират престъпленията против собствеността; общоопасните 

престъпления; престъпленията против стопанството, финансовата, 

данъчната и осигурителната система и престъпленията против личността.  

Намаление в броя на регистрираните се отчита при престъпленията 

против собствеността с 10.2 %/, документните престъпления с 23.1 %, 

общоопасните престъпления с 3,12 %  и правата на гражданите с 40 %. 

Увеличение в броя на регистрираните се отчита при престъпленията 

против собствеността с 27.3 %/, против реда и общественото спокойствие с 

16,7 % . 

Броят на реално работилите разследващи полицаи през първото 

полугодие на 2016г. е бил 15, а през второто 14.  Средната натовареност на 

един разследващ полицай е 133 /при 130 ДП за 2015г./. 

През 2016г. няма разследвани от разследващи агенти при ДАНС и 

наблюдавани от Районна прокуратура-Казанлък досъдебни производства. 

Броя на досъдебните производства разследвани от разследващи 

митнически инспектори през 2016 година и наблюдавани от  Районна 

прокуратура-Казанлък е 1бр. срещу известен извършител, приключено с 

внасяне на споразумение по реда на чл.381 НПК./през 2014г. и 2015г. 

нямаме такива дела/ . 

 

Обобщени данни по общи показатели за РП-Казанлък 

 
Показатели 2016 г. 2015 г. 2014г. 

Преписки    

               Наблюдавани преписки 2331 2532 2899 

Общ брой решени преписки 2259 2436 2770 

Досъдебна фаза по наказателни производства    

Наблюдавани ДП /вкл. прекратените по давност/ 1913 2054 2092 

Новообразувани ДП 1368 1590 1465 

Приключени ДП 1471 1631 1601 

Решени ДП 1589 1705 1809 

Прокурорски актове, внесени в съда 466 434 484 

Предадени на съд лица 517 480 550 

Съдебна фаза по наказателни дела    

Върнати дела от съда на прокуратурата 23 14 30 

Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен 

акт 

508 452 553 

Оправдани лица с влезли в сила присъди/решения 3 1 1 
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Общо за дела от особен обществен интерес 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Наблюдавани ДП 114 97 104 

Новообразувани ДП 89 68 82 

Приключени ДП 98 88 88 

Решени ДП 97 80 86 

Прокурорски актове, внесени в съда 52 27 43 

Предадени на съд лица 52 28 44 

Върнати от съда дела 4 1 1 

Осъдени/санкционирани лица с влязла в сила 

присъда 

49 25 46 

Оправдани лица с влязла в сила оправд. присъда 0 0 0 

 

Резултатност по основни показатели 

Обща резултатност по преписки и дела,  

образувани за всички видове 

престъпления % 

Резултатност по делата, образувани за 

престъпления, свързани с, корупция , 

престъпления, засягащи финансовите 

интереси на ЕС,  данъчни и други 

финансови престъпления, незаконен 

трафик на хора и наркотици %. 

Решени преписки от наблюдаваните-96.9 %  

(за 2015г. – 96,2% и за 2014г. – 95,6%) 

Новообразуваните ДП за тези престъпления 

съставляват  6.5 % от общо новообразуваните 

 (за 2015г. – 4,3% и за 2014г. –5,6%).  

Приключени спрямо наблюдавани ДП – 

76.9 %  ( за 2015г. – 79,4% и за 2014г. – 

76,5%) 

Приключени спрямо наблюдавани ДП 86 % 

 ( за 2015г. – 90,7% и за 2014г. – 84,6%) 

Решени дела от наблюдаваните 83.1 % ( за 

2015г. –83,0% и за 2014г. – 86,5%) 

Решени дела от наблюдаваните 85.1 % ( за 

2015г. – 82,5% и за 2014г. –82,7%) 

Внесени в съда прокурорски актове спрямо 

решените ДП -29.3%  

( за 2015г. – 25,5% и за 2014г. – 26,8%). 

Внесени в съда прокурорски актове спрямо 

решените ДП 53.6 % ( за 2015г. – 33,7% и за 

2014г. – 50%). 

Върнати дела от съда на прокуратурата 

спрямо внесените прокурорски актове 4.9 

%  

( за 2015г. – 3,2% и за 2014г. – 5,9%). 

Върнати дела от съда на прокуратурата 

спрямо внесените прокурорски актове 7.7 %  

 ( за 2015г. – 3,7% и за 2014г. – 2,3%). 

Оправдани лица с влязла в сила присъда 

спрямо осъдени лица с влязъл  в сила 

съдебен акт 0.6 % (за 2015г. – 0,2 %  и за 

2014г. –0,2%). 

Оправдани лица с влязла в сила присъда 

спрямо осъдени лица с влязъл  в сила съдебен 

акт 0 %( за 2015г. – 0 % и за 2014г. – 0%). 

 

1.2. Тенденции в противодействието на престъпността през 

периода 2014 – 2016г.  

Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на върнатите дела и на 

оправданите лица спрямо предходните два отчетни периода. 

В резултат на представените по-горе данни – за всички наказателни 

производства и отделно за делата, образувани за престъпления, 

съставляващи особен обществен интерес, са установени следните основни 

тенденции в противодействието на престъпността, със следващите се от 

тях изводи:  
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 За всички наказателни производства:  

• Наблюдава се понижаване на броя на новообразуваните 

производства –с 13,96 %, спрямо 2015г. и с 6,6 % , спрямо 2014 година.  

• Увеличават се внесените в съда прокурорски актове със 7,4 %  – 

спрямо 2015г.  и намаляват с 3,7 % спрямо 2014г.  

• Увеличават се и броя на предадените на съд лица, които са  със 7,7 

%  повече спрямо 2015г. и с 6 % по -малко спрямо 2014 г.  

• Отбелязва се повишаване броя на върнатите от съда дела –с 64,3 % 

повече в сравнение с 2015г. и с 23,3 % по-малко в сравнение с 2014г. 

• Отбелязва се  нарастване в броя на оправданите лица с влязъл в 

сила съдебен акт като абсолютни стойности– 3 лица за 2016г. , спрямо 1 

лице за 2015г. и  1 за 2014г. 

 

 За делата от особен обществен интерес:  

• Наблюдава се увеличаване броя на новообразуваните производства 

със 30,9 % спрямо 2015 г. и с 8,5 % спрямо 2014 г.  

• Броят на внесените в съда прокурорски актове е нараснал със 

92,6 % спрямо 2015г. и с 20,9 % спрямо 2014г.  

• Броя на предадените на съд лица се е повишил с 85,7 % спрямо 

2015г. и с 18,2 % спрямо 2014г.  

• Броят на върнатите от съда дела обаче е нараснал, което измерено в 

абсолютни стойности е както следва: 4 върнати дела за 2016г. при 1 

върнато за 2015г. и 1 върнато за 2014г.  

• Броят на осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила 

съдебен акт е нараснал двойно в сравнение с 2015г. и с 6,5 % спрямо  

2014г. 

• няма оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт по 

производства от категорията и остава отрицателен в тригодишния период.   

Регистрираната престъпност в региона е динамична величина,  

проследявана в три годишен период: спрямо 2014г. – намалява с 20,5%, а 

спрямо 2015г. – се увеличава с 8,14%. Посоченият ръст в нивото на 

регистрираната престъпност в региона е под 10 %, което говори за една 

сравнителна устойчивост.  

Положителна е тенденцията за ефективно наблюдение и 

ръководство над разследването по дела от тази категория като следва 

да се отбележи, че през текущата 2016г. са предадени на съд и осъдени 

двойно повече лица  и по специално за престъпление по чл.354 „а“  и „в“  

от НК. 

Въпреки това се налага подобряване на цялостната организация по 

прилаганите мерки от страна на РУ-Казанлък. Влияние върху процесите, 

генериращи престъпна активност оказва и цялостната правораздавателна 

дейност, насочена към бързо разкриване на извършителите на 

престъпления, вземане на относими към дееца и деянието мерки за 

неотклонение на обвиняеми лица, бързо реализиране на наказателна 

отговорност. Данните сочат на овладяване на тенденцията на нарастване на 
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престъпността от предходните периоди. В резултат е намален броят на 

новообразуваните производства.  

Налице е ясно изразена тенденция от 2010 година за увеличаване 

приложното поле на ускорените форми за провеждане на разследването, 

при наличие на законовите предпоставки за това. Броят на наблюдаваните 

бързи производства постепенно е увеличен с 89,8%, а на незабавните 

производства с 200 %.  През 2016 година по отношение на общия брой 

наблюдавани разследвания, образувани по ускорените форми е налице 

сравнително увеличение в сравнение с 2015г.- с 30,5 % и 2014г.- с 27,3 %, 

което дава основание да се приеме, че е налице затвърждаване и 

подобряване на наложената положителна тенденция в тригодишен период.  

Наблюдава се устойчивост в показателя на дела на приключените 

разследвания спрямо общия брой наблюдавани такива, който през 2016г. е 

76,9 % при 79,4 % за 2015г. и 76,5 % за 2014г. 

Постигнатото е в резултат на сериозните усилия на прокурорите и 

разследващите, както и на доброто взаимодействие между 

правоохранителните органи в съдебния район, обслужван от РП-Казанлък.  

Полагат се усилия за ефективно осъществяване на функциите на 

наблюдаващия прокурор върху разследването, и за намаляване на 

сроковете за приключването му. Следва да се отбележи създадената 

практика за ефективно прилагане на екипния принцип на работа с 

разследващите органи, което в отчетния период, а и за в бъдеще налага 

тенденция за преодоляване на слабостите при разследването, допускани от 

разследващите органи.  

 

 2. Необходими мерки и законодателни промени.  

 Противоречива е практиката по прилагане на процесуалната 

разпоредба на чл.206 от НПК за разследване на досъдебното 

производство в отсъствие на обвиняемия. Прокурорите от състава на 

Районна прокуратура - Казанлък се обединяват около становището, 

че следва в тази глава за досъдебното производство да бъдат приети 

конкретни процесуални правила за разследване по тези ДП, по които 

обвиняемото лице не е установено на адреса или е напуснало 

територията на Република България, тъй като понастоящем е налице 

прилагане съобразно процесуалната разпоредба на чл. 269, ал. 3, т. 1, 

2 и 4 от НПК, която касае съдебното производство 

 РП- Казанлък адмирира намеренията за предстоящи промени в 

законодателството досежно т. нар. „Детско правосъдие“, което да 

обхване едновременно децата извършители и жертви на 

противообществени деяния. Така в максимална степен биха успели 

усилията за въздействие върху общественоопасното и 

виктимогенното поведение на децата. Чрез въвеждането на единни 

стандарти в нарочен кодекс, съобразени с най- добрите 

международни практики, би се осигурила ефективна,  

високоспециализирана защита на правата и законните интереси на 

децата и хуманно и законосъобразно да се коригират поведенческите 
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им отклонения.  

 За разширяване приложението на ускорените форми на разследване, 

които са пряко свързани с постигане на бързина в наказателното 

правораздаване и респ. имат пряк превантивен ефект върху 

престъпността, е необходимо законодателно усъвършенстване на 

правила за работа по този вид производства - в посока към 

намаляване на формализма, присъщ на производствата, провеждани 

по общия ред, относно изискванията на чл.219 ал.3 и чл.246 от НПК. 

 Според доклада за прилагането на закона за дейността на 

прокуратурата и на разследващите органи през 2015г. през отчетната 

година, съдът е върнал 5.1 % от всички внесени в съда прокурорски 

актове. Прокурорите в РП-Казанлък се обединяват около 

становището, че е необходимо провеждането на открито 

разпоредително заседание и преклудирането на възможността за 

връщане на делата от съда на прокурора, в който смисъл са и 

законопроектите за изменение на НПК. Провеждането на 

разпоредителното заседание няма да доведе до забавяне на 

производствата, а ще има своята положителна роля, относно това, че 

тези нарушения не могат да се поставят на обсъждане пред 

съответните инстанции и не могат да бъдат основание за отмяна на 

присъдата или решението. 

 Наказателно отговорните лица, осъществили престъпление по 

чл.343б  ал.1 от НК не могат да се възползват от разпоредбата на 

чл.78а от НК, с оглед изричната забрана посочена в чл.78а ал.7 от 

НК- „деецът е бил в пияно състояние“. Тази забрана не важи за 

осъществилите състава на чл.343б ал.3 от НК и действали след 

употреба на наркотични вещества или техни аналози. С оглед 

систематичното място на двете разпоредби считаме, че следва да има 

еднакво прилагане на закона спрямо осъществилите съставите на 

престъплението. 

 По някои престъпления особено, които са „резултатни“, съществува 

противоречива практика по прилагането на чл.9 ал.2 от НК. По някои 

състави решението се обвързва единствено и само с паричната 

равностойност на предмета на престъплението, а по други, макар и 

стойността да е ниска, при отчитане на допълните обстоятелства- 

обществената опасност на деянието и дееца се взема 

противоположно решение. 

 Необходимо е да се положат усилия за преодоляване на тенденцията, 

на Прокуратурата да се възлагат несвойствени задачи, свързани не с 

противодействие на престъпността, а с осъществяване на функции и 

правомощията на съществуващи държавни органи и институции. 

Много по-ефективно, правилно и икономически изгодно би било, ако 

се положат усилия за повишаване ефективността на работа на 

съществуващите контролни органи.  
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РАЗДЕЛ ІІ 

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

 

Дейност на Районна прокуратура-Казанлък 

  

I.Досъдебна фаза. 

  

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

мерки. 

Обобщени данни 
 Показатели за РП Казанлък 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Наблюдавани преписки 2331 2532 2899 

Новообразувани преписки 2136 2365 2383 

Решени преписки 2259 2436 2770 

Съотношение на общо решени към наблюдавани 

преписки 
96.9 % 96,2 % 95,6 % 

 

През отчетния период на 2016г. се констатира спад на общия брой 

наблюдавани, новообразувани и решени преписки от прокурор в сравнение 

с броя им през 2015 и 2014 година. Намалението спрямо 2015г. при 

наблюдаваните е със 7,9 %, на новообразуваните – с 9,7 % и на решените - 

със 7,3 %.  

Общият брой на преписките, които прокурорите от РП-Казанлък са 

решили през 2016г. е 2259, като са се произнесли   в следните срокове: 

- до един месец - 2259 броя (100 %).  

- над един месец – нямаме такива преписки. 

От изложените данни е видно, че като брой и относителен дял, 

срочността за приключване на преписките в РП-Казанлък е отлична.  

От общия брой решени преписки, с постановление за образуване на 

досъдебно производство /вкл. след възложени предварителни проверки/ са 

решени 600 /при 735 през 2015г. и 738 през 2014г./, а с постановление за 

отказ за образуване на ДП - 1520 / при 1594 през 2015г. и 1930 през 2014г. 

/.  

Броят на постановленията за отказ от образуване на ДП 

намалява спрямо предходните 2015г. и 2014г. Намалението е резултат от 

по-ниския брой на новообразуваните и наблюдаваните преписки.  

След промените на чл.145 ал.2 от  ЗСВ бе създадена организация за 

извършване и контрол над провежданите проверки в законоустановените 

срокове. Всички проверки се извършват в срок и произнасянето на 

прокурора също е в едномесечен срок, като не се допускат случаи на 

произнасяне извън срока. 

В сравнение с предходни периоди- през 2016г., прокурори от РП-

Казанлък са извършили 2 бр.  лични проверки на осн. чл.145 ал.1 т.2 от 

ЗСВ, които в края на отчетния период са неприключени.  
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Преписки и наказателни производства, образувани след 

самосезиране и по сигнали на контролните органи и материали на 

ДАНС. Постановени присъди. 

През отчетния период на 2016г. Районна прокуратура - Казанлък е 

наблюдавала  6 бр. преписки, образувани  след самосезиране - 3 от които 

са решени с отказ да се образува досъдебно производство и 3 бр. с 

образуване на досъдебно производство, едно от тях изпратено по 

компетентност, и две са спрени през текущия отчетен период. През 2015г. 

са наблюдавани общо 7 бр. преписки, а през 2014г. -3 бр. преписки, 

образувани  след самосезиране. 

През отчетния период не са постъпвали сигнали от Сметната палата. 

Няма наблюдавани досъдебни производства по сигнал от Сметната палата. 

По сигнал на Националната агенция по приходите /НАП/, са 

наблюдавани 3 преписки, образувани в края на отчетния период на 2016г. , 

които са нерешени.  

През отчетния период не са наблюдавани преписки и досъдебни 

производства от Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/.  

През 2016г. не са наблюдавани преписки и досъдебни производства 

по сигнали на Дирекция за национален строителен контрол и Агенция за 

следприватизационен контрол. 

През отчетния период е наблюдавано 1 ДП, образувано от Агенция 

„Митници”. 

По материали на ДАНС не са наблюдавани преписки и досъдебни 

производства . 

Районна прокуратура - Казанлък отчита необходимостта от 

активиране дейността на контролните органи, както и подобряване 

на взаимодействието им с прокуратурата. Положиха се усилия ( чрез 

участие в работни срещи, включително инициирани от РП-Казанлък) за 

повишаване ефективността и доброто взаимодействие между 

прокуратурата и други контролни органи.   

  

2. Следствен надзор 

2.1. Обобщени данни по видове досъдебни производства и 

съобразно систематиката на НК, вкл. по отношение пострадалите 

лица и на ощетените юридически лица от престъпления.  

През отчетния период в региона на Районна прокуратура - Казанлък 

са наблюдавани общо 1913 бр. досъдебни производства /вкл. 

прекратените по давност/. За предходните периоди прокуратурата е 

наблюдавала както следва: за 2015 год. – 2054 бр. досъдебни 

производства, а за 2014 год. 2092 бр. досъдебни производства. Налице е 

тенденция на намаляване на наблюдаваните досъдебни производства 

спрямо предходните отчетни периоди – със 6,9% спрямо 2015г. и с 8,5 % 

спрямо 2014г. 

Наблюдаваните през отчетния период на 2016г.  досъдебни 

производства, без тези, прекратени по давност са 1830. В данните за 

наблюдаваните производства от разследващ полицай, следовател и 
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прокурор също не се включват тези, прекратени поради изтичане на 

давностния срок. 

От общо наблюдаваните досъдебни производства, посочени по – 

горе, новообразувани са 1368 броя, като през 2015г. са били 1590 броя , а 

през 2014 – 1465 броя. 

През 2016 година данните за новообразувани ДП сочи понижение 

спрямо 2015г. с 13,96 %, и с 6,6 % спрямо 2014г. 

От данните е видно, че за 2016г. новообразуваните досъдебни 

производства представляват 71,5 % от общия брой наблюдавани 

производства. През 2015г. това съотношение е било 77,4 %, а през 2014г. 

- 70,03%.  

Основните причини за неприключване на ДП през текущата година  

са: забавяне на изпълнението на изпратените молби за международно 

правна помощ до други държави; трудности при разпитите по делегация в 

други райони; недостатъчно добро планиране на разследването от 

разследващия орган и липсата на регулярен контрол от страна на 

наблюдаващия прокурор; пасивност на разследващите органи и 

несвоевременно или неритмично извършване на следствени действия в 

рамките на по-ранните срокове на разследване. ( в преобладващите 

случаи в двумесечния срок) ; недостатъчна активност по ръководство на 

разследването и надзора върху неговата продължителност и 

законосъобразност. 

 

Структурно разпределение на новообразуваните дела за 2016г., на 

внесените прокурорски актове в съда и предадените на съд обвиняеми 

лица по видове престъпления, съобразно систематиката на НК 

 

Глава от НК 
Новообразувани 

ДП 

Внесени в съда 

прок.. актове 

Обвиняеми 

лица по тях 

Общо 1368 466 517 

Глава V Престъпления против 

собствеността 
533 85 129 

Глава ХІ Общоопасни престъпления 341 229 230 

Глава ІІ Престъпления против личността 149 35 38 

Глава VІ Престъпления против 

стопанството 
160 31 33 

Глава ІV Престъпления против брака и 

семейството  
86 36 36 

Глава Х Престъпления против реда и 

общественото спокойствие 
39 16 17 

Глава ІХ Документни престъпления 47 29 29 

Глава VІІІ Престъпления против 

дейността на държавни органи и 

обществени организации 

9 1 1 

Глава ІІІ Престъпления против правата на 

гражданите 
4 4 4 

 

Разпределението на досъдебните производства по видове 

престъпления от НК дава основание за следните изводи. 
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 - Най-голям е делът на ДП, образувани за престъпления против 

собствеността – 38,96%  от образуваните през 2016 г. ДП. / при 43,6% за 

2015г. и 51,5 % за 2014г./ За този вид престъпления в съда са внесени 

18,24% от общия брой актове внесени в съда с  24,95 % от общия брой 

обвиняеми лица по тях. 

 - Съществена част от работата на разследващите органи и 

прокуратурата е разследването на престъпления по транспорта. За 

извършени по непредпазливост такива престъпления са образувани 68 дела 

(по чл.343 НК). Значителен е и броят на делата по чл.343б НК –110 ДП. 

Общия дял на образуваните за престъпления по транспорта (по чл.343 

до 343в НК) ДП е 16,9 %.  

 

 
 

Структурно разпределение на пострадалите лица от извършени 

престъпления по новообразуваните досъдебни производства 
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показатели 2016 2015 2014 

1.Пострадали ФЛ 924 1117 1057 

-непълнолетни 81 58 53 

-малолетни 58 54 40 

-жени 351 430 385 

-мъже 573 687 672 

2.Ощетени ЮЛ 207 231 211 

 

 

 
 

 

Най-голям е броят на пострадалите лица от престъпления против 

собствеността (глава V НК) – 523, престъпления против личността (глава ІІ 

НК) – 155 и общоопасни престъпления (глава ХІ НК) – 101.  

Непълнолетните пострадали лица са най-много при 

престъпленията против брака и семейството (глава ІV НК) –52, против 

собствеността –15 престъпленията против личността – 7. 

Най-много малолетни лица са пострадали от престъпления против 

брака и семейството – 30,  против личността –11 и против собствеността –

9. 

Значителен е делът на пострадалите лица от престъпления по чл.191 

от НК, като те са – 44 жени, от тях 42- непълнолетни и 2 малолетни. 

При пострадалите юридически лица, най-голям е броят им за 

престъпления против стопанството –140 и против собствеността 56. 

Налице е тенденция на намаляване  общия брой на пострадалите 

лица  /ФЛ и ЮЛ/ с 16,1 % спрямо предходната 2015г. и с 10,8 % за 2014г. 

Броят на ощетените юридически лица е намалял със 10,4.% 

спрямо 2015 година и с 1,9 % спрямо 2014г.  
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Общият брой на пострадалите ФЛ е намалял със 17.3 % спрямо 

отчетната 2015г. и с 12,6 % спрямо 2014г.   

 

Видове ДП 

Незабавни и бързи производства – общо и по видове, съотношение 

спрямо общия брой ДП, преобразувани в ДПОР. Резултати и 

ефективност. 

 

 

 

 Наблюдавани БП и НП 2016г.     2015г.     2014г. 

Бързи производства 244 164 169 

Незабавни 

производства 

18 36 36 

Общо БП и НП 262 200 205 

 

 

 

 
 

 

През 2016 год. в  Районна прокуратура – Казанлък са наблюдавани 18  

незабавни и 244 бързи производства. Новообразувани са 18 незабавни и 243 

бързи производства. От тях по 2 незабавни и 56 бързи производства 

прокурорът е постановил извършване на разследването по общия ред.   

 Делът на незабавните производства спрямо наблюдаваните досъдебни 

производства през отчетния период е 0,9 %, а делът на бързите производства е 

12,7 %.  
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Делът на бързите и незабавни производства спрямо 

новообразуваните ДП е 19.1 %. Налице е увеличаване приложното поле на 

ускорените форми за провеждане на разследването през наблюдавания 

тригодишен период в сравнение с предходните им години, особено по 

отношение на Бързите производства.  

По направлението е необходимо прокуратурата и РУ-Казанлък да 

продължат да си сътрудничат, с оглед прилагане ускорените форми за 

започване и провеждане на разследването, в случаите когато са налице 

законните основания за това. Посочените резултати са в унисон със 

стремежа към все по-голяма бързина и ефективност на разследването. 

Считаме, че този стремеж е съпроводен със наличието на нужните 

гаранции за разкриване на обективната истина и законосъобразно 

разследване. 
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 Досъдебни производства, разследвани по общия ред /ДПОР/ 

без прекратените по давност ДПОР – обобщени данни.   

 

През 2016г. са наблюдавани 1626 досъдебни производства, 

разследвани по общия ред /вкл. преобразуваните НП и БП/. От тях 1107 

са новообразувани по ОР. Относителният дял на новообразуваните ДП 

по ОР спрямо наблюдаваните за периода е 68.1 %. 

През 2016г. са наблюдавани 1626 досъдебни производства, 

разследвани по общия ред /на производство – без прекратените по 

давност/ - от тях 1581 разследвани от разследващ полицай, 44 от 

следовател и 1 от разследващ митнически инспектор. Броят на 

новообразуваните досъдебни производства, разследвани по общия ред е 

1107, от тях от разследващ полицай е 1099, от следовател - 7 и от 

разследващ митнически инспектор– 1. По реда на чл.194 ал.1 т.4  НПК  

през отчетния период на следовател  са били възложени 12 досъдебни 

производства /при 14 ДП през 2015г. и 17 ДП през 2014г./. 

През отчетния период е наблюдавано 1 досъдебно производство 

разследвано по общия ред /на производство – без прекратените по 

давност/ - разследвано от разследващ митнически инспектор, същото е 

новообразувано за периода. 

През 2016г. нямаме наблюдавани и новообразувани досъдебни 

производства разследвани по общия ред /на производство – без 

прекратените по давност/ - разследвани от разследващ агент от 

ДА”НС”. С оглед измененията в НПК и отпадане на разследващите 

функции на този орган, ДП са били възложени на друг орган.  

През периода няма внесени искания по чл.72 от НПК за 

обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на вещи в полза 

на държавата. 

През периода са изготвени 499 искания за справки с данни по 

чл.159 ал.1 НПК във връзка с чл.250в ал.4 вр. с  чл.250а ал.1 от ЗЕС.  

Средно на прокурор -53,7 искания по ЗЕС. 

През 2016г. средният брой наблюдавани досъдебни производства по 

ОР без прекратените по давност е  от един прокурор в РП– Казанлък е 

174.8.  

 

Данни за приключени и неприключени досъдебни производства  

   Показатели: 2016г. 2015г. 2014г. 

Приключени ДП  1471 1631 1601 

Приключени в законов срок 1471 1631 1601 

Приключени извън законов срок 0 0 0 

Неприключени ДП  287 296 249 

Неприключени в законов срок 287 296 249 

Неприключени извън законов срок 0 0 0 

 

През отчетния период не са налице приключени извън законовия 
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срок досъдебни производства. 

През отчетния период не са налице неприключени извън законовия 

срок досъдебни производства. 

Делът на досъдебните производства, по които разследването е 

приключило спрямо наблюдаваните ДП през трите отчетни периода е 

както следва – 76,9%  през 2016г., 79,4% през 2015г. и 76,5% през 2014г. 

Дейност при използването на специални разузнавателни 

средства.  

 Броят на наблюдаваните дела, по които са използвани СРС е 11 (25 

през 2015г. и 25 за 2014г). Наблюдава се значителен спад в броя на ДП в 

периода –почти двойно в сравнение с предходните 2 години. 

2.2 Срочност на разследването 

Продължителност на досъдебната фаза – от образуването на ДП 

до решаването му от прокурор по същество – с прекратяване или 

внасяне в съда. 

Съгласно заложените формули в новите таблици, в общия брой 

решени по същество ДП не се включват прекратените по давност.  

 

Показатели 2016г. 2015г. 2014г. 

Общ брой решени по същество 

ДП 
938 900 908 

До 7 месеца 808 721 603 

До 1 година 107 141 263 

Над 1 година 26 38 42 

 

Относителен дял на съответния наблюдаван срок 

 на решаване на ДП 

 

Най – голям е делът на досъдебните производства, които 

приключват до 7 месеца, следвани от тези до 1 година.  

 

 

Прокуратура 

Общ брой на 

прекратените 

и внесени в 

съда ДП 

Продължителност на досъдебната фаза - от 

образуването на ДП до решаването му от 

прокурор по същество – с прекратяване или 

внасяне в съда 

До 7 месеца 
От 7месеца 

до 1 година 
Над 1 година 

Брой 
Относи-

телен дял 
Брой 

Относи-

телен 

дял 

Брой 
Относи-

телен дял 

РП- Казанлък 938 808 86,1 % 107 11,4 % 26 2,8 % 
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През 2016г. са приключени по-голям брой дела в рамките до 7 

месеца, спрямо общия брой решени-сравнени с 2015г. и 2014г. По-малък 

брой дела в сравнение с предходните периоди са приключени до 1г. и над 1 

година. Тези данни сочат за по-висок дял на делата приключени в по-

кратки срокове на разследване. Разследванията се провеждат в 

предвидените в НПК срокове, като се спазва принципа за „ разследване в 

разумен срок“. Считаме че досъдебните производства са се развивали и 

приключвани без необосновано забавяне и при разкриване на обективната 

истина. Разследванията са били затруднени от фактическа и правна 

сложност на делото, поведението на обвиняемия и на защитника му и 

други. Дори и при тези положителни тенденции съществува потенциал за 

още по-добро оптимизиране на сроковете за разследване и в тази насока 

следва да продължат усилията на РП-Казанлък. 

 

2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове 

решения 

 
Показатели: 2016г. 2015г. 2014г. 

Решени ДП  1589 1705 1809 

Прекратени ДП /вкл. по давност/ 558 540 587 

Прекратени ДП срещу  известен 

извършител  /по давност/ 

7 20 11 

Спрени ДП /през отчетния период/ 550 711 710 

Спрени ДП срещу известен извършител 19 26 39 

Внесени в съда ДП 463 433 482 

Прокурорски актове, внесени в съда 466 434 484 

Лица по внесените в съда актове 517 480 550 

Обвинителни актове 145 214 183 
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Лица по обвинителните актове 177 246 227 

Споразумения 231 152 225 

Лица по споразуменията 250 165 243 

Предложения по чл.78а НК 90 68 76 

Лица по предложенията по чл.78а от НК 90 69 80 

  

Общо решените от прокурор досъдебни производства са 1589. От 

тях ВСИЧКИ са решени в законния срок, няма решени ДП над 1 месец. 

Нерешени при прокурор в края на периода са 37 досъдебни 

производства, като всички са в срок до 1 месец.    

Делът на решените досъдебни производства спрямо 

наблюдаваните през 2016г. досъдебни производства е 83,1%, при 83 % 

през 2015г. и 86,5% през 2014г. 

Броят на прекратените /вкл. по давност/ досъдебни производства 

през отчетния период е 558 /при 540 през 2015г. и 587 през 2014г./. 

Прекратените по давност през 2016г. досъдебни производства са 83 – от 

тях 7 срещу известен извършител и 76 срещу неизвестен извършител. 

(През 2015г. поради изтекла давност са прекратени 73 дела, при 161 

дела през 2014.).  

Броят на прекратените досъдебни производства /извън тези по 

давност – прекратени дела на производство/ е 475. От тях 214 срещу 

известен и 261 срещу неизвестен извършител. 

През 2016г. на основание чл.368 - 369 НПК от прокурор, след 

указване на срок от съда няма прекратени досъдебни производства. 

Запазва се сравнително устойчив в тригодишния период делът 

на досъдебните производства, които приключват с прекратяване 

спрямо решените през периода – 33,9 % за 2016г.,  при 31,7% през 2015г. 

и 32,4 % през 2014г. Броят на прекратените ДП /вкл. по давност/ 

спрямо предходните два отчетни периода – е устойчива величина в 

рамките на 3 % се увеличава в сравнение с 2015г. и се понижава с 4,9 % 

спрямо 2014г. В абсолютни стойности е както следва: 558 прекратени дела 

през 2016г., 540 през 2015г. и 587 през 2014г./. Значително е намалял 

броят на прекратените по давност срещу известен извършител – 7 

ДП  през 2016г. / от 20 през 2015г. и 11 през 2014г. /.   

Намалял е значително броя на спрените досъдебни производства 

- 550 /при 711 през 2015г. и 710 през 2014г./. От тях 19 срещу известен 

извършител и 531 срещу неизвестен извършител. Относителният дял на 

спрените срещу известен представлява 3,45 % от всички спрени през 

периода. ( за 2015г. делът на спрените срещу известен спрямо спрените е 

3,7 %, а за 2014г. е 5,5 %), което сочи трайна тенденция на намаляване 

броя на спрените срещу известен извършител. Възобновени са 215 

досъдебни производства.  

В резултат на предприетите мерки на работа по спрените ДП срещу 

известен извършител и създадения в РП-Казанлък „Регистър  на спрени 

срещу известен извършител“ значително е намалял броя на намиращите се 

на производство спрени дела. Активно се прилагат различни процесуални 

форми за приключване на делата, като задочното производство, разделяне 
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на ДП спрямо неиздирения извършител и продължаване на производството 

спрямо извършителя, който е на разположение, системно наблюдение на 

всеки три месеца за отпадане на основанието за спиране, регулярни срещи 

с издирвателните и с разследващите органи за съгласуване на действията 

по издирването и други. 

 

 
 

 

През 2016г. се наблюдава положителна тенденция по наблюдаваните 

досъдебни производства с постановено спиране, което през 2016г. е 28,8%  

докато през 2015г. е 41,7 %  и 39,2 % през 2014г. 

Внесените в съда ДП през отчетния период са 463 / при 433 през 

2015г. и 482 през 2014г./. Внесените в съда прокурорски актове през 2016г. 

са 466/ при 434 през 2015г. и 484 през 2014г./. Лицата по внесените в съда 

актове през 2016г. са 517 /при 480 през 2015г. и 550 през 2014г./. От тях 

145 обвинителни актове / при 214 през 2015г. и 183 през 2014г./ с 177 лица 

по тях / при 266 през 2015г. и 227 през 2014г./, 231 споразумения / при 152 

през 2015г. и  225 през 2014г./ с 250 лица по тях / при 165 през 2015г. и 243 

през 2014г./ и 90 предложения по чл.78а от НК / при 68 през 2015г. и 76 

през 2014г./ с 90 лица по тях / при 69 през 2015г. и 80 през 2014г./. 

През отчетния период нараства делът на досъдебните производства, 

решени с внасяне на прокурорски акт в съда. През 2016г. това са 29,1% от 

решените дела, при 25,4 %  през 2015г. и 26,6 % през 2014г. 

 

Показатели 2016г. 2015г. 2014г. 

Дял на обвинителните актове спрямо 

внесените в съда прокурорски актове 
31,1% 49,4% 37,9 % 

Дял на споразуменията спрямо внесените в 

съда прокурорски актове 
49,6 3% 35,1% 46,7 % 

Дял на предложенията по чл.78а от НК, 

спрямо внесените в съда прокурорски 

актове 

19,3 % 15,7 % 16,6 % 
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През 2016г. средният брой решени по същество досъдебни 

производства /прекратени от прокурор и внесени в съда с прокурорски акт/ 

от един прокурор в РП-Казанлък е 100,86- получен от 938 бр. решени по 

същество : 9,3 реално работили прокурори. 

Внесени в съда прокурорски актове – средно на един прокурор в РП-

Казанлък. 

През 2016г. средният брой прокурорски актове, внесени в съда от 

прокурор в РП-Казанлък е 50,1 

Относителен дял на внесените в съда прокурорски актове 

спрямо наблюдаваните досъдебни производства. 

Относителният дял на внесените в съда прокурорски актове спрямо 

наблюдаваните за РП-Казанлък е 24,4 %.  

 

Извършени неотложни следствени действия по ДП. 

 

През 2016г. са били извършени 54 неотложни следствени действия – 

по 34 бр. досъдебни производства. ( при 51 следствени действия за 2015г. 

по 33 ДП) . По видове същите се разпределят както следва :  

 

48 бр. претърсване и изземване (вкл. на компютърни информационни 

данни и електронна поща).  

6 бр. обиск. 

 

Във всички случаи на извършени неотложни следствени действия 

прокурорът незабавно е изготвял искане до съда за одобряването им и 

досъдебните производства са били предоставяни на Районен съд 

гр.Казанлък за произнасяне. В периода няма неодобрени извършени 

следствени действия от категорията. 
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Показатели на РП-Казанлък 2016г. 2015г. 2014г. 

ДП по които са извършени 

неотложни сл. действия 

34 33 33 

Бр. Неотложни сл. действия 54 51 48 

 

Сравнително устойчива е тенденцията на запазване, както на общия 

брой извършени неотложни следствени действия за последните 3 години, 

така и на броя на досъдебните производства, по които се извършват такива 

действия.  

През 2016г. прокурори от състава на РП-Казанлък лично са 

извършвали отделни действия по разследването, като напр. 

-изготвяне постановление за привличане на обвиняем-1бр. 

- Разпит на обвиняем-1бр. 

- разпит на свидетели-7 бр. 

-предявяване на разследването- 3 бр. 

 

Мерки за неотклонение. Участия в съдебни заседания по мерки 

за неотклонение. 

  
 

Показатели 2016г. 

 

2015г. 

 

2014г. 

1. Общ брой искания  18 33 20 

Уважени 18 31 19 

Дял на уважените искания 100 % 94,7% 94.7% 

2. Лица с МН”ЗС” в периода 18 31 19 

3. Протести по чл.64 ал.6 НПК 0 2 0 

Уважени 0 0 0 

дял на уважените протести - - - 

4. Изменена МН”ЗС” от прокурор - 6 0 

 

През 2016 год. в Районна прокуратура-Казанлък са били направени 

общо 18 бр. искания по чл. 64 НПК – за вземане от съда на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража”, като от тях са били уважени 18 бр. 

Процентът на уважените искания е висок –100 %.  

Няма неуважени искания за МН „Задържане под стража” . 

През периода няма протестирани определения по чл.64 ал.6 от НПК. 

 През отчетния период няма подадени протести по чл.65 ал.7 от НПК 

срещу изменение на първоначално взета МН”Задържане под стража” в по 

–лека такава.   

От задържаните с МН”Задържане под стража” лица, 4 са с 

неприключени досъдебни производства в края на периода. Към края на 

периода 4 лица са със срок на задържане до 2 месеца. 

Броят съдебни заседания по МНО за периода  е 26. 

През 2016г. на основание чл.63 ал.5 НПК и чл.63 ал.6 НПК няма 

изменени мерки „Задържане под стража. 

През отчетния период са отменени 2 мерки за процесуална принуда – 
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всички от прокурор на основание чл.234 ал.8 от НПК. 

Видове досъдебни производства, разследвани от следовател в ОСлО 

в ОП – Стара Загора: 

През 2016г. общият брой дела по които са работили следователите от 

отдела е 44 / при 47 през 2015г. и 51 през 2014г./. От тях 12 през текущата 

година / 14 през 2015г. и 17 през 2014г./ са разследвани на осн. чл.194 ал.1 

НПК. 

В сравнение с предходните отчетни периоди се наблюдава спад 

на общия брой досъдебни производства, разследвани от следовател.  

 

 ІІ. Съдебна фаза. 

1. Наказателно- съдебен надзор.  

През 2016г. Районна прокуратура-Казанлък продължава да работи, 

спазвайки стриктно издадената през 2015г. Заповед № ЛС-4133 от 

17.12.2013г. на Главен прокурор на Република България, в изпълнение на 

Мярка 14 от Плана за действие на Прокуратурата на Република България, 

утвърден с Решение на ВСС /Протокол №30 от 24.07.2013г./, в която се 

утвърдиха Указания за подобряване на организацията на работа в 

Прокуратурата на Република България по наказателно съдебния надзор.  

През 2016г. са образувани общо 483 бр. дела по внесени прокурорски 

актове /при 451 наказателни дела за 2015г. и 509 през 2014г../ 

Решения по внесени обвинителни актове 

По внесените в съда обвинителни актове през отчетния период 

са решени общо 182 дела. 

Постановените осъдителни присъди са 98, от тях по реда на чл.373 

ал.ІІІ вр. чл.372 ал.ІV вр. чл.371 т.2 от НПК са постановени 10 осъдителни 

присъди.  

По внесените в съда обвинителни актове за отчетният период са 

постановени 3 оправдателни присъди. През отчетния период не са налице 

постановени оправдателни присъди по реда на чл.373 ал.ІІІ вр. чл.372 ал.ІV 

вр. чл.371 т.2 от НПК. 

По внесените в съда обвинителни актове със споразумение са 

решени 54 дела, а по реда на чл.78А от НК - 10 дела. През отчетния период 

1 от внесените в съда обвинителни актове е решен с прекратяване на 

наказателното производство от съда, като определението на съда е 

протестирано и към днешна дата протестът не е разгледан.  

Върнатите на прокуратурата дела по внесени в съда обвинителни 

актове през 2016г. са 16, от тях от съдията докладчик по чл.249 ал.2 от 

НПК – 11 бр., от съдебно производство по чл.288 т.1 от НПК – 4 бр. и от 

въззивен съд по чл.334 т.1 от НПК – 1 бр. По внесените в съда 

обвинителни актове са осъдени и санкционирани общо 189 лица, а 4 лица 

са оправдани. 

 
Показатели: 2016г. 2015г. 2014г. 

1.Решения по обвинителни актове/общо/ 182 197 209 

-с осъдителна присъда 98 115 118 
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от тях по съкратено съдебно следствие 10 28 43 

-с оправдателна присъда 3 1 2 

от тях по съкратено съдебно следствие 0 0 0 

-със споразумение 54 65 67 

-с решение по чл.78а от НК 10 7 6 

-с прекратяване на наказателното 

производство 
1 0 1 

-върнати на прокурора ДП 16 9 15 

от съдия - докладчик 11 4 7 

от съдебно производство 4 5 6 

2.Осъдени лица 189 215 256 

3.Оправдани лица 4 1 2 

 

 Във връзка с решените от съда дела по внесени обвинителни 

актове за 2016г.  могат да бъдат направени следните изводи:  

Налице е намаляване на общо решените от съда дела по внесени 

обвинителни актове – в процентно изражение намаляването е с 7,6% 

спрямо 2015г. и със 12,9 % спрямо 2014г.  

Налице е и намаляване на приключилите от тях с осъдителна 

присъда – с 14,8% спрямо 2015г. и с 16,9 % спрямо 2014г.  

Налице е намаляване на приключилите по реда по чл.373 ал.ІІІ вр. 

чл.372 ал.ІV вр. чл.371 т.2 от НПК дела по внесени обвинителни актове – с 

64,3 % спрямо 2015г. и с 76,7 % спрямо 2014г.  

Констатира се повишаване на броя на върнатите от съда дела на 

Районна прокуратура-Казанлък / по внесени обвинителни актове/ - за 

2016г. в абсолютни стойности -16 ( при 9 за 2015г. и 15 за 2014г.)  

Отрицателен е и друг важен показател - отчетения увеличен брой 

оправдани лица за 2016г. по внесени обвинителни актове – 4 за 2016г. ( 

при 1 за 2015г. и 2 за 2014г.). 

Налице е намаляване на броя на осъдените лица по внесени 

обвинителни актове – с 12,1% спрямо 2015г. и с 26,2% спрямо 2014г. 

През периода не са налице спрени от съда дела по чл.290 от НПК. 

 

Решения по споразумения за прекратяване на наказателно 

производство. 
Решения по внесени споразумения 2016г. 2015г. 2014г. 

одобрени от съда 228 152 225 

неодобрени от съда 2 3 5 

от тях неодобрени и върнати на осн. чл.381 

ал.2 и 3 НПК 
0 0 0 

осъдени лица 239 166 242 

 

През отчетния период е налице повишаване броя на делата, решени с 

одобрени от съда споразумения с 50% спрямо 2015г. и със 1,3% спрямо 

2014г. През отчетния период не са налице неодобрени и върнати на 

основание чл.381 ал.2 и 3 НПК споразумения. Налице е повишаване броя 

на осъдените лица спрямо 2015г. с 44 % и намаляване броя на осъдените 

лица - с 1,2% спрямо 2014г.  
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Решения по постановления с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание 

През 2016г. са постановени 89 решения по внесени постановления за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание. Решенията за освобождаване от наказателна отговорност и 

налагане на административно наказание са 83, налице е 1 оправдателно 

решение, няма прекратено наказателно производство и 5 върнати на 

прокуратурата дела по внесените предложения по чл.78а от НК.  

Броят на осъдените и санкционирани лица по внесените 

предложения по чл.78а от НК през отчетният период е 88. През периода е 

оправдано 1 лице. 

  
Показатели: 2016г. 2015г. 2014г. 

1.Решения по внесените постановления за 

освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на 

административно наказание /общ брой/ 

89 65 88 

-с решение за освобождаване от 

нак.отговорност и налагане на 

административно наказание  

83 62 81 

-с оправдателно решение 1 0 0 

-върнати на прокурора ДП 5 2 7 

-прекратено нак. производство 0 1 0 

2. Санкционирани лица 88 65 85 

3.Оправдани лица 1 0 0 

 

 
 

По този показател - решения по внесени постановления с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание, се наблюдава най- висок ръст 

през 2016г. – 89 бр. ( 65 през 2015г. и 88 през 2014г.) . 

През 2016г. е по 1 предложение по 78а от НК е оправдано 1 лице, 

като за предходните 2 периода няма оправдани лица. 

Повишаване е налице в бр. на върнатите в сравнение с 2015г. 
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Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт. 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт. Участия в съдебни 

заседания по НСН. 

 
 Показатели 2016г. 2015г. 2014г. 

Осъдени лица през периода 516 446 583 

Оправдани лица през периода 5 1 2 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 508 452 553 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 3 1 1 
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Относителният дял на оправданите 3 лица с влязъл в сила съдебен 

акт през 2016г. спрямо всички 508 лица с влязъл в сила съдебен акт е 0,6 

%.  

Този дял сочи минимален ръст в сравнение с предходните два 

периода / при 0,2% през 2015г. и 0.2 % през 2014г./.  

Относителният дял на оправданите 5 лица през 2016г. спрямо всички 

516 лица с постановен съдебен акт е 1 %  / при 0.2% през 2015г. и 0.3% 

през 2014г./. 

Броят на осъдените лица през 2016г. сочи ръст с 15.7 % в сравнение с 

2015г. и намаление с 11.5 % в сравнение с 2014г. Броят на оправданите 

лица е по–висок през 2016г. 

 

Данни за наложени с влезли в сила съдебни актове по видове 

наказания 

 
Наложени наказания по лица 2016г. 2015г. 2014г. 

1.лишаване от свобода с приложение на чл.66 от НК 239 156 191 

дял спрямо осъдените  с влязъл сила съдебен акт лица 47.04% 34.5 % 34.5 % 

2.лишаване от свобода с постановено ефективно 

изтърпяване 

 

    93 

    

    90 

 

     110 

дял 18.3 % 19.9 % 19.9 % 

3.пробация 67 124 151 

дял 13.2 % 27.4 % 27.3 % 

4.глоба 144 105 109 

дял 28.3 % 23.2 % 19.7 % 

5. лишаване от права и други 103 101 111 

дял 20.3 % 22.3 % 20.1 % 

  

През 2016 година относно наложените наказания „лишаване от 

свобода” е налице намаление като абсолютни стойности спрямо 2014г. 
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и увеличение спрямо 2015г. , в сравнение с предходните две години се 

наблюдава по-нисък относителен дял на наказанието с постановено 

ефективно изтърпяване, спрямо общо наложените наказания. 

Налице е тенденция на намаляване на относителния дял на 

наказанията „пробация” и значително увеличение на наказанието „глоба” 

и „лишаване от свобода-условно“.   

 През 2016г. прокурорите от РП-Казанлък са участвали в 823 съдебни 

заседания по НСН по 636 дела.  

 

Протести. 

Общият брой на подадените през 2016г. въззивни протести срещу 

присъди и решения е 4, от тях 2 са разгледани от съда и са неуважени. От 

подадените въззивни протести 3 са срещу изцяло и частично оправдателни 

присъди.  

Протести срещу изцяло и частично оправдателни присъди и 

решения /въззивни и касационни/ 

 

година общо  разгледани от съда уважени  неуважени  

2016г. 3 1 0 1 

2015г. 2 2 1 1 

2014г. 1 0 0 0 

 

През 2016г. няма уважени протести, в сравнение с 2015г., където 

относителният дял на уважените протести срещу изцяло и частично 

оправдателни присъди и решения спрямо разгледаните е 50 %. 

Противоречива съдебна и прокурорска практика. 

 В съдебния район през отчетния период за съществуваща 

противоречива съдебна практика сочи една прокуратура:  

РП – Казанлък сочи за противоречива практиката по прилагане на 

процесуалната разпоредба на чл.206 от НПК за разследване на 

досъдебното производство в отсъствие на обвиняемия. Прокурорите от 

състава на Районна прокуратура - Казанлък се считат, че следва в НПК, в 

частта за досъдебното производство, да бъдат приети конкретни 

процесуални правила за разследване по ДП, по които обвиняемото лице не 

е установено на адреса или е напуснало територията на Република 

България, тъй като понастоящем е налице прилагане съобразно 

процесуалната разпоредба на чл.269 ал.3 т.1, 2 и 4 от НПК, която касае 

съдебното производство. 

Сочат се и проблеми, свързани с противоречивата съдебна практика 

по отношение приложението на чл.9 ал.2 от НК по отношение на 

престъпления против собствеността, против реда и общественото 

спокойствие. 

 

Практическо приложение на съкратеното съдебно следствие .  

През 2016 год. са се провели 10 производства по реда чл.371 – 374 



28 
 

НПК, като не са налице постановени оправдателни присъди.   

Наложените през отчетния период наказания по реда на съкратеното 

съдебно следствие са 14. Техният брой за 2015г. е бил 42, а за 2014г. – 51. 

 

Разпределението по видове наказания при приложението за 2016 

година 

Глава от НК 
Ефективно 

ЛС 

Условно 

ЛС 
Пробация Глоба 

Други 

наказания 

Общо 93 239 67 144 103 

Глава ІІ Престъпления против личността 5 19 7 5 0 

Глава ІІІ Престъпления против правата на 

гражданите 
1 0 3 1 0 

Глава ІV Престъпления против брака, 

семейството и младежта 
0 6 13 15 6 

Глава V Престъпления против 

собствеността 
55 64 15 8 5 

Глава VІ Престъпления против 

стопанството 
2 15 6 15 0 

Глава VІІІ Престъпления против 

дейността на държавни органи и 

обществени организации 

0 1 1 0 0 

Глава ІХ Документни престъпления 1 14 8 7 0 

Глава Х Престъпления против реда и 

общественото спокойствие 
1 4 4 5 4 

Глава ХІ Общоопасни престъпления 28 116 10 88 88 

 

Видно от данните, може да бъде направен извод, че през 2016г. като 

цяло използването на ускорената процедура при прилагане на института на 

съкратеното производството бележи понижение в практиката на Районен 

съд -Казанлък, спрямо 2014 и 2015 година.  

Използването на една от т.нар. „ускорени процедури” води до 

улесняване и ускоряване преди всичко на съдебната фаза на процеса.  

Предвид гореизложените предимства, институтът на съкратеното 

съдебно следствие по чл.373 ал.ІІІ вр. чл.372 ал.ІV вр. чл.371 т.2 от НПК 

осигурява ускоряване на процеса и приключването му в разумни срокове в 

съответствие с разпоредбата на чл.22 НПК и с изискванията на чл.6 т. 1 от 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи (ЕКЗПЧОС). 

 

2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела. 

2.1. Върнати от съда дела. 

 През отчетния период на 2016г. по отношение на върнатите дела бе 

създаден постоянно действащ механизъм за тяхното наблюдение и 

контрол. В изпълнение на Указания за подобряване на организацията на 

работата в ПРБ по наказателно-съдебния надзор на Главен прокурор на 

Р.България се прилагат правила за постоянно наблюдение, проверка и 

оценка на причините за връщане на делата от съда, от една страна от 

Административния ръководител на РП-Казанлък, а от друга- от ОП-Стара 
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Загора. 

 

Върнати дела от съда на прокурора. Видове причини. 
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2016г.  466 23   16 2  5 4.9 % 

2015г.   434  14  9  3  2  3.2 % 

2014г.  484 27  15 5  7 5.6 %  

 

Протести срещу върнати от съда дела 
Показатели: 2016г. 2015г. 2014г. 

Протести подадени общо 8 7 4 

- разгледани от съда 6 5 4 

-уважени 2 1 2 

-неуважени 4 4 2 

Дял на уважените протести  33.3% 20 % 50% 

 

По този показател следва да бъде отчетено увеличаване с 14.3% на 

подадените протести срещу разпореждания за връщане от съда на 

дела спрямо 2015г. и със 100 % в сравнение с 2014г. и намаляване броя на 

уважените протести спрямо отчетната 2014г.  

През отчетния период са били подадени 8 протеста срещу 

разпореждания на съда за връщане на дела. Разгледани са 6 протеста. 

Уважени са 2 от тях . 

От общо върнатите 16 дела по внесени обвинителни актове, 11 са 

върнати от съдията – докладчик на основание чл.249 ал.2 от НПК, 4 дела са 

върнати на основание чл.288 ал.1 т.1 от НПК и 1 дело е върнато на 

основание чл.334 т.1 от НПК от въззивния съд.  

През отчетния период в РП-Казанлък е налице 1 дело /по внесени 

обвинителни актове/ от категорията върнати повече от веднъж през 

отчетния период. 

 

Анализ на причините за връщане на делата, абсолютен брой и 

относителен дял спрямо общия брой на върнатите за доразследване 

дела по причини 

По т.1 - връщането на делото се дължи на допуснато на 

досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на 
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процесуални правила в хода на разследването, довело до ограничаване 

на процесуални права - общо 1 дело, което представлява относителен дял 

от 4,3 % от общо върнатите 23 дела, от които: 

- права на обвиняемия и/или негов защитник - 1 дело, което 

представлява относителен дял от 4,3 % от общо върнатите дела. 

          - права на пострадал /негови наследници/ - няма върнати дела на 

това основание 

   По т.2 - връщането на делото се дължи на допуснато на 

досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на 

процесуални правила в хода на разследването, довело до ограничаване 

на процесуални права, като: данните за нарушението са разкрити в 

съдебната фаза, по друга причина развитието на делото в голяма 

степен не е било предвидимо – общо 6 дела, което представлява 

относителен дял от 26,1 % от общо върнатите дела, от които: 

- права на обвиняемия и/или негов защитник - 5 дела, което 

представлява относителен дял от 21.8 % от общо върнатите дела. 

- права на пострадал /негови наследници/ - 1 дело, което представлява 

относителен дял от 4,3 % от общо върнатите дела. 

По т.3  - констатирани от съда пропуски при изготвянето на 

обвинителния акт, които са в голяма степен очевидни и са могли да 

бъдат избегнати при прецизна работа на прокурора – 8 дела, което 

представлява относителен дял от 34,8 % от общо върнатите дела. 

По т.4. - връщането на делото се дължи на прекален формализъм 

– 4 дела, което представлява относителен дял от 17,4 % от общо върнатите 

дела.  

По т.5. - общо 4 дела, което представлява относителен дял от 17,4 % 

от общо върнатите дела, от които: 

-наличие на законни пречки по чл.381 НПК при внесено предложение 

за споразумение- 1 дело, което представлява относителен дял от 4,3 % от 

общо върнатите дела. 

- констатирано от съда отсъствие на основанията по чл.78а НК при 

внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание  - 3 дела, което представлява 

относителен дял от 13,4 % от общо върнатите дела. 

Забележка: *2 бр. неодобрени споразумения- пр.пр.1610/2016г. и пр.пр. № 

3572/2015г. -Тези дела са отчетени в к.19 на т.2.1.1, но не се включват в 

общия брой на върнатите дела.   

           По т.6 – Връщането на делото се дължи на неодобрено от съда 

споразумение, внесено по реда на чл.382 НПК, поради несъгласие на 

съда с квалификацията на деянието или с вида или размера на 

предложеното наказание, както и при несъгласие на прокурора или 

обвиняемия и неговия защитник с предложеното от съда наказание- на 

това основание няма върнати дела,  

         По т.7– Връщането на делото се дължи на неодобрено от съда 

споразумение, внесено по реда на чл.382 НПК, поради неявяване на 

обвиняемия и неговия защитник (редовно призовани и непредставили 
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уважителни причини за това без искане за отлагане на делото или изразили 

писмен отказ  от вече подписаното предложение за споразумение)  пред 

съда за одобряването му или поради отказа им да го подпишат във вида, в 

който е внесено – на това основание няма върнати дела 

Сравнителният анализ на причините за връщане на делата за 

доразследване през 2015 и 2016г. сочи, че през 2016 година има 

подобряване на показателите по т. 1, 6 и 7 и влошаване на  показателите по 

т.2, т.3 и т.5. Тенденцията по отношение на допуснатите грешки по т.4 се 

запазва през двата отчетни периода. 

Подобрението на показателите по т.1- сочи, че през 2016г. се е 

подобрила работата по ръководство и надзор над разследването от страна 

на наблюдаващите прокурори и процесуалните нарушения, допуснати  в 

досъдебна фаза са значително намалени в сравнение с предходен отчетен 

период.  

По т. 6, през 2016г. не са налице неодобрени от съда Споразумения, 

което сочи преодоляване на случаите, в които чрез неодобряване на  

споразуменията съда изразява позиция на несъгласие или с  

квалификацията на деянието или с вида и размера на наказанието. Добри 

са показателите и по т.7. 

  Допусканите пропуски и нарушения, водещи до влошаване 

показателите по т.3 при изготвяне на обвинителните актове сочат, че за 

подобряване на работата по този показател е необходимо прокурорите да 

извършват задълбочена проверка на събраните доказателства, да 

преценяват събрани ли са такива в пълен обем и при спазване на 

изискванията на НПК, да изпълняват задълженията си при изготвяне на 

актове за решаване на делата като посочват всички факти и обстоятелства, 

обосноваващи фактическия състав на престъплението, участието на 

обвиняемия в него, и да излагат правна аргументация в подкрепа на 

обвинителната теза. 

Констатирани са случаи при които следва да се предприемат мерки 

за уеднаквяване на прокурорската и съдебната практика, относно 

изискванията по изготвяне на обвинителните актове. Забележимо е 

увеличаването на дела на върнатите обвинителни актове поради 

процесуални нарушения, допуснати при подготовка и изготвяне на 

обвинителния акт. 

Делът  на върнатите  дела  през 2016г. е 4,8 % при 3,1 % за 2015г. 

Средно на прокурор от състава на РП-Казанлък абсолютния брой на 

върнатите дела за 2016г. е 2,3. Налице е повишение на абсолютния брой 

върнати дела –23 при 14 за 2015г., както и увеличение на относителния дял 

на върнатите дела спрямо предходния отчетен период /когато е бил 3,1 % 

за 2015г./. Усилията следва да се насочат към повишаване прецизността в 

работата на прокурорите, които допускат значителен абсолютен брой 

върнати дела /над средния абсолютен брой за един прокурор/.  

Констатират се принципни грешки и слабости при прокурори , които 

имат висок относителен дял на върнатите, спрямо внесените. Двама 

прокурора от състава на РП-Казанлък имат висок дял на върнатите, спрямо 
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внесените като в единия случаи са върнати 7 дела, едно от тях 2 пъти при 

43 внесени, което е 16,3 % относителен дял на върнатите дела. 

В другия случаи са върнати 5 дела при 30 внесени , което е 16,7 % 

относителен дял, като се има предвид, че прокурорът е бил и в 

продължителен болничен. 

Продължава да е налице и връщане на делата по причина на 

допуснати процесуални нарушения на досъдебното които не са 

констатирани и отстранени от прокурора, макар тези дела да са значително 

по-малко от предходен период. Предпоставка за постигането на по-добри 

резултати по този показател е упражняването на ефективен контрол върху 

работата на разследващите органи, запознаване с извършените действия по 

разследването и даване на конкретни и своевременни указания за 

отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 

Обвинителните актове следва да се изготвят след задълбочена 

проверка за спазване изискванията на НПК при извършване на 

процесуалните действия по разследването и преценка, събрани ли са 

достатъчно доказателства в подкрепа на обвинението. Обвинителните 

актове следва да съдържат всички факти и обстоятелства, обосноваващи 

фактическия състав на престъплението, да се посочват квалифициращите 

признаци, да се излагат фактически и правни съображения, аргументиращи 

обективните и субективните признаци на престъплението. При преценката 

на приложимия материален закон, да се съблюдава относимата съдебна 

практика. 

Делът на върнатите дела през 2016г. е 4,9%  /при 5,2% за системата 

на ПРБ през 2014г./  

Средно на прокурор от състава абсолютния брой на върнатите 

дела е: 

за РП – Казанлък – 1,92 (23 дела /12 по щат прокурори) 

Налице е намаление на абсолютния брой – 23 дела /при 27 дела за 

2014г./ и увеличение в абсолютни стойности в сравнение с 2015г. / 14 

дела/. 

Относителния дял на върнатите дела -4.9 % спрямо предходния 

отчетен период /когато е бил 3.2 % за 2015г./ също сочи ръст.  

Усилията следва да се насочат към повишаване прецизността в 

работата на прокурорите, които допускат значителен абсолютен брой 

върнати дела и относителен дял спрямо внесените /над средния абсолютен 

брой за един прокурор и над средния относителен дял за страната/. 

 

Анализ на данните за върнатите от съда дела, образувани за 

престъпления от особен обществен интерес, по внесени прокурорски 

актове 

 
Общо за дела от особен обществен интерес 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Наблюдавани ДП 114 97 104 

Новообразувани ДП 89 68 82 

Приключени ДП 98 88 88 

Решени ДП 97 80 86 
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Прокурорски актове, внесени в съда 52 27 43 

Предадени на съд лица 52 28 44 

Върнати от съда дела 4 1 1 

Осъдени/санкционирани лица с влязла в сила 

присъда 

49 25 46 

Оправдани лица с влязла в сила оправд. присъда 0 0 0 

 

 

Прокуратура 

Прокурорски 

актове, 

внесени в съда 

Върнат

и дела 

от съда 

От тях: О

Относителе

н дял на 

върнатите 

спрямо 

внесените в 

съда 

прокурорски 

актове 

Върнати 

дела по 

внесени 

ОА 

Върнати 

дела по 

внесени 

споразумен

ия 

Върнати 

дела по 

внесени 

предложения 

по 78а от НК 

РП - Казанлък              52 4 3 0 1 7,7% 

 

През 2016г. броят на внесените в съда актове за престъпления от 

особен обществен интерес е 52 /при 27 през 2015г. и 43 през 2014г./.  

Върнатите от съда дела за престъпления от особен обществен 

интерес през отчетния период са 4 /при 1 за 2015г. и 1 през 2014г./  

Относителният дял на върнатите спрямо внесените в съда 

прокурорски актове за дела от особен обществен интерес е  7.7 %  /при 

3.7%  през  2015г. и  2.3 % през 2014г. / 

Относителният дял на върнатите от съда дела от особен 

обществен интерес, спрямо общия брой върнати дела е 17.4%. 

Средният брой върнати от категорията  дела от съда на един 

прокурор: 

РП – Казанлък – 0,4  

 

Данни по видове престъпления за дела от особен обществен интерес 

Престъпления 

Прокурорски 

актове, внесени 

в съда 

Върнати дела 

от съда 

Общо  52 4 

Корупционни  1 1 

Данъчни престъпления  11 0 

Трафик на наркотици  39 2 

Трафик на хора  1 1 

 

 

Мерки за подобряване на работата: 

Направена е организация за изпълнение на Указания за подобряване 

на организацията на работа в ПРБ по наказателно-съдебния надзор, 
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утвърдени със Заповед № ЛС - 4133 от 17.12.2013г. на Главен прокурор  на 

Р.България. 

Провеждат се срещи с ръководния състав на РУ- Казанлък, както и 

полицаите с разследващи функции, като се обсъждат допуснатите 

процесуални нарушения в досъдебна фаза и се набелязват мерки за 

преодоляване на съществуващи проблеми по разследването. 

С оглед преодоляване на допусканите от прокурорите пропуски при 

изготвяне на обвинителните актове, на всяко тримесечие на работни срещи 

всички прокурори са запознати с акта на съда и прокурорския акт, като се 

провежда и обсъждане на допуснатите процесуални нарушения. 

Анализът на причините за връщането на делата от съда през 2016 

година, е доведен до знанието на целия прокурорски състав с препоръка да 

положат усилия за прецизиране на дейността си по изготвяне на 

прокурорски актове за решаване на делата. Наблюдаващият прокурор се 

запознава и с всяко изготвено становище по изпълнението на Указания за 

подобряване на организацията на работа в ПРБ по наказателно-съдебния 

надзор. 

 

 2.2. Оправдателни присъди и решения и лица по тях: 

  

 През отчетния период по отношение на влезлите в сила 

оправдателни присъди бе създаден постоянно действащ механизъм за 

тяхното наблюдение и контрол. В изпълнение на Указания за подобряване 

на организацията на работа в ПРБ по наказателно-съдебния надзор се 

прилагат правила за постоянно периодично наблюдение, проверка и 

оценка на причините за постановените оправдателни присъди. 

През 2016г. са постановени 4 оправдателни съдебни акта, по които са 

оправдани 5 лица /през 2015г. е постановена 1 оправдателна присъда, като 

е оправдано 1 лице/. 

Период 

Общо 

оправда-

телни 

решения 

От тях 

Общо 

оправдан

и лица 

От тях 

Оправдате

лни 

решения 

по обв. 

актове 

Оправдател

ни решения 

по 

предложени

я по чл.78а 

НК 

Оправдани 

лица по обв. 

актове 

Оправдани 

лица по 

предложени

я по чл.78а 

НК 

2016г. 4 3 1 5 4 1 

2015г. 1 1 0 1 1 0 

2014г. 2 2 0 2 2 0 

 

Влезли в сила оправдателни присъди и решения и лица по тях: 

През 2016г. са влезли в сила 2 оправдателни присъди, по които са 

оправдани 3 лица  /при 1 оправдателна присъда с 1 оправдано лице през 

2015г./. 
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Данни за относителен дял на оправданите лица с влязъл в сила 

съдебен акт, спрямо общия брой осъдени и санкционирани лица 

 с влязъл в сила съдебен акт  

 

Период 

Осъдени и 

санкционирани 

лица с влязъл в 

сила съдебен акт  

Оправдани лица по 

влезлите в сила 

оправдателни 

присъди 

Относителен дял на 

оправданите лица с 

влязъл в сила съдебен акт 

спрямо осъдените и 

санкционирани лица с 

влязъл в сила съдебен акт 

2016г. 508 3 0.6 % 

 

Анализ на причините за оправдателните присъди /по лица/: 

1. Оправдателната присъда се дължи в голяма степен на  

неправилно квалифициране на деянието с обвинителния акт 

(обстоятелствената част на обвинителния акт и материално правната 

квалификация) - на това основание няма влязла в сила оправдателна 

присъда 

2. Оправдателната присъда се дължи в голяма степен на 

пропуски, грешки или пасивност при събиране на доказателствата в 

хода на досъдебното производство - на това основание няма влязла в сила 

оправдателна присъда 

3. Оправдателната присъда се дължи в голяма степен на 

пропуски и процесуална пасивност на прокурора в съдебната фаза или 

на неподаване на съответен протест- на това основание няма влязла в 

сила оправдателна присъда 

4. Оправдателната присъда се дължи на събирането на нови 

доказателства в съдебната фаза, които не са могли да бъдат 

установени на досъдебното производство- на това основание няма влязла 

в сила оправдателна присъда 

5. Оправдателната присъда се дължи на противоречива съдебна 

практика, промяна на доминиращата практика или други 

обстоятелства, свързани с тълкуването на закона, които не 

компрометират тезата на прокурора, внесъл обвинителния акт или 

поддържал обвинението- На това основание 2 бр. са влезлите в сила 

оправдателни присъди/решения с 3 оправдани лица.  

Работата по преодоляване на причините, водещи до постановяване 

на оправдателни присъди продължава. Относителният дял  на оправданите 

лица с влязъл в сила съдебен акт спрямо осъдените и санкционирани лица 

с влязъл в сила съдебен акт  се запазва  на ниско ниво -0,6 %,  (3/508 ). 

Най – честа причина за постановяване на оправдателен съдебен акт е 

противоречива съдебна практика, промяна на доминиращата практика или 

други обстоятелства, свързани с тълкуването на закона, които не 

компрометират тезата на прокурора, внесъл обвинителния акт или 

поддържал обвинението. 

Средният брой оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт на 1 

прокурор от РП-Казанлък е  0,3. 
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Дела от особен обществен интерес:  

През отчетния период на 2016г. не се наблюдават влезли в сила 

оправдателни присъди/решения по дела от особен обществен интерес. 

 

Мерки за подобряване на работата: 

Наред с мерките, предприети в изпълнение на Указания за 

подобряване на организацията на работа  в ПРБ   по  наказателно-съдебния  

надзор, утвърдени със Заповед № ЛС - 4133 от 17.12.2013г. на Главен 

прокурор  на Р.България ,  ръководителя на Наказателно – съдебния надзор 

ежемесечно провежда работни срещи с прокурорите от РП-Казанлък, на 

които да се обсъждат причините, поради които е постановена всяка една 

оправдателна присъда,  като  изисква от всеки наблюдаващ прокурор: 

- упражняване на ефективен и качествен надзор от страна на всеки 

наблюдаващ прокурор върху дейността на разследващите органи; 

- отлично познаване на предмета на доказване, на закона (материален 

и процесуален) и на съдебната практика; 

- внимателна проверка и анализ на събрания доказателствен 

материал и прецизност при изготвяне на обвинителните актове; 

- активна позиция в съдебните заседания и включително за 

последващ съдебен контрол. 

Необходима предпоставка за подобряване качеството на работата е и 

повишаването квалификацията на прокурорите, както чрез 

самоподготовка, така и чрез съответни обучения.  

Конкретно през 2016г. оправдателните присъди и решения се дължат 

на противоречиво тълкуване от съда на нормата на чл.9 ал.2 от НК, а при 

оправдателното решение е възприето, че е налице случайно деяние по 

чл.15 от НК. 

 

3. Гражданско съдебен надзор.  

Организацията на работа и дейността на прокурорите в Районна 

прокуратура-Казанлък по гражданско-съдебния надзор за отчетния период 

2016г., както и през предходните отчетни периоди е изпълнявана при 

спазване на Конституцията на РБ, законите в страната и указанията на по-

горестоящите прокуратури – ВКП и ВАП гр.София и АП гр.Пловдив. 

Създадената организация във връзка с дейността на прокурорите по 

участието им в граждански дела е много добра. В Районна прокуратура-

Казанлък се води дневник за гражданско съдебния надзор. Създадената по 

наздора организация е съобразена с обема на работа, като в маскимална 

степен обезпечава осъществяването на основните задачи по надзора – 

предявяване на искове в предвидените от закона случаи, участие в 

граждански дела по закон, решаване на преписки с гражданско – правен 

характер, изпълнение на предвидените по наздора задачи.  

В РП-Казанлък продължава наложената от години практика за 

определяне на прокурори, които да отговарят за работата по надзора и 

между които да се разпределят преписките и делата.  
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Прокурорите своевременно се запознават с материалите по 

гражданските дела, участват активно в проведените съдебни заседания по 

тях, които с оглед събирането на доказателства и уважаване на 

доказателствени искания в болшинството си се провеждат в повече от едно 

заседание.  

Предварителното изготвяне на графици за участие на прокурорите в 

съдебни заседания дава възможност за задълбочено проучване на делата и 

за активно процесуално поведение, като няма случаи, при които 

отсъствието на прокурор в съдебните заседания, по дела, по които това е 

предвидено в закон да е станало причина за отлагане на делото.  

По всички граждански дела прокурорите са давали правно – 

аргументирани и обосновани становища, които са били възприети от съда 

в постановените съдебни актове. 

Предявени искове от прокурор. Уважени и неуважени искове. 

През отчетния период на 2016г. няма предявени искове по ГСН . По 

това направление се запазва тенденцията от предходните две години.   

Участие в първоинстанционни и въззивни граждански дела. 

Прокурорите от Районна прокуратура-Казанлък през отчетния 

период на 2016г. са участвали в общо 160  съдебни заседания по ГСН /при  

181 за 2015г./, по 122 дела /при 150 дела за 2015г./. 

Тези данни сочат понижаване с 13,1 % на участията в съдебни 

заседания, спрямо 2015г. и с 23 % в сравнение с брой разгледани дела. 

През 2016г. прокурорите от РП-Казанлък са взели участие в 3 бр. 

граждански дела по ЗОДОВ, като две от тях са решени, едното с осъждане 

на прокуратурата, другото е прекратено на основание чл.232 от ГПК- 

ищеца оттегля исковата си молба, а третото е отложено за разглеждане 

през януари 2017г.  

 

Данни за граждански дела 

 

година 

Общ брой 

първоинс

т. гражд. 

дела 

Общ.брой   решени 

първоинстанционн

и граждански дела  

Решени 

първоинстанционни 

граждански дела по 

ЗОДОВ 

От тях – 

приключили с 

осъждане на 

прокуратурата 

2016г. 123 116 1 1 

2015г. 174 142 3 3 

2014г. 155 142 0 0 
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През отчетния период на 2016г. няма изготвени жалби срещу 

първоинстанционни решения. 

Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество. 

През 2016 са подадени 2 бр. уведомления по ЗОПДНПИ / за разлика 

от предходните два отчетни периода, в които няма подадени уведомления 

по ЗОПДНПИ .  

Данните сочат на тенденция на активизиране на дейността на 

прокурорите от РП-Казанлък по взаимодействие с органите по ЗОПДНПИ. 

 

4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на основание 

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 

  

Влезлите в сила съдебни решения срещу Прокуратурата на РБ по 

ЗОДОВ, приключили с осъдително решение за Прокуратурата през 

отчетния период е 1 бр. /при 2 бр. за 2015 година и 1 бр.  за 2014г./ 

Осъдителното решение е на осн. чл.2 ал.1 т.3 пр.1 от ЗОДОВ . 

Лицата осъдили Прокуратурата през 2016г. по ЗОДОВ са 1 при /2 за 

2015г.; 1 за 2014г./ 

През 2016г. Прокуратурата на РБ е осъдена на 10000 лева по 1 дело и 

от 1 лице. 

По заведените срещу Прокуратурата дела по ЗОДОВ са взети 

предвид степента и периода на увреждане, спрямо лица срещу които е 

било водено наказателно производство, разумната продължителност на 

водените досъдебни производства, вида на обвинението и взетата мярка за 

процесуална принуда. 
  Проблеми при приложението на ЗОДОВ. 

Специфичните гражданско-правни проблеми и процедурни 

положения съгласно Гражданско процесуалния кодекс, регламентиращи 
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участието на прокурора в гражданския процес, изискват завишено 

внимание, много добра теоретична подготовка, детайлно запознаване с 

конкретния казус и бързо ориентиране още в началните фази на процеса от 

страна на съответния прокурор. 

През 2016 година прокурорите на РП-Казанлък не са допускали 

пропуски в работата си по тази категория преписки/респ.производства, 

както и не са срещнали проблеми при приложението на ЗОДОВ. След 

разглеждане на конкретните случаи на заведените искове и осъжданията 

по ЗОДОВ, на работна среща с участие на прокурорския състав на РП-

Казанлък се взе решение да се пристъпва към обвинение по досъдебните 

производства, само при наличие на категорични доказателства за 

виновност на лицето.  

По всички производства прокурорите от ВКП са подпомагали с 

указания работата на участващите в производствата прокурори. 

 

 

 

5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 

През отчетния период на 2016г. в Районна прокуратура - гр.Казанлък 

са получени и приведени в изпълнение присъди и определения по 

споразумения срещу 251 осъдени лица ( при 282 за 2015г. и 344 за 2014г.) 

 

 

 

        
 

Привеждане на присъдите в изпълнение. 

През предходните периоди на 2014г. и 2015г. прокуратурата е 

получила и привела в изпълнение присъди и определения съответно срещу 

344 лица и 282 лица, което сочи тенденция на намаление броя на 

изпълнените наказания с 27.03 % по отношение на брой лица спрямо 

година 

Общо 

получени за 

изпълнение 

лишаване 

от свобода 

лишаване 

от права 
пробация 

обществено 

порицание 

2016г. 251 103 81 77 8 

2015г. 282 93 82 141 11 

2014г. 344 125 101 171 5 
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2014г. и намаление броя на изпълнените наказания с 10.99 % по отношение 

брой лица спрямо 2015г. 

 

През 2016г. на 103 лица с присъди и определения по споразумения е 

наложено реално изтърпяване на наказанието “Лишаване от свобода”, 

срещу 125 лица за отчетния период на 2014г. и 93 лица за отчетния период 

на 2015г. 

Налице е понижаване с 17.6 %  спрямо 2014г. и увеличаване с 10.75 

% спрямо 2015г. на получените и приведени в изпълнение присъди и 

споразумения по лица, с реално изтърпяване на наложеното наказание 

„Лишаване от свобода” спрямо предходните периоди.  

Приведените в изпълнение присъди през 2016г. се разпределят така: 

- Лишаване от свобода - 103 лица 

- Пробация - 77 лица 

- Обществено порицание – 8 лица 

- Лишаване от права по чл.37 ал.1 т.6 – 10 НК – 81 лица 

 

При някои от осъдените лица са изпълнени кумулативно по две 

наказания - “Лишаване от свобода” или “Пробация” и лишаване от права 

по чл.37 ал.1 т.7 от НК. 

Наблюдава се тенденция на  намаление на получените и приведени в 

изпълнение присъди с наложено наказание „Пробация” и „Лишаване от 

права” по чл.37 ал.1 т.6-10 от НК. 

 

Контрол по изпълнение на присъдите 

През настоящия отчетен период на 2016г.  получените за изпълнение 

присъди и споразумения са приведени в изпълнение незабавно от Районна 

прокуратура-Казанлък. 

Присъдите са привеждани в изпълнение незабавно от компетентните 

органи: Областна служба „Изпълнение на наказанията” - Ст.Загора - 

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

Създадена е добра координация в работата по привеждане на присъдите в 

изпълнение,  в резултат на което същите са привеждани в определения от 

Закона срок. В случаите, когато осъденото лице не е открито 

Прокуратурата е уведомявана  своевременно за това, като е разпореждано  

обявяването му за общодържавно издирване. Всички лица с неизпълнени 

присъди, по които е наложено наказание „Лишаване от свобода” са 

обявени за общодържавно издирване и спрямо тях са издадени Европейски 

заповеди за арест. 

За отчетния период няма  останали неприведени в изпълнение 

присъди. 

Незадържаните лица, осъдени на „Лишаване от свобода” са общо 5, 

от които 4 лица са от предходни години. Основна причина за 

неизпълнението на тези присъди е укриването на осъдените лица в 

чужбина. Спрямо един осъден е изпълнена ЕЗА и същият е приведен в 

Затвора гр.Стара Загора. Един от издирваните осъдени е бил задържан в 
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резултат на общодържавно издирване и в последствие е приведен в 

Затвора гр. Ст.Загора. 

Една присъда, изпратена по делегация от РП-София е била 

приведена в изпълнение от РП-Казанлък, при изтекъл срок на наказанието, 

още към момента на изпращането й. Констатирано е надлежаване на 

определеното от съда наказание с 1м. и 17 дни покрито от предварителното 

задържане.  

При констатация на данни за групиране на наказанията 

прокуратурата е привеждала в изпълнение присъдата, като същевременно е 

изготвяно и предложение до съда за групиране на наказанията, за което е 

уведомяван и съответният Началник на затвор. 

В този период са внесени 20 предложения за групиране на 

наказанията в РС - Казанлък,от които 16 са уважени, а 4 все още не са 

разгледани от съда. 

За незадържаните лица по изпратените присъди с наложено 

наказание „Лишаване от свобода” редовно се искат справки от органите на 

Полицията за резултата от издирването. 

През отчетния период в РП-Казанлък се извършваше ежемесечна 

проверка на Книгата за изпълнение на присъдите от прокурор по 

изпълнение на наказанията и след извършените констатации за липса на 

уведомителни писма, касаещи начало и/или край на изпълнението на 

наказанието бяха изпращани напомнителни писма до компетентните 

органи. 

Редовно са изпращани писма до РУ МВР-Казанлък за неизпълнените 

от предходни периоди присъди с наказания „Лишаване от свобода”, като е 

искано от органите на Полицията, РП-Казанлък да бъде уведомявана 

периодично и своевременно за получената информация за лицата, 

предприетите действия и резултатите от издирването им. 

Своевременно и редовно е уведомяван РС-Казанлък за начало и край 

на наказанията, а също така и делегиращата прокуратура. 

 

Данни за получените за привеждане съдебни актове 
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 Принудителни мерки. 

През 2016 година Районна прокуратура-Казанлък е наблюдавала  

общо 95 преписки /при 62 за 2015г. и 72 за 2014г./ по молби, предложения 

и сигнали за настаняване на задължително и принудително лечение ( по 

чл.155 от ЗЗ и чл.89 от НК). Новообразувани за периода са 87 преписки.  

РП-Казанлък е внесла в Районен съд-Казанлък 65 предложения и 

искания по Закона за здравето /при 53 за 2015г. и 53 за 2014г./.  

От всички разгледани 55 предложения /при 45 за 2015г. и 51 за 

2014г./ съдът е уважил 46 /при 30 за 2015г. и 44 за 2014г./ и е прекратил 9 / 

при 15 за 2015г. и 7 за 2014г./   

През 2016 година прокурорите от РП-Казанлък са участвали в 141 

съдебни заседания по предложения и искания за налагане на принудителни 

мерки /при 88 за 2015г. и 104 за 2014г./.  

Средният брой съдебни заседания на прокурор от Районна 

прокуратура-Казанлък е както следва: РП – Казанлък – 15.1 

През отчетния период на 2016г. в сравнение с предходната 2015 

година се наблюдава повишение на броя на наблюдавани и 

новообразувани преписки по ЗЗ, съответно увеличение на внесените в съд 

предложения и на участието на прокурорите в съдебни заседания по 

дейността. 

Следва да се отбележи обстоятелството, че броят на преписките по 

ЗЗ е в пряка зависимост от икономическото състояние на гражданите, 

тяхната трудова заетост и рецидивиращите им заболявания. Промяната в 

броя на преписките към увеличение с 53.2% на този вид преписки през 

2016г., спрямо 2015г. е тревожен показател, от който може да се направи 

извод, че състоянието на рецидивиращите болни не е контролирано 

достатъчно и се появяват и новозаболели, което налага принудителна 

намеса по този ред. 

И през 2016г. продължава да съществува проблемът, свързан с 

невъзможността на прокуратурата да оказва съдействие на граждани, 

подлагани на психически и физически тормоз от страна на лица, страдащи 

от алкохолна болест и наркозависимости. Влезлият в сила през пролетта на 

2005г. Закон за здравето значително ограничи възможностите на 

прокуратурата да дава ефективна защита на гражданите. Медицинските 

власти, на които беше създадена възможност да предприемат незабавни 

действия при наличие на основания, осъществяват правомощията си само в 

изключителни случаи. По този начин се създадоха множество проблеми 

при извършването на проверки по жалби за приложение на принудителни 

медицински мерки спрямо психично болни лица и при разглеждането на 

делата от тази категория. Налице са и случаи, в които несвоевременната 

реакция от страна на органите на МВР и Прокуратурата са довели до 

фактически действия по извършване на престъпления или нарушаване на 

обществения ред от психично болни лица. Въпреки формално кратките 

срокове (посочени в закона) за насрочване и движение на производствата в 

съда образувани по инициатива на прокурора, за назначаване и извършване 

на съдебно – психиатрични експертизи и кратките срокове за обжалване на 



43 
 

решенията на съда, практически се получава значително продължителен 

период от повече от 1 месец, през който страдащото от психична болест 

лице се намира неограничавано по никакъв начин сред обществото и с 

оглед липсата на критичност у същото към заболяването и особеностите на 

психичното си състояние, често представяла сериозна заплаха за себе си и 

околните.  

   

 Дейност на Прокуратурата по прилагане на производството 

предвидено с разпоредбите на чл.83а – 83е от ЗАНН, за налагане от 

съда на имуществени санкции на юлидическите лица, които са се 

обогатили или биха се обогатили от извършени престъпления и 

Методически указания № 230/26.06.2010г. 

През отчетния период на 2016г. Районна прокуратура-Казанлък  не е 

прилагала разпоредбите на чл.83а – 83е от ЗАНН.    

 

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. 

В изпълнение на т.3.3 от Пакета от мерки, утвърден със заповед № 

ЛС – 518/28.02.2014г. на главния прокурор за изпълнение на препоръките 

от доклада на Европейската комисия от 22.01.2014г.  с цел повишаване на 

ефективността на работата по наказателни производства за корупционни 

престъпления и организирана престъпност, както и по дела с особена 

фактическа и правна сложност със заповед № ЛС–729/18.03.2014г. на 

главния прокурор бе утвърдено Указание за специален надзор в 

Прокуратурата на Р.България.- През отчетния период РП-Казанлък няма 

наблюдавани дела от тази категория. 

2. Наказателни производства, образувани за някои категории 

тежки престъпления и такива от особен обществен интерес. 

През първото шестмесечие на 2014г. със заповед на главния 

прокурор се утвърди Пакет от мерки в изпълнение на препоръките от 

Доклада на Европейската комисия от 22.01.2014г.  

В изпълнение на Пакета от мерки, със заповед на главния прокурор 

от 18.03.2014г. бе въведен Единен каталог на корупционните 

престъпления. Каталогът е организиран в три групи, като са съобразени 

съществуващите дефиниции за корупция в международните актове и 

породените от тях задължения за Р. България. Първата група включва 

същинските корупционни престъпления. Във втората група са включени 

състави, свързани с по – широко понятие за корупция, които се отнасят до 

незаконни действия на длъжностни лица с вероятен мотив - корупционно 

въздействие от външни фактори и чужд интерес. Третата група включва 

състави, инкриминиращи поведение на длъжностни и други лица, 

неповлияни непременно от външни фактори или чужд интерес, но 
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съставляващи по същество злоупотреба със служебно положение.  

Статистическата отчетност на делата за корупционни 

престъпления, съобразно новоустановения им обхват бе променена, 

считано от 1 април 2014г. Поради тази промяна сравнението в абсолютни 

стойности с предходните отчетни периоди би било условно и въз основа на 

него не биха могли да се правят изводи, основани на съпоставими 

критерии. 

 

Kорупционни престъпления:  2016 г.  2015 г.  2014 г. 

Наблюдавани ДП 9 19 13 

Новообразувани ДП 5 3 5 

Решени ДП 4 17 5 

Прокурорски актове внесени в съда 1 1 1 

Предадени на съд лица 1 1 1 

Върнати от съда дела на прокуратурата 1 0 0 

Осъдени лица с влязла в сила присъда 2 0 1 

Оправдани лица с влязла в сила присъда 0 0 0 

 
 

От данните в таблицата е видно, че през 2016г. броят на 

наблюдаваните досъдебни производства намалява с 30.8 % спрямо 

2014г. и с 52.6 % в сравнение с 2015г. Новообразуваните дела през 2016г. 

са нараснали почти двойно в сравнение с 2015г. Намалява делът на 

решените досъдебни производства спрямо наблюдаваните за 2016г. , 

който е 44.4 %, докато през 2015г. той е 89.5 % ..   

Повишен е  делът на внесените в съда дела спрямо всички решени 

ДП –  от  20 %  през 2014г. ,  5.9 %  през 2014г. и  25%  през 2016г. 

Общият брой на предадените на съд лица за корупционни престъпления е 
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1 /при  1 през 2014г. и 1 през 2015г. /, 2 лица са осъдени с влязла в сила 

осъдителна присъда /при 0 –за 2015г. и 1 през 2014г. / и няма оправдани лица с 

влязла в сила присъда в тригодишния период. Има 1 върнато дело през 

периода, което в края на 2016г. след повторно внасяне е с постановена 

осъдителна присъда. 

 При делата за корупционни престъпления трудностите са основно 

при събирането на доказателства чрез гласни и писмени доказателствени 

средства, поради което много често се стига до прекратяване или спиране 

на производствата.  

Фактическата и правна сложност на делата, образувани за 

корупционни престъпления, обективно водят до по-продължителни 

разследвания.  

И през 2016г. се запази тенденцията прокурорите да работят по 

останали дела от предходни години.  

 

Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, 

принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската 

държава.- РП-Казанлък няма дела от посочената категория. 

 

Престъпления против паричната и кредитната системи - 

изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и 

преправени парични и кредитни карти- РП-Казанлък няма дела от 

посочената категория. 

 

Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС.  

През 2016г. прокурорите в РП-Казанлък са наблюдавали 24 ДП за 

данъчни престъпления.  

Новообразувани за периода са18. 

Приключените ДП са 22 ДП. Останалите на производство при 

разследващ орган ДП са 2.  

Прокурорите са решили 22 ДП. 

Внесени в съда са 11 прокурорски акта /от тях 1 обвинителен акт 

срещу 1 лице  и 10 споразумения за прекратяване на наказателното 

производство срещу 10 обвиняеми лица/ . 

Прекратените дела за периода са 11. Няма спрени през периода -ДП.  

Броят на осъдените с влезли в сила присъди лица е 12. През периода 

не са налице оправдани лица с влезли в сила оправдателни присъди. 

Досъдебните производства са по глава VІ от НК – 24 броя  

 
Показатели 2016г. 2015 г. 2014 г. 

Наблюдавани ДП 24 17 20 

Новообразувани ДП 18 12 16 

Решени ДП 22 12 15 

Прокурорски актове внесени в съда 11 9 9 

Предадени на съд лица 11 9 9 

Върнати от съда  0 0 0 
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Осъдени лица с влязла в сила присъда 12 10 8 

Оправдани лица с влязла в сила присъда 0 0 0 

 

В сравнение с предходни отчетни периоди се наблюдава ръст в броя 

наблюдавани, новообразувани и решени дела, на резултатите по тях вкл. и 

в съдебна фаза. 

 Относителният дял през 2016г. на решените спрямо наблюдаваните 

ДП е 91.7% / при 70.6% през 2015г. и 80% през 2014г./. Относителният дял 

на прокурорските актове внесени в съда спрямо решените ДП е 50% /при 

75% през 2015г. и 60% през 2014г./ Положителна е тенденцията, че в 

тригодишния период няма върнати дела, както и оправдани лица  с 

влязъл в сила съдебен акт по посочената категория дела. 

 

  

 Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 

  

Показатели 2016г. 2015 г. 2014 г. 

Наблюдавани ДП 76 58 67 

Новообразувани ДП 64 51 59 

Решени ДП 67 50 62 

Прокурорски актове внесени в съда 39 17 33 

Предадени на съд лица 39 17 34 

Върнати от съда дела 2 1 0 

Осъдени лица с влязла в сила присъда 34 15 37 

Оправдани лица с влязла в сила присъда 0 0 0 

 

 Общия брой наблюдавани производства от прокурорите са 76. 

Прекратени са 25 ДП, а спрените са 3.  

За пореден отчетен период досъдебните производства за незаконен 

трафик на наркотици нарастват. Увеличават се както общо наблюдаваните, 

така и новообразуваните ДП.   

Престъпленията, свързани с наркотични вещества се разследват 

приоритетно, бързо, качествено и резултатно.   

Относителният дял на решените спрямо наблюдаваните ДП е 88.1 

%/ при 86.2% за 2015г. и 92.5 % за 2014г./.  

Относителният дял на прокурорските актове внесени в съда 

спрямо решените ДП е 58.2% /при 34 % за 2015г. и 53.2% за 2014г./.  

Относителният дял на върнатите от съда дела спрямо внесените 

прокурорски актове е 5.1% / при 5.9 % за 2015г. и  0 % за 2014г./. 

При разследването на този тип престъпления, правоохранителните 

органи следва да насочат усилията си в много по – голяма степен към 

разкриването и доказването на престъпления, свързани с наркотици и 

извършени от лица, многократно осъждани за този вид престъпления. 

  

Незаконен трафик на хора. 
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През отчетния период няма наблюдавани дела по чл.155 от НК 

/склоняване към проституция/.  

За трафик на хора, по чл.159а – чл.159г НК е осъществявано 

ръководство и надзор от прокурорите по 5 ДП.  

При 3 ДП престъплението е с цел „развратни действия”.  

По текстове от НК, наблюдаваните досъдебните производства за 

отчетния период се разпределят, както следва: 

по чл. 159а НК – 1  

по чл. 159б НК – 3 

по чл.159г НК – 1  

Новообразуваните дела през периода са 2.  

по чл. 159а НК – 1  

по чл. 159б НК – 1 

 

Приключени са 4 ДП, неприключените са 1. През периода в съд е 

внесено 1 ДП. Внесен е в съда 1 прокурорски акт -1 споразумение, 

прекратени през отчетния период са 2 ДП, изпратено по компетентност 1 

ДП.  

Осъдените с влязла в сила присъда лица – 1 бр. Няма оправдани лица 

с влязла в сила оправдателна присъда. 

 

Показатели 2016г. 2015 г. 2014 г. 

Наблюдавани ДП 5 3 4 

Новообразувани ДП 2 2 2 

Решени ДП 4 1 4 

Прокурорски актове внесени в съда 1 - - 

Предадени на съд лица 1 - - 

Върнати от съда дела 1 - 1 

Осъдени лица с влязла в сила присъда 1 - - 

Оправдани лица с влязла в сила присъда 0 - - 

 

В сравнение с предходни отчетни периоди се наблюдава минимален 

ръст в броя на наблюдаваните ДП, устойчива величина е при 

новообразуваните досъдебни производства. Увеличен е броят на 

прокурорските актове внесени в съда и на предадените на съд лица  през 

2016г., в сравнение с предходните 2 години. 

Броят на осъдените с влязла в сила присъда лица е увеличен спрямо 

предходния отчетен период на 2015г. и 2014г. За 2016г. няма оправдани 

лица. 

Относителният дял на решените спрямо наблюдаваните ДП е 80% 

/ при 33.3 % за 2015г. и 100% за 2014г./.  

Относителният дял на прокурорските актове внесени в съда спрямо 

решените ДП е 25%  /в сравнение с 2015г. и 2014г. където няма внесени 

актове в съда/. 

През 2016г. има 1 върнато дело срещу 2 лица за трафик по чл.159б 

ал.2 от НК , което в края на отчетния период е прекратено. 
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Няма оправдани лица с влязла в сила присъда в тригодишния период. 

При разследване на дела за трафик на хора често се налага да се 

събират доказателства чрез международноправното сътрудничество, което 

влияе върху срочността на разследване. Следва да се отбележи, че по едно 

от делата, наблюдаващият прокурор е извършил отделни действия по 

разследването: разпити на свидетели. 

Пострадалите лица от незаконен трафик на хора са общо 11 /при 6 за 

2015г. и 8 за 2014г./, от тях няма непълнолетни и за трите отчетни перода и 

0 малолетни за 2016г. /при 3 за 2014г. и 0 за 2015г./. Жените са 10  /при 6 за 

2015г. и 8 за 2014г./, от тях няма непълнолетни за трите периода и 0 

малолетни за 2016г. /при 3 за 2014г. и 0 за 2015г./. През периода на 2016г. 

има 1 пострадал мъж. /няма пострадали мъже през 2015г. и 2014г./. 

 

Досъдебни производства, образувани за престъпления, 

извършени от непълнолетни лица. 

 

Обобщени данни за наблюдавания период 

 
Показатели: 2016г. 2015г. 2014г. 

Общ брой наблюдавани досъдебни 

производства срещу непълнолетни лица 
32 36 33 

Новообразувани ДП 18 28 17 

Приключени ДП 28 33 30 

Неприключени ДП 4 3 3 

Решени ДП 27 31 30 

 Прекратени ДП 10 16 10 

Внесени прокурорски актове в съда 17 15 20 

Върнати за доразследване дела 2 1 2 

Осъдени лица с влязла в сила присъда 17 20 24 

Оправдани лица с влязла в сила присъда 0 0 0 

 

 

Наблюдението на данните за тригодишен период дава основание да 

се приеме наличие на тенденция на намаление на досъдебните 

производства образувани за престъпления, извършени от 

непълнолетни лица. Намалява броят както на общо наблюдаваните, така 

и на приключените и решените ДП. Внесените прокурорски актове в съда 

са повече с 13.3 % в сравнение с 2015г. , и с 15% по малко в сравнение с 

2014г. Прекратените ДП са намалели с 37.5 % в сравнение с 2015г. 

Осъдените с влязла в сила присъда лица са по-малко с 15 % в сравнение с 

2015г. и с 29.2 % в сравнение с 2014г.   

Няма задържани   непълнолетни лица през отчетния период на 2016г. 

През изтеклата 2016 година прокурорите са решили по същество 27 

досъдебни производства, водени срещу непълнолетни извършители на 

престъпления, срещу 31 производства за 2015 год. и 30 за 2014 година. От 

тях са били прекратени 10 производства, като 5 от тях са прекратени на 

основание чл.61 НК. В съда са внесени 17 прокурорски акта, срещу 21 

лица, от които обвинителни актове - 10, споразумения – 5, предложения по 
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чл.78а НК –2.   

 Осъдените с влязла в сила присъда непълнолетни лица са 17.   

  За отчетния период съда е наложил условни наказания с приложение 

на чл.69 във вр. с чл.66 НК в 9 случая, като броят на тези наказания през 

2015 година е бил 10, а през 2014 год. -11. В 3 случая  са наложени 

ефективни наказания лишаване от свобода, срещу 4 за 2015 година и 3 през 

2014 год. През отчетния период   е  наложено 1 наказание настаняване във 

ВУИ. В 6 случая са наложени обществено порицание и възпитателна мярка 

„пробация” за лица над 16 години, докато през 2015г. са били 6, а през 

2014 година са били 8 случая. 

Относителният дял на решените спрямо наблюдаваните ДП е 84.4 %  

/ при 86.1 % през 2015г. и 90.9 % през 2014г./. Относителният дял на 

прокурорските актове внесени в съда спрямо решените ДП е 63 % /при 

48.4 % през 2015г. и 66.7% през 2014г./.  Относителният дял на върнатите 

от съда дела спрямо внесените прокурорски актове е 11.8 % / при  6.7%  

през 2015г. и  10 % през 2014г./. 

Досъдебните производства, водени срещу непълнолетни лица 

изискват разследването да се провежда с по-голяма грижа към личността 

на непълнолетните. В тази връзка полезно би било на регионално ниво, да 

се организират обучения и професионални дискусии по теми, свързани с 

престъпността на непълнолетните. През месец януари 2016г. в 

присъствието на прокурор от РП-Казанлък са проведени 2 разпита на 

малолетни деца, жертви на сексуално насилие в т.нар. „Синя стая“- 

щадяща процедура за разпит. 

Правосъдието по отношение на непълнолетни да бъде реализирано 

единствено от квалифицирани органи както на досъдебната фаза, така и от 

съдебни състави с такава компетентност. По този начин би се постигнала 

своевременна и високоспециализирана защита на най- добрият интерес на 

детето и биха били охранени неговите права.  

Тенденцията в работата на РП- Казанлък е да бъде използвано 

съдействието на неправителствени организации- Център за обществена 

подкрепа и Сдружение „Самаряни“- гр. Стара Загора, за щадящо 

изслушване на деца, независимо от процесуалното им качество. 

Подкрепяме евентуална идея да се наблегне върху ненаказателните мерки 

за въздействие, за коригиране на поведенческите отклонения на малолетни 

и непълнолетни.  

През 2016 год. по инициатива на РП- Казанлък бяха проведени две 

срещи, на които присъстваха представители на всички институции, 

работещи с деца- жертви и извършители на общественоопасни деяния- 

ДПС при РУ- Казанлък, МКБППМН към общините на територията, 

обслужвана от РП- Казанлък и Отделите „Закрила на детето“.  

Набелязани бяха конкретни мерки за въздействие и превенция 

конкретно на престъпления представляващи такива срещу половата 

неприкосновенност на децата (чл. 149 и сл. и чл. 191 от НК). Активно ще 

бъде търсено съдействието на здравните медиатори към общините, както и 

служителите към църковните храмове, ситуирани в квартали с 
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концентрация на нискограмотно население.  

 

IV. Международно – правно сътрудничество. 

Осъществяването на контакти със съдебните органи на други 

държави и особено с тези на страните членки на ЕС е фактор допринасящ 

за възприемането на съдебната ни система като равностоен и надежден 

партньор в противодействието на трансграничната престъпност. 

В Районна прокуратура-Казанлък е създаден регистър, в който се 

завеждат: досъдебните производства, по които има изготвени и изпратени 

молби за правна помощ, издадените ЕЗА по досъдебни производства и по 

влезли в сила присъди както и регистър на получените за изпълнение от 

чужди държави молби за правна помощ.  

Общият брой на преписките с международен елемент през отчетния 

период е 10 /при 25 за 2015г. и 4 за 2014 г./. 

През изминалата 2016 година прокурорите от РП-Казанлък нямат 

изготвени  ЕЗА (техният брой през 2015г. е бил 3, а през 2014г. - 1).    

През отчетния период в РП-Казанлък няма получени за изпълнение 

ЕЗА, което се отнася и за предходните 2015г. и 2014г.  

През 2016г. РП-Казанлък е изпратила общо 1 молба за правна помощ 

и искания за следствена поръчка в чужбина (техният брой през 2015г. е 1 и 

през 2014г. е 1).  

През 2016г. РП-Казанлък е получила за изпълнение 8 броя молби за 

правна помощ (техният брой през 2015г. е 21, а през 2014г. е 2).  

В преобладаващата си част МПП касаят разпит на свидетели, 

връчване на документи и искания за предоставяне на справки и 

информация. 

През отчетния период няма получени и изпратени молби за 

екстрадиция.  

През периода чрез механизма на трансфер е получено 1 досъдебно 

производство в РП-Казанлък. 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 2015г. За 2016г. се 

забелязва спад с 60 % на общо наблюдаваните преписки с международен 

елемент. 

В РП-Казанлък е създадена група „Международно правно 

сътрудничество”, като включените в нея прокурори работят по преписки и 

дела свързани с международна правна помощ и участват в организирани 

обучения.   

 

 V. Административна и контролно – ревизионна дейност. 

1. Кадрово обезпечаване.  

Районна прокуратура - Казанлък в началото на отчетния период към 

01.01.2016г. по щат е имала 12 длъжности за прокурори, от които 1 - 

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

административния ръководител- зам. районни прокурори”, 8 – „Прокурор” 
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и 1 – „Младши прокурор“.  

Районна прокуратура – Казанлък през първата половина на 2016г. е 

работила със зает щат от 9 магистрати, 2 незаети щата и 1 временно 

отстранен от длъжност магистрат, от които: един незает щат „Прокурор“ и 

един незает щат за „Младши прокурор“. През втората половина на 2016г., 

считано от 06.07.2016г. встъпва в длъжност „младши прокурор“, в 

изпълнение на Решение, отразено по Протокол № 8/ 29.06.2016г. на 

Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет.  

Една от щатните бройки за заместник районен прокурор е била заета 

от магистрат, който с Решение на Висш съдебен съвет по д.т. 94 от 

Протокол № 41 от 16.07.2015г. е временно отстранен от длъжност. 

Изготвено е Предложение № И-60/ 08.06.2016г. до Прокурорската колегия 

на Висш съдебен съвет за назначаване на магистрат на длъжност 

„Прокурор“ и на освободената длъжност „Зам. административен 

ръководител- зам. районен прокурор“ да бъде назначен друг прокурор от 

състава на Районна прокуратура гр. Казанлък. 

Обявена е била за заемане една щатна бройка за „прокурор“, но към 

края на 2016г. същата е незаета. 

 

В администрацията на Районна прокуратура - Казанлък през 2016 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”. За периода 2016г. в Районна 

прокуратура гр. Казанлък не е имало незаети щатни бройки и не е имало 

продължително отсъстващи съдебни служители.  

Към 31.12.2016 година в администрацията на Районна прокуратура 

гр. Казанлък няма промени в утвърдената щатна численост. Във връзка с 

Решение по Протокол № 6/ 15.06.2016г. т.2, на Прокурорската колегия на 

Висш съдебен съвет и приетия нов Класификатор на длъжностите в 

администрацията на Прокуратурата на Република България - двама 

служители от Районна прокуратура гр. Казанлък бяха преназначени 

съответно от длъжност „системен администратор- първа степен“ на 

длъжност „системен администратор“ и от длъжност „шофьор“ на длъжност 

„шофьор- куриер“. 

Към края на 2016 година в прокуратурата няма незаети щатни 

бройки за служители в администрацията. 

 

Данни за кадровата обезпеченост на прокуратурите към 01.01.2016г. 
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Реално 

работили 

С
ъ

о
т
н

о
ш

ен
и

е 

сл
у

ж
и

т
ел

и
 о

т
 

а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
я

 к
ъ

м
 1

 

м
а

г
и

ст
р

а
т
 /

п
о
 щ

а
т
/ 

С
ъ

о
т
н

о
ш

ен
и

е 

сл
у

ж
и

т
ел

и
 о

т
 

сп
ец

и
а

л
и

зи
р

а
н

а
т
а
 

а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
я

 к
ъ

м
 1

 

м
а

г
и

ст
р

а
т
 /

п
о
 щ

а
т
/ 

м
а

г
и

ст
р

а
т
и

 

сл
у

ж
и

т
ел

и
 

м
а

г
и

ст
р

а
т
и

 

сл
у

ж
и

т
ел

и
 

м
а

г
и

ст
р

а
т
и

 

сл
у

ж
и

т
ел

и
 

РП- Казанлък 12 15 10 15 9 15 1,25 0,83 

 

 

Данни за кадровата обезпеченост на прокуратурите към 31.12.2016г. 
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РП - Казанлък 12 15 10 15 10 15 1,25 0,92 

 

Районна прокуратура гр. Казанлък  през 2016 г. е работила с щат от 

15  съдебни служители. 

Съотношението на магистрати и служители в администрацията в РП- 

гр.Казанлък е 1,25.  

Броят на служителите от специализираната администрация към 

31.12.2016г. е 11, което е съотношение на 1 магистрат към 0,92 служител 

от специализирана администрация.  

Данните сочат, че Районна прокуратура гр. Казанлък е обезпечена 

кадрово с администрация, но работи с 25% намален състав от магистрати 

спрямо щатната численост. 

2. Професионална квалификация на магистратите и съдебните 

служители. 

През отчетния период общо 10 магистрати са участвали в общо 9 

обучителни семинара, организирани от Прокуратурата на Република 

България, Националния институт на правосъдието, Асоциацията на 

прокурорите в България, и други. Определянето на магистрати – 

прокурори за участие в квалификационно мероприятие се извършва в 

зависимост от конкретната тема и относимостта й към работните задачи на 

магистратите. Едно от обучителните мероприятия е било в чужбина, като 

участие в него е взел 1 прокурор от Районна прокуратура гр. Казанлък.  

Броят на магистратите и съдебните служители, които не са участвали 

в нито една обучителна програма през отчетния период и процентното им 

съотношения към реално работилите са посочени в следните таблици : 

- магистрати 
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Прокуратура / 

следствен отдел 

Брой магистрати, 

които не са 

участвали в нито 

една обучителна 

програма през 2016 г. 

Брой реално 

работили 

магистрати 

през 2016 г.* 

Процентно 

съотношение на 

неучаствалите в 

обучения магистрати 

към реално 

работилите 

РП – Казанлък 3 10 30% 
*Броя на реално работилите за целите на показателя не съответства на броя на реално 

работилите за целите на кадровата обезпеченост и натовареността. Включени са всички 

магистрати работили в органа, независимо от продължителността. 

 

- съдебни служители 

Прокуратура / 

следствен отдел 

Брой служители, 

които не са участвали 

в нито една 

обучителна програма 

през 2016 г. 

Брой реално 

работили 

служители през 

2016 г.* 

Процентно 

съотношение на 

неучаствалите в 

обучения служители 

към реално работилите  

РП – Казанлък 12 14 85,71% 
*В броя на реално работилите служители са включени само подлежащите на включване в 

обучителни мероприятия /без заемащите длъжности „шофьор“ и „чистач“/ 

 

Динамиката на развитие и промени в законодателството и особено 

с членството на България в Европейския съюз, налага необходимостта от 

обучение на магистратите и служителите в администрацията на 

прокуратурата.  

Необхванатите в обучения, като процент /прокурорите 30 % и 

служителите 85,71% за 2016г./ сочи, че прокурорите са участвали в 

обучителни мероприятия, включително и в чужбина, докато високия 

процент на неучаствалите служителите, сочи за необходимостта 

административния ръководител да предприеме мерки за гарантиране на 

участието на служителите в обучения, с оглед практическата им роля 

относима към работния процес.  

При необхванатите от обучения магистрати е налице съществен дял 

на нежелаещи да се включват в организираните обучения през 2016 

година. 

 

3. Материална база и техническа обезпеченост, финансово-

стопанска дейност.  

Районна прокуратура гр. Казанлък се помещава в сградата на 

Съдебната палата в гр.Казанлък, заедно с Районен съд гр. Казанлък, като 

ползва част от трети етаж.  

Прокурорите от Районна прокуратура гр. Казанлък работят по двама в 

работно помещение, с изключение на административния ръководител и зам. 

административния ръководител. Ползваните от прокуратурата помещения 

не са достатъчни като брой, площ и функционална обособеност, за да 

осигурят необходимите условия на труд на магистратите, служителите в 

администрацията и изпълнението на правилата за документооборота и 

съхранението на документите. Особено затруднено е разположението на 

администрацията, където 12 служителя се помещават в 3 кабинета с обща 

квадратура 41 кв.м., като единият от тях е преходен. Средно един служител 
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разполага с полезна площ от 1 кв.м., т.к. в помещенията са разположени и 

необходимите мебели и техника. Изключително е наболял проблема със 

съхраняването на архивните дела. Помещението, обособено за постоянен 

архив е 9 кв.м., обзаведено със стелажи максимално използващи 

пространството, но въпреки това, същото е запълнено и няма възможност за 

приемане на архивираните преписки от текущият архив за 2016г.  

Финансовата дейност на Районна прокуратура гр. Казанлък е свързана 

непосредствено с бюджета на Съдебната власт, като прокуратурата е 

третостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Финансово-стопанската  

дейност е организирана съобразно действащата нормативна уредба и 

дадените указания от ВСС и Прокуратурата на Република България. 

Финансово-стопанската дейност в Районна прокуратура гр. Казанлък 

се осъществява в съответствие със Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор, Закона за съдебната власт, Правилника за 

администрацията на ПРБ, указания на Висшия съдебен съвет, Вътрешни 

правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки 

по ЗОП в ПРБ, Счетоводната политика на Прокуратурата на Република 

България и Инструкциите за документооборота на счетоводната дейност в 

Районна прокуратура гр. Казанлък. 

Материално-техническото обезпечаване на прокуратурата е 

съобразено с утвърдения Бюджет за 2016г., като средствата се изразходват 

законосъобразно и икономически изгодно, като се анализират 

приоритетите при разходите. През 2016г. се изготви мотивирано 

становище за отпускане на средства за извършване на ремонт на 

помещенията предоставени за ползване на Районна прокуратура гр. 

Казанлък. С отпуснатите средства се извърши ремонт и преобзавеждане на 

кабинета на административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Казанлък и подмяна на подовата настилка в пет кабинета използвани от 

магистрати. С така извършените ремонтни дейности до голяма степен се 

подобриха условията на работа в кабинетите на магистратите, с оглед на 

факта, че сградата на Съдебната палата гр. Казанлък, в която се помещава 

и Районна прокуратура гр. Казанлък е построена през 1976г.  В края на 

отчетния период няма неразплатени разходи, както и просрочени вземания 

и задължения. Средствата през 2016 година бяха достатъчни за 

осигуряване на нормалната дейност на Районна прокуратура гр. Казанлък. 

 

4. Проверки и ревизии.  

 

Извършени през 2016г. по отношение на Районна прокуратура 

гр. Казанлък от ИВСС, от ВКП, от ВАП, от Апелативната 

прокуратура гр. Пловдив  или Окръжна прокуратура гр. Стара 

Загора. 

 

Проверки  от Окръжна прокуратура – Стара Загора.  

1. През месец януари 2016г. е извършена проверка за спазване на 

принципа за случайно разпределение на прокурорските преписки чрез 
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модул за случаен избор към УИС2, съгласно Заповед № ОП 16/ 

15.01.2016г. на административен ръководител- окръжен прокурор на 

Окръжна прокуратура гр. Стара Загора. 

2. През месец юни 2016г. е извършена проверка на образуваните 

преди 01.01.2013 година преписки и дела, които не са приключили /на 

производство и спрени/, съгласно Заповед № ОП 65/ 01.06.2016г. на 

административен ръководител- окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура гр. Стара Загора. 

3. През месец септември 2016г. е извършена тематична ревизия 

на Районна прокуратура гр. Казанлък за дейността й през периода 

01.01.2016г. – 30.06.2016г., съгласно Заповед № ОП 95/ 12.08.2016г. на 

административен ръководител- окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура гр. Стара Загора. 

 

Проверки от ККССПИСРСДДЗЕС 

1. През месец ноември 2016г. в Районна прокуратура гр. Казанлък 

се извърши проверка от Комисията за контрол над службите за сигурност, 

прилагането и използването на СРС и достъпа до данни по ЗЕС. 

 

5. Образувани дисциплинарни и наказателни производства 

срещу магистрати и служители. Наложени наказания на прокурори и 

служители.  

През 2016г. няма образувани наказателни производства срещу 

магистрати  от състава на Районна прокуратура гр. Казанлък. 

В Районна прокуратура гр. Казанлък  през 2016г. са били водени 3 

бр. преписки във връзка със сигнали за евентуално наличие на извършени 

дисциплинарни нарушения от страна на магистрати. След проведени 

задълбочени проверки по всеки конкретен случай, преписките са били 

решени със становище, че не са налице основания за ангажиране на 

дисциплинарна отговорност на конкретните магистрати. Във всеки случай 

е бил уведомяван подателят на сигнала.  

По отношение на служители от администрацията на Районна 

прокуратура –Казанлък са били образувани две проверки с оглед данни за 

извършено дисциплинарно нарушение. След извършени проверки по всеки 

конкретен случай, преписките са били решени със становище, че не са 

налице основания за ангажиране на дисциплинарна отговорност относно 

съдебните служители. Една проверка е извършена по Етичния кодекс на 

съдебните служители, приет с Решение на ВСС по Протокол № 

22/27.05.2009г.  

 

6. Поощрения и награди на магистрати и съдебни служители. 

През 2016г. на основание чл.6 ал.1 от „Вътрешни правила за 

поощряване в ПРБ“ били поощрени: 

Прокурор от състава на Районна прокуратура гр. Казанлък е поощрен 

с предметна награда за проявен висок професионализъм и образцово 

изпълнение на служебните задължения в цялостната работа като прокурор. 
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Прокурор от състава на Районна прокуратура гр. Казанлък е поощрен 

за висок професионализъм и отлични резултати по конкретни наказателни 

производства през 2015 година  

През 2016г., един магистрат от състава на Районна прокуратура гр. 

Казанлък на основание чл.234 от ЗСВ, е повишен на място в по-горен 

ранг и възнаграждение, поради доказана висока квалификация и 

образцово изпълнение на служебните задължения и са изготвени 

четири предложения, по три от които Прокурорската колегия при 

ВСС е повишила в ранг към 11.01.2017г. 

През 2016г., поради доказано добро изпълнение на служебните 

задължения, са повишени в по-горен ранг двама служители от 

администрацията на Районна прокуратура гр. Казанлък.  

 

VІ. Натовареност на прокурорските  

 

1. Обем на прокурорската дейност. 

Информацията за обема на прокурорската дейност е изготвена въз 

основа на статистически данни за дейността на Районна прокуратура гр. 

Казанлък. Данни за натовареността с оглед обема са изведени и обобщени 

съгласно Указанието за организация на информационната дейност на ПРБ 

(Указанието). 

Обемът на прокурорската дейност включва: броят на внесените в 

съда прокурорски актове, участията на прокурорите в съдебни заседания и 

прокурорските актове и дейности по всички видове надзори. 

Общият обем на прокурорската дейност през 2016г. е 9664 / при 

10230 през 2014г. и 9020 през 2015г./. Спрямо предходните отчетни 

периоди обемът на прокурорската дейност е намалял с 5,53% спрямо 

2014г. и се е увеличил със 7,14% спрямо 2015г. 

  

Обем на прокурорската дейност на Районна прокуратура гр. Казанлък 

и средна натовареност на един прокурор 

Прокуратура 

Брой 

прокурори по 

щат 

Брой реално 

работили 

прокурори  

Общ обем на 

прокурорската 

дейност 

Средна 

натовареност 

на един 

прокурор* 

РП – Казанлък 12 9,3 9664 1039,1 

 

*Средната натовареност е получена като се разделя обема на 

прокурорската дейност на броя на реално работилите прокурори. 
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Средна натовареност на прокурор от Районна прокуратура гр. 

Казанлък по основни показатели. 

 

Показател/Прокуратура 

Р
П

 –
 К

а
за

н
л

ъ
к

 

Брой прокурори по щат 12 

Брой реално работили прокурори 9,3 

Среден брой наблюдавани преписки от един прокурор 250,6 

Среден брой решени преписки от един прокурор 242,9 

Среден брой наблюдавани ДП /вкл. прекратените по 

давност/ от един прокурор 
205,7 

Среден брой прокурорски актове внесени в съда  на 

един прокурор 
50,1 

Среден брой съдебни заседания   на един прокурор 123,7 

Среден брой оправдани лица /с влязъл в сила съдебен 

акт/   на един прокурор 
0,3 

Среден брой върнати от съда ДП  на един прокурор 2,5 

 

2. Натовареност. 

Данните за натовареността на прокурорите и РП-Казанлък са 

изведени от Унифицираната информационна система (УИС) на ПРБ по 

критерии и показатели съгласно приетите от ВСС „Правила за измерване 

на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на 

всеки прокурор и следовател“(Правилата). 

В настоящата информация, се използват изцяло изведени от УИС 

данни за натовареността на прокурорите, на Районна прокуратура гр. 

Казанлък, както и отделно за административно-ръководна дейност.   

Определената в Правилата норма за натовареност на един прокурор 

за един работен ден е 4,28 /четири цяло и двадесет и осем/ акта с тежест 1. 

Изведената от статистическите данни Средна натовареност на един 

прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък за 2016г. е 1039,1. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

ДЕЙНОСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И 

НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ. 

 

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

на гражданите 

 

Дейност на Районна прокуратура гр.Казанлък 

Районна прокуратура гр.Казанлък обслужва района на 5 общини 
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както следва: Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Николаево и Гурково. 

Населението в района обслужван от РП-Казанлък е  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: ДГС-Казанлък, ДГС-Мъглиж и ДГС-

Гурково, и едно Държавно ловно стопанство ”Мазалат” с.Г.Сахране, 

общ.Павел баня, към което е обединено ДГС-Павел баня. В гр.Казанлък се 

намира и митническо бюро. Петте общини, полицейското управление и 

участъци, както и трите горски стопанства и ловното стопанство са 

разположени на голяма територия, повечето отдалечени от РП-Казанлък, 

което особено затруднява осъществяването на ефективен надзор за 

законност от прокуратурата върху дейността им, най-вече при 

извършването на лични проверки от прокурора. Някои от проверките са 

много обемисти, свързани с проверка на голям брой актове. 

Постоянен текущ контрол се извършва на решенията на общинските 

съвети Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, като особено 

внимание се обръща на решенията относно разпореждането с общинската 

собственост. След приемането им съответната община изпраща копие от 

решението на РП-Казанлък за проверка по надзора за законност.  

Осъществяването на надзора за законност, защита на обществения 

интерес и правата на гражданите в РП-Казанлък през 2016г. бе възложено 

на двама прокурори. Налице е голям брой на издаваните актове от горните 

институции, като прокурорите от РП-Казанлък, на които е възложено 

осъществяването на надзора освен тази дейност решават преписки и дела, 

и участват в съдебни заседания. Голяма част от проверките се извършват 

по указание на ВАП-София. Характерно за надзора за законност е, че се 

осъществява реална дейност по проверка на административни и 

нормативни актове с местно значение, като една немалка част от 

проверките се осъществяват лично от прокурор, с посещение на 

съответната институция или чрез изискване и лична проверка на актовете, 

а друга част от проверките се осъществява чрез възлагане на съответния 

контролен орган. 

През 2016г. в РП-Казанлък са образувани общо 136 преписки по 

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

т.1-3 от ЗСВ – 16, а преписките образувани по постъпили материали от 

общинските съвети и кметовете на общини – 120. 

През 2015г. в РП-Казанлък са образувани общо 123 преписки по 

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

т.1-3 от ЗСВ – 15, а преписките образувани по постъпили материали от 

общинските съвети и кметовете на общини – 108. 

 През 2014г. образуваните преписки по надзора са 214, в т.ч. 200 от 

постъпили материали от общинските съвети и кметовете на общини, и 14 

преписки по извършени проверки.  

Налице е леко завишаване броя на преписките през 2016г. в 

сравнение с предходната 2015г. – с 10.6%, и голямо намаление в сравнение 

с 2014г. – с 36.4%. Това намаляване в броя на образуваните преписки през 
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2016г. в сравнение с 2014г. до голяма степен се дължи на това, че съгласно 

новите указания, в сила от средата на 2014г., материалите, постъпващи от 

един общински съвет през цялата година се завеждат като една преписка. 

Така, постъпващите през цялата година материали от заседанията на даден 

общински съвет, въпреки големият им брой и подлежащи на проверка 

документи, се отчитат като работа по една преписка. 

 По инициатива на прокурор са образувани 134 преписки /изискани 

адм. актове от общините и кметовете и извършени проверки по 

инициатива на горестоящите прокуратури и на прокурори от РП-

Казанлък/. През 2015г. – 120 преписки, а през 2014г. – 211. Тук също е 

налице леко завишаване броя на преписките през 2016г. в сравнение с 

предходната 2015г. – с 11.7%, и голямо намаление в сравнение с 2014г. – с 

36.5%. Причината за големия спад в броя на преписките през отчетната 

година в сравнение с 2014г. по този показател, както и посочените по-долу, 

е също поради промяна в начина на отчитане съгласно указанията в сила от 

средата на 2014г. 

По искане на граждани и организации са образувани 2 преписки, 

през 2015г. – 3, и през 2014г. – също 3. Налице е относително запазване 

броя на преписките по този показател през отчетната и предходните две 

години.  

Останали преписки от предходен период – 2, през 2015г. – 0, а през 

2014г. – 1, а новообразуваните преписки са 134, /при 123 през 2015г., и 214 

през 2014г./.  

Брой постъпили и проверени административни актове от общинските 

съвети и кметовете на общини – 1708 бр. /в това число 77 проверени акта 

при извършването на проверки – наредби на общините, актове на КАТ, на 

органи по настойничество и попечителство и др./, при 432 бр. през 2015г., 

и 242 бр. през 2014г. Налице е многократно увеличение по този показател 

през отчетната година в сравнение с предходните две - с 295.4% в 

сравнение с 2015г., и с 605.8% в сравнение с 2014г. Голямото увеличение в 

броя на актовете през отчетната година, в сравнение с предходните две, се 

дължи отново поради промяната в начина на отчитане на проверените 

актове съгласно указанията на ВАП, като постъпилите в прокуратурата 

актове от едно заседание на даден общински съвет през 2014 и 2015г. се 

отчитаха като един проверен акт, а съгласно новите указания, при 

проверка на решенията от заседанията на общинските съвети, всяко 

решение следва да се отчита като един отделен административен акт /К10 

на табл. 7.1/.  

Извършването на проверките е резултат от взаимодействието с 

контролните органи в района на РП-Казанлък.  

Установените закононарушения през 2016г. са 73, като са подадени 4 

предложения по чл.145 ал.1 т.6 от ЗСВ до кметовете на четири общини, в 

които в резултат на извършената лична проверка от прокурор от РП-

Казанлък са били установени нарушения в дейността на органа по 

настойничество и по попечителство. 

През 2015г. са били установени 82 закононарушения, а през 2014г. – 
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7. Налице е малко намаление в броя на установените закононарушения 

през отчетната 2016г., в сравнение с предходната 2015г. – с 11%, и 

многократно увеличение в сравнение с 2014г. Голямата разлика в 

различните години е в зависимост от проверките, които се възлагат или 

извършват лично от прокурор. 

Подаден е 1 протест до Административен съд Ст.Загора на 

основание чл.186 ал.2 вр. с чл.16 ал.1 т.3 от АПК, против чл.20 ал.1 т.4 и 

чл.27 ал.1 т.5 от Наредба № 22 на Общински съвет – Казанлък за 

рекламната и информационната дейност на територията на община 

Казанлък. По подадения протест в Административен съд Ст.Загора е 

образувано административно дело№ 329/2016г., и с Решение на съда от 

16.12.2016г. протестираните текстове от цитираната по-горе наредба са 

отменени като незаконосъобразни.  

От решените преписки върху материали по надзора за законност, 

през 2016г. има образувани 2 досъдебни производства – срещу известен 

извършител по чл.323 ал.2 от НК – самоволно заемане на недвижим имот, 

като ДП е внесено в РС-Казанлък с постановление по чл.78а от НК, и 

срещу неизвестен извършител по чл.216 ал.1 от НК, по което ДП е спряно. 

През предходните две години няма предложени за образуване или 

образувани досъдебни производства.  

Общ брой на извършените проверки по надзора през 2016г. по реда 

на чл.145 ал.1 т.1-3 от ЗСВ – 16, от тях изискани документи – 2, лични 

проверки – 4, възлагателни проверки на контролните органи – 10. През 

предходната 2015г. общ брой на извършените проверки – 15, а през 2014г. 

– 14. Налице е увеличаване броя на проверките през отчетната година в 

сравнение с предходните две – с 6.7% в сравнение с 2015г., и с 14.3% в 

сравнение с 2014г. Следва да се има предвид, че някои от проверките, 

извършвани по указание на ВАП-София, са по-мащабни, свързани с 

проверка на голям брой актове, а други проверки пък са в резултат на 

самосезиране на прокурор от РП-Казанлък по надзора за законност. 

Общия брой на решените преписки през 2016г. съвпада с броя на 

образуваните – 136, всички решени по същество, като няма изпратени по 

компетентност на други органи и организации. 

Няма неприключени преписки. 

По-характерни и мащабни проверки, реализирани през отчетния 

период от РП-Казанлък:  

- проверка по указание на ВАП-София, за извършване на проверка на 

дейността на органите на МВР, извършващи контрол на движението по 

пътищата и реализиращи административно-наказателна отговорност за 

нарушения по ЗДвП. Проверени бяха общо 20 адм.-наказ. преписки на ПП-

КАТ звено Казанлък 

- проверка в изпълнение указание на ВАП-София, за извършване на 

проверка за законност относно осъществяване на правомощията на органа 

по настойничеството и по попечителството, настойническите съвети, 

попечителите и заместник-попечителите в съответните общини. При 

извършената лична проверка от прокурор от РП-Казанлък на 
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настойническите и попечителските дела за периода от м. януари до м. 

септември 2016г. в петте общини в района на РП-Казанлък, бяха проверени 

общо 42 дела на органите по настойничество и попечителство, и бяха 

установени общо 56 нарушения. Извършващия проверката прокурор 

реагира с подаване на 4 Предложения по чл.145 ал.1 т.6 от ЗСВ до 

кметовете на четири общини, в които са установени нарушения в 

дейността на органа по настойничество и попечителство, като в указания 

от прокурора срок кметовете на тези 4 общини уведомиха писмено 

извършващия проверката прокурор, за предприетите мерки от тяхна страна 

за отстраняване на нарушенията, и за недопускане на такива занапред. 

- в изпълнение на Разпореждане на ВАП-София, беше извършена 

проверка на подзаконов нормативен акт - Наредба № 22 за рекламната и 

информационната дейност на територията на община Казанлък. В резултат 

на проверката се установи, че два текста от Наредбата противоречат на 

разпоредби на нормативни актове от по-висока степен - Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност, АПК и ЗМДТ. На основание чл.186 

ал.2 вр. с чл.16 ал.1 т.3 от АПК беше подаден протест до Административен 

съд гр.Ст.Загора, против тези текстове от Наредбата, в Административен 

съд Ст.Загора бе образувано административно дело, и с Решение на съда 

протестираните текстове са отменени като незаконосъобразни, 

противоречащи на материално-правни норми от по-висока степен. 

- извършена проверка по спазване на изискванията на Закона за 

пътищата по отношение на общинските пътища, в изпълнение Указание на 

ВАП-София.  

Приоритети през изминалата година бяха цитираните по-горе 

мащабни проверки: На адм.-наказ. преписки на ПП-КАТ звено Казанлък; 

проверка за законност относно осъществяване на правомощията на органа 

по настойничеството и по попечителството, настойническите съвети, 

попечителите и заместник-попечителите; проверка на подзаконов 

нормативен акт - Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност 

на територията на община Казанлък; проверка на наредбите по чл.8 ал.2 от 

Закона за общинската собственост, регламентиращ приемането от 

общинските съвети на наредби за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество; контролна проверка по указание на 

ВАП-София и АП-Пловдив, по изпълнение на задължението по чл.225а, 

ал.3 от ЗУТ за приемане на наредба от общинските съвети за реда, по 

който се изпълняват принудително заповедите за премахване на незаконни 

строежи; проверка по спазване на изискванията на Закона за пътищата по 

отношение на общинските пътища.  

Повечето от тези проверки са извършени лично от съответния 

прокурор по надзора за законност при РП-Казанлък. 

 

2. Административно-съдебен надзор 

 

През отчетната 2016г., освен подадения 1 протест до 
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Административен съд Ст.Загора на основание чл.186 ал.2 вр. с чл.16 ал.1 

т.3 от АПК, против чл.20 ал.1 т.4 и чл.27 ал.1 т.5 от Наредба № 22 на 

Общински съвет – Казанлък за рекламната и информационната дейност на 

територията на община Казанлък, няма подадени от РП-Казанлък само по 

материали на административно-съдебния надзор протести и предложения 

срещу незаконосъобразни административни и административно-

наказателни актове до съда, включително възобновяване по ЗАНН. 

По подадените от РП-Казанлък протести и образуваните в 

Административен съд Ст.Загора административни дела, участват 

прокурори от административно-съдебния надзор при Окръжна 

прокуратура Ст.Загора. 

 

 

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 и 

говорителя на ОП – Стара Загора. 

Районна прокуратура-Казанлък е изготвила и публикувала на сайта 

на РП-Казанлък– 40 /четиридесет/ прессъобщения, които съобщават 

важни аспекти от дейността на институцията.  

На сайта на РП-Казанлък се публикува актуалната информация от 

институцията. Публикуват се Докладите за дейността на прокуратурата. 

Продължи и през 2016г. участието в реализирането в съвместната 

програма ВСС и МОН Пилотна образователна програма „Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури” в РП-Казанлък.  

Проведен е „Ден на отворените врати” в РП-Казанлък, съвместна 

инициатива с Районен съд-Казанлък на който бяха поканени ученици от 

ПМГ „Никола Обрешков“ гр.Казанлък, с участието на които се проведе 

симулативен процес по наказателно дело.  
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В рамките на кампания по световната инициатива „16 дни на 

активизъм срещу насилието, основано на пол“ и по покана на сдружение с 

нестопанска цел „Самаряни“, прокурор от състава на РП-Казанлък участва 

в професионална среща- дискусия, проведена на 07.12.2016г. Темата на 

дискусията е „ В подкрепа на хора, пострадали от насилие или трафик“. 

 

Дейностите за подобряване на комуникацията с медиите: 

  Районна прокуратура-Казанлък оказва ефективно съдействие на 

говорителя на ОП-Стара Загора и на експерта –връзки с обществеността на 

АП-Пловдив, за да могат те да изпълняват своите специфични функции. 

Ежедневно се осъществява преглед на регионалния печат. 

Налична е пряка координация по въпросите на комуникацията с 

пресслужбите на други органи на съдебната власт – АГП, АП - Пловдив, 

ОД на МВР – Стара Загора.  

Информиране средствата за масово осведомяване за образуването и 

произнасянето на заключителния съдебен акт по дела със значим 

обществен интерес. 

Цели на комуникационната политика: 

Подобряване на общественото разбиране за спецификата на 

дейността на Прокуратурата като институция, работеща за утвърждаване 

на върховенството на закона. 

Повишаване на доверието на обществото към дейността на РП-

Кзанлък. 

Подобряване комуникацията с останалите органи на съдебната власт. 

Подобряване на вътрешната комуникация между отделните 

прокуратури в региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

 

 ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

През 2016г. дейността на Районна прокуратура-Казанлък бе насочена 

към подобряване на качеството на разследване и повишаване на 

ефективността на прокурорската дейност. Постигнати бяха положителни 

тенденции по определените приоритети:  

 Изключително положителна е тенденцията за увеличаване броя на 

бързите и незабавни производства и качеството на извършеното 

разследване по тях. 

 Въведеният „Регистър на спрените срещу известен извършител 

досъдебни производства“ в РП-Казанлък доведе до осъществяване на 

ефективен контрол над работата по дела от тази категория. Двойно по-

нисък е броя на наблюдаваните ДП спрени срещу известен извършител 

в сравнение с предходни периоди. 

 Активно е работено и по делата срещу лица с три и повече наказателни 

производства, като в края на 2016г. в РП-Казанлък се наблюдава 1 ДП 

от категорията. 

 Създаде се организация за системно докладване на досъдебните 

производства на наблюдаващите им прокурори. 

 Връзката с медиите и гражданите освен по традиционните начини се 

осъществява и чрез собствената интернет страница на Районна 

прокуратура – Казанлък. 

 

Въпреки активната работа и постигнатите резултати по изпълнение 

на преобладаващата част от поставените задачи, налице са необходимост и 

ресурс за постигане на още по-добри резултати.  

Констатираните проблеми в работата са в резултат на липсата на 

инициативност и задълбоченост в работата на някои от магистратите и 

разследващите органи. Недостатъчната подготовка на разследващите 

органи, особено за разследването на дела с фактическа и правна сложност 

и липсата на инициативност за събиране на доказателства често са пречка 

пред срочното и законосъобразно приключване на разследванията. 

Пропуските да осъществят контрол върху работата на разследващите и 

пропуските при изготвяне на прокурорските актове не рядко са причина за 

неоснователното забавяне на приключването на наказателните 

производства.  

Прокурорите от Районна прокуратура-Казанлък следва да насочат 

своите усилия за постигане на максимална ефективност в прокурорската 

дейност, като основни приоритети през 2017г. са : 

  Активизиране на работата  по делата за корупционни престъпления, 

разследване и решаване на тези дела в разумни срокове, анализиране на 
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практиката по тях, с оглед недопускане на нарушения на материалния и 

процесуален закон. 

  Засилено противодействие спрямо извършителите на престъпления 

засягащи незаконен трафик на хора и наркотици и други от особен 

обществен интерес; 

  Противодействие на престъпленията - извършени от непълнолетни 

лица, засягащи личността или собствеността на гражданите и 

престъпленията по транспорта; 

  Подобряване на срочността и качеството на разследване на делата 

посредством изпълняване в пълен обем изискванията на НПК относно 

водещата роля на прокурора; 

  Повишаване ефективността на прокурорската дейност чрез 

намаляване сроковете за разследване и осъществяване в пълнота 

задълженията и правомощията на прокурора по НПК при наблюдение и 

решаване на делата; 

  Повишаване качеството на изготвяните прокурорски актове; 

  Продължаване на системния анализ на причините за връщане на 

делата за допълнително разследване и анализа на постановените 

оправдателни съдебни актове, и набелязване на конкретни мерки за 

преодоляване на налични негативни тенденции; 

  Да се възлагат дела с фактическа и правна сложност на 

следователите за провеждане на разследването.  

  Подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с 

разследващите органи, контролни органи, както и активизиране на 

дейността по самосезиране на Прокуратурата. 

  Продължаване на участието в организираните обучения на 

прокурорите и съдебните служители с цел повишаване на квалификацията 

и специализацията на прокурорите. 

  Подобряване на взаимодействието между състава на Районна 

прокуратура-Казанлък и различните структурни звена на МВР чрез 

провеждане на работни съвещания, и други мероприятия, с които да се 

анализират възникнали проблеми в работата по досъдебни производства и 

преписки, и да се набелязват конкретни мерки за своевременното им 

решаване. 

  Периодична оценка на дейността на прокурорите с цел повишаване 

на мотивацията им за работа, чрез изготвяне на предложения за 

повишаване в по-горен ранг и изготвяне на предложения за поощряване. 

  Планиране, организиране и провеждане на дейностите по 

финансовото и материално осигуряване на Районна прокуратура-Казанлък, 

както и подобряване условията на работа. 

 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

                                                          РАЙОНЕН ПРОКУРОР: . . . . . . . . . . . . .  


	Прокурорите от Районна прокуратура-Казанлък следва да насочат своите усилия за постигане на максимална ефективност в прокурорската дейност, като основни приоритети през 2017г. са :
	  Противодействие на престъпленията - извършени от непълнолетни лица, засягащи личността или собствеността на гражданите и престъпленията по транспорта;
	  Подобряване на срочността и качеството на разследване на делата посредством изпълняване в пълен обем изискванията на НПК относно водещата роля на прокурора;
	  Повишаване ефективността на прокурорската дейност чрез намаляване сроковете за разследване и осъществяване в пълнота задълженията и правомощията на прокурора по НПК при наблюдение и решаване на делата;
	  Повишаване качеството на изготвяните прокурорски актове;
	  Продължаване на системния анализ на причините за връщане на делата за допълнително разследване и анализа на постановените оправдателни съдебни актове, и набелязване на конкретни мерки за преодоляване на налични негативни тенденции;
	  Да се възлагат дела с фактическа и правна сложност на следователите за провеждане на разследването.
	  Подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с разследващите органи, контролни органи, както и активизиране на дейността по самосезиране на Прокуратурата.
	  Продължаване на участието в организираните обучения на прокурорите и съдебните служители с цел повишаване на квалификацията и специализацията на прокурорите.
	  Подобряване на взаимодействието между състава на Районна прокуратура-Казанлък и различните структурни звена на МВР чрез провеждане на работни съвещания, и други мероприятия, с които да се анализират възникнали проблеми в работата по досъдебни произ...
	  Периодична оценка на дейността на прокурорите с цел повишаване на мотивацията им за работа, чрез изготвяне на предложения за повишаване в по-горен ранг и изготвяне на предложения за поощряване.
	  Планиране, организиране и провеждане на дейностите по финансовото и материално осигуряване на Районна прокуратура-Казанлък, както и подобряване условията на работа.

