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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

  

Дейността на Районна прокуратура гр. Асеновград през отчетната 2020 г., както и 

през предходните години,  бе съобразена със задълженията и конституционно 

регламентираните правомощия,  действащото законодателство,  наказателната политика на 

държавата, ангажиментите на Република България като член на Европейския съюз,  както и 

от указанията по отделните видове надзори.  

Реализирането на задачите, при съобразяване с конкретните особености на района, 

обслужван от Районна прокуратура гр. Асеновград бе насочено към гарантиране и защита 

правата и интересите на гражданите, ефикасна реализация на наказателното преследване, 

повишаване  качеството на работа на целия състав, с оглед    покачване на  институционното 

доверие и превръщането на прокуратурата  в съществен фактор в борбата с престъпността. 

Районна прокуратура гр. Асеновград се намира в обхвата на Апелативен район 

Пловдив, в структурата на Окръжна прокуратура гр. Пловдив. Съдебно-следственият район 

на Районна прокуратура Асеновград включва три общини: Асеновград, Садово и Лъки, 53 

села, като осъществява своята правозащитна дейност върху територия с население от около 

98 000 жители,  състоящо се от разнородни етнически групи. Районът е разнообразен – от 

равнинен до високопланински релеф, с разстояние между най-отдалечените граници около 

100 км.  

Престъпността в съдебният ни район винаги се е разглеждала и отчитала в контекста 

на общата престъпност в страната и в съответствие със съществуващи процеси на 

глобализация и следващите от тях противоречия в обществото.  

Необходимо е да се отбележи, че за поредна година престъпните посегателства 

срещу собствеността и общоопасните престъпления устойчиво запазват значителния си дял в 

общата статистика на престъпността и  са се наложили в обществото като безспорни 

престъпни прояви. 

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ  

І. ДОСЪДЕБНА ФАЗА. 

1. Преписки. 

През 2020 г. наблюдаваните от прокурорите от РП Асеновград преписки са общо 1417 

на брой. От тях 1319 преписки са образувани през настоящия отчетен период. 

Общият брой решени преписки, включително с възложена проверка през 2020г. са 

1291. От тях по 813 преписки е било постановено отказ за образуване на досъдебно 

производство, по други 372 е било образувано досъдебно производство.  

Общият брой решени преписки, включително с възложена проверка през 2020г. са 

1291. От тях по 813 преписки е било постановено отказ за образуване на досъдебно 

производство, по други 372 е било образувано досъдебно производство. 

mailto:rprok@plv.prb.bg
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ІІ. Наблюдавани досъдебни производства: 

През 2020 г. в Районна прокуратура гр. Асеновград са наблюдавани 1369 досъдебни 

производства /включително и прекратени по давност/.  

Броят на наблюдаваните ДП, без тези, които са прекратени по давност е 1119. 

От общия брой наблюдавани ДП, 741 ДП са новообразувани. 

От изложените цифри е видно, че през 2020 г. бележи повишение броят на 

наблюдаваните досъдебни производства в сравнение с предходните две години –  със 112 бр. 

спрямо 2019 г. и с 40 бр. спрямо 2018 г. 

През 2020 г.  са били приключени общо 824 ДП, всички те в законов срок. Броят на 

неприключените ДП е 295, като разследването по тях продължава в законов срок. 

През 2019 г.  са били приключени общо 895 ДП, всички те в законов срок. Броят на 

неприключените ДП е 283, като разследването по тях продължава в законов срок. 

 През 2018 г.  са били приключени общо 1055 ДП, всички те в законов срок, броят на 

неприключените ДП е 274, като разследването по тях продължава в законов срок. 

От изложените цифри е видно, че през отчетната година приключените дела са по-

малко, съответно със 71 дела в сравнение с 2019 г. и по-малко с 231 дела в сравнение с 2018 

г. Основна причина за това в сравнение с предходните години е намаленият брой дела, 

образувани през периода и прекратени по давност през отчетния период от време. 

 

 
 

През 2020 г. в РП Асеновград са решени общо 1040 ДП, от тях в едномесечен срок от 

постъпването им в прокуратурата са решени 1022 ДП, по 18 ДП е поискано удължаване на 

срока за решаване и същите са решени в този срок. В края на отчетния период са останали 

нерешени при прокурор общо 34 ДП, като по 2 от тях срокът за решаване е удължен от 

административния ръководител по реда на чл. 242, ал. 5 от НПК.  

През 2019 г. в РП Асеновград са решени общо 948 ДП, от тях в едномесечен срок от 

постъпването им в прокуратурата са решени 928ДП, по 20 ДП е поискано удължаване на 

срока за решаване и същите са решени в този срок. В края на отчетния период са останали 

нерешени при прокурор общо 26 ДП, като срочността на тези ДП е до 1 месец. 
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За сравнение през 2018 г. в РП Асеновград са решени общо 1032 ДП, от които 1031 

ДП  в едномесечен срок от постъпването им в прокуратурата, по 1 ДП срокът за решаване е 

бил продължен от Административния ръководител на РП Асеновград. В края на този период 

са останали нерешени при прокурор общо 23 ДП, като по 3 ДП срокът за решаване е бил 

продължен от Административния ръководител на РП Асеновград, останалите са със срок до 

1 месец. 

Съпоставката на посочените показатели води до извод, че през отчетната година са 

решени 92 дела повече  спрямо предходната такава и с 8 дела повече спрямо 2018 г.  

Внесени в съда досъдебни производства – общо и по видове: обвинителни актове, 

предложения за споразумения и по чл. 78а от НК:  

През 2020 г. са внесени в съда 250 ДП, с 250 прокурорски акта, срещу 265 лица. 

Съответно: 

- 114 ДП са внесени с обвинителни актове, срещу 118 лица; 

- 102 ДП са внесени с предложения за споразумение, срещу 113 лица; 

- 34 ДП са внесени с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание, срещу 34 лица. 

През 2019г. са внесени в съда 305 ДП, с 305 прокурорски акта, срещу 326 лица. 

Съответно: 

- 160 ДП са внесени с обвинителни актове, срещу 170 лица; 

- 119 ДП са внесени с предложения за споразумение, срещу 130 лица; 

- 26 ДП са внесени с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание, срещу 26 лица. 

За сравнение през 2018г. са внесени в съда 271 ДП, с 271 прокурорски акта, срещу 300 

лица. Съответно: 

- 139 ДП са внесени с обвинителни актове, срещу 150 лица; 

- 95 ДП са внесени с предложения за споразумение, срещу 113 лица; 

- 37 ДП са внесени с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание, срещу 37 лица. 

От изложените цифри е видно, че през 2020 г. бележат понижение спрямо 2019 г. 

внесените с прокурорски актове съответно с 55 бр. и спад спрямо 2018 г. с 21 бр., като от 

една страна се дължи на по-малкия брой образувани ДП през периода. Прави впечатление, че 

броят на внесените в съда предложения по чл.78а от НК за изтеклата година също бележи 

повишение, като това е последица от наложилата се съдебна практика относно 

съставомерността на деянията като престъпления по чл.191, ал. 1 от НК. 

Спрени досъдебни производства – общо и по процесуални основания. 

Съотношение спрямо общия брой наблюдавани и решени досъдебни производства.  

През 2020 г. в Районна прокуратура гр.Асеновград са спрени 277 ДП, като през 

периода са възобновени 317, броят им надвишава спрените през периода, тъй като цифрата 

включва и спрени производства от предходен период. От спрените 277 ДП, 233 ДП са спрени 

поради неразкриване на извършителя, 44 ДП са спрени на друго основание.  

Прекратени досъдебни производства.  

През 2020 г. са прекратени общо 496 ДП /включително и по давност/, което 

съставлява 36,23% от общия брой наблюдавани ДП за посочената година. От тях: 

- 250 ДП са прекратени по давност, всички водени срещу неизвестен извършител. 

- 246 ДП са прекратени на друго основание /извън тези по давност/. От тях - 22 ДП са 

водени срещу известен извършител и 224 ДП срещу неизвестен извършител. 

През 2019 г. са прекратени общо 324 ДП /включително и по давност/, което 

съставлява 25,77% от общия брой наблюдавани ДП за посочената година. От тях: 

- 79 ДП са прекратени по давност, всички водени срещу неизвестен извършител. 

- 245 ДП са прекратени на друго основание /извън тези по давност/. От тях - 23 ДП са 

водени срещу известен извършител и 222 ДП срещу неизвестен извършител. 

За сравнение през 2018 г. са прекратени общо 418 ДП /включително и по давност/, 

което съставлява 31,45% от общия брой наблюдавани ДП за посочената година. От тях: 
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- 167 ДП са прекратени по давност, съответно 1 ДП, водено срещу известен 

извършител и 166 ДП, водени срещу неизвестен извършител. 

- 251 ДП са прекратени на друго основание /извън тези по давност/. От тях - 46 ДП са 

водени срещу лица привлечени в качество на обвиняем и 205 ДП, по които не е било 

повдигано и предявявано обвинение срещу конкретно лице. 

От изложеното е видно, че през отчетната година са прекратени с 172 ДП повече в 

сравнение с 2019 г. и 78 ДП повече в сравнение с 2018 г. 

През 2020 г. няма ДП внесени в съда по искане на обвиняемите на основание чл.368 

– чл.369 от НПК. 

Бързи производства. 

През отчетния период от време в Районна прокуратура гр.Асеновград са 

наблюдавани 215 бързи производства /БП/, от тях 210 са новообразувани. По 77 БП 

съответният наблюдаващ прокурор е разпоредил разследването да продължи по общия ред 

поради фактическа и правна сложност. Основната причини за това производството по тези 

дела да продължи по общия ред е необходимостта от изготвяне на съответна експертиза, най-

често физико-химически и съдебно-психиатрични експертизи. 

Досъдебни производства разследвани по общия ред. 

През 2020 г. в Районна прокуратура гр.Асеновград са наблюдавани 981 ДП, 

разследвани по общия ред /ДПОР/, включително и преобразуваните 77 БП. От тях 531 са 

новообразувани. 

През посочената година са наблюдавани 949 ДПОР, от тях 524 новообразувани, 

разследвани от разследващ полицай /на производство, без прекратените по давност/.  

През същата година са наблюдавани 32 ДПОР, разследвани от следовател, като 7 

ДПОР от тях са новообразувани, а от тях 5 ДОПР са възложени на следовател по реда на 

чл.194 ал.1 т.4 от НПК.   

 Контрол на мярката за неотклонение “Задържане под стража”. 

През 2020 г. Районна прокуратура гр. Асеновград е внесла общо  30 искания до 

Районен съд гр. Асеновград на основание чл.64 от НПК.  

Уважени са 24 искания, неуважени са 6, от тях по 2 е наложена мярка ,,Домашен 

арест“, по 3 е взета друга мярка за неотклонение, спрямо 1 лице при разглеждане на делото 

пред втора инстанция не е определена мярка за неотклонение. През годината са изготвени 2 

протеста, единият от които е  уважен. 

 Лицата, спрямо които е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” през 

отчетния период от време са 24.  Спрямо 2 лица е наложена мярка ,,Домашен арест“. 

Спрямо 1 лице, за което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, 

разследването по досъдебното производство към края на 2020 г. не е приключено, като 

задържането е в срок до 8 месеца. Прокурорите са участвали в 27 съдебни заседания по 

МНО. През периода с постановление на наблюдаващия прокурор е била отменена една мярка 

за неотклонение, поради изтичане на срока визиран в чл.234 ал.8 от НПК.  

Всички досъдебни производства, по които спрямо обвиняемите е била взета мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” са приключени в законоустановения срок. 

 

СЪДЕБНА ФАЗА 

През 2020 г. Районна прокуратура гр. Асеновград общо е внесла за разглеждане в 

Районен съд гр. Асеновград 250 прокурорски акта срещу 265 лица, от които: 

- 114 обвинителни акта – 45.60 % от общия брой внесени актове, с 118 лица /44,53%/. 

- 102 броя споразумения – 40,80 % от общия брой внесени актове, с 113 лица /42,64%/. 

- 34 броя постановления за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от 

НК – 13.60% от общия брой внесени актове, с 34 лица /12.83 %/.  
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Образувани, разгледани и решени от съда дела. Относителен дял спрямо 

внесените прокурорски актове. 

През 2020 г. са образувани, разгледани и решени от съда 264 дела, с 12 повече от 

внесените, от които по обвинителни актове – 125 броя – с 9 повече от внесените обвинителни 

актове; споразумения – 112 броя – с 10 повече от внесените ; предложения по чл.78а от НК – 

27 броя – 7 по-малко от внесените. 

През 2019 г. са били образувани, разгледани и решени от съда 299 дела, с 6 по-малко 

от внесените, от които по обвинителни актове – 154 броя – с 6 по-малко от внесените 

обвинителни актове; споразумения – 119 броя – колкото са внесените ; предложения по 

чл.78а от НК – 26 броя – колкото са внесените. 

През 2018 г. са образувани, разгледани и решени от съда 291 дела, с 20 повече от 

внесените, от които по обвинителни актове – 159 броя – с 20 повече от внесените 

обвинителни актове; споразумения – 95 броя –колкото са  внесени ; предложения по чл.78а 

от НК – 37 броя – колкото са внесени. 

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

данни и анализ. Съотношение спрямо предадените на съд лица 

През 2020 г. са били осъдени и санкционирани с влезли в сила съдебни актове 262 

лица, като по обвинителни актове са осъдени и санкционирани 123 лица /46.94% от общия 

брой; по споразумения 112 лица /42.74 %/ и по предложения по чл. 78а от НК - 26 лица /9,92 

%/ 

От така изнесените и съпоставени данни могат да се направят следните изводи: през 

2020 год. най-много санкционирани и осъдени лица са по Глава ХІ от НК – общоопасни 

престъпления - със 143 влезли в сила присъди; и по Глава V от НК -  престъпления против 

собствеността - с 44 влезли в сила присъди. Намален е броя на осъдените с влязла в сила 

присъда лица за престъпления по Глава ІІ - с 16 по-малко и по Глава Х - със 7 по-малко. 

Единствено се забелязва увеличен брой на осъдените лица по Глава  VIII - с 5 повече. 

По останалите глави от НК не се забелязва през последните три години да има 

значително намаляване или увеличаване броя на санкционираните и осъдените лица. 

Върнати от съда дела и постановени оправдателни присъди.  

През периода  01.01.2020– 31.12.2020 г. на Районна прокуратура гр. Асеновград има 

върнати 2 дела за допълнително разследване, което е 0.80% от общия брой  /250 бр./дела 

внесени в Районен съд гр. Асеновград. И двете дела са внесени с обвинителни актове, което е 

1.75% от общия брой /114/ дела внесени с обвинителен акт. Общият брой на лицата 

предадени на съд е 265, а общия брой на лицата предадени на съд и върнати от съда дела е 2, 

което е 0,75% от общия брой предадени на съд лица.  

И двете дела са върнати на основание чл. 249 от НПК. 
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 Гражданско-съдебен надзор  
 През отчетната 2020 г. гражданско съдебният надзор за законност е организиран и 

осъществяван в съответствие с действащото законодателство в страната. 

           През годината не са предявявани искове от Районна прокуратура гр.Асеновград по СК, 

ГПК, ТЗ или други закони, не са приключили такива дела с влезли в сила съдебни актове – 

решения или определения, поради което не могат да се изложат проблеми и анализ на 

конкретни случаи. 

   Участие в граждански дела  

През 2020г. в Районен съд гр. Асеновград са били образувани 32 броя 

първоинстанционни граждански дела. От общия им брой  /32/ са решени 23 броя. През 

отчетния период прокурорите са взели участие в общо 35 съдебни заседания по 27 

първоинстанционни граждански дела.  

През 2019 г. в Районен съд гр. Асеновград са били образувани 28 броя 

първоинстанционни граждански дела. От общия им брой  /28/ са решени 21 броя, от които 3 

са по ЗОДОВ и са приключили с осъждане на прокуратурата.  През отчетния период 

прокурорите са взели участие в общо 56 съдебни заседания по 28 първоинстанционни 

граждански дела.  

През 2018 г. в Районен съд гр. Асеновград са били образувани 26 броя 

първоинстанционни граждански дела. От общия им брой  /26/ са решени 21 броя. През 

отчетния период прокурорите са взели участие в общо 36 съдебни заседания по 24 

първоинстанционни граждански дела. 

През 2020г. Районна прокуратура гр. Асеновград е участвала в разглеждане на 

граждански дела, образувани по ЗОДОВ. 

През 2019г. Районна прокуратура гр. Асеновград е участвала в разглеждане на 

граждански дела, образувани по ЗОДОВ. 

През 2018г. Районна прокуратура гр. Асеновград не е участвала в разглеждане на 

граждански дела, образувани по ЗОДОВ. 

През отчетния период са приключени с влезли в сила съдебни актове три дела по 

ЗОДОВ в РС Асеновград. И по трите дела Прокуратурата е била осъдена да заплати 

обезщетение. 

Две от тези дела касаят оправдан подсъдим, а едно е водено с оглед прекратено 

наказателно производство. Съответно няма дела касаещи отменено „Задържане под стража“, 

други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, §1 от ЕКЗПЧОС, изпълнение на 

наложено наказание над определения от съда срок или размер, незаконно използване на СРС, 

нарушаване на права защитени от чл. 5, § 2-4 от ЕКЗПЧОС или нарушение на правото на 

разглеждане на делото в разумен срок.  

Броят на лицата осъдили Прокуратурата по ЗОДОВ е три.  

Размерът на присъдените обезщетения по ЗОДОВ срещу Прокуратурата по влезлите в 

сила съдебни решения е общо 15 680 лв. 
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Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

През 2020 г. в Районна прокуратура гр.Асеновград са получени за изпълнение  

присъди и споразумения срещу 178 лица. В сравнение с предходните две години 

показателите са следните: през 2019 г. присъди и споразумения срещу 210 лица; а през 2018 

г. присъди и споразумения  срещу 197 лица. 

На осъдените общо 178 лица през 2020 г. са наложени следните наказания: 

 „Лишаване от свобода” – на 54 лица, което е 30% от общия брой осъдени лица 

за отчетния период. 

За сравнение през 2019 г. това наказание е било наложено на 52 лица, а през 2018 г. на 

53 лица. От тези цифри е видно, че през отчетните три години наказанието „лишаване от 

свобода“ е било наложено приблизително спрямо един и същ брой лица. 

 „Лишаване от права по чл.37 ал.1 т.6-10 от НК“ - 80 лица, което е 45% от 

общия брой осъдени лица за отчетния период. 

За сравнение през 2019 г. това наказание е наложено спрямо 109 лица, а за 2018 г. - 95 

лица, т.е. през отчетната година се наблюдава намаление на броя лица, на които е наложено 

това наказание, както следва: с 27% спрямо 2019 г. и с 16% спрямо 2018 г.      

 „Пробация”- 59 лица, което е 33% от общия брой осъдени лица за отчетния 

период. 

 За сравнение през 2019 г. това наказание е наложено спрямо 57 лица; а за 2018 г. - 42 

лица, т.е. през отчетната година се наблюдава увеличение на броя на лицата, на които е 

наложено това наказание - с 0,3% спрямо 2019 г. и с 29% спрямо 2018 г.   

 „Обществено порицание” - 12 лица, което е 6,7%  от общия брой осъдени лица 

през отчетния период. 

 За сравнение през 2019 г. това наказание е наложено спрямо 13 лица; а за 2018 г. 

спрямо 9 лица, т.е. през отчетния период се наблюдава намаление на броя лица, спрямо 

които е наложено това наказание, съответно с 0,8% спрямо 2019 г. и увеличение с 25% 

спрямо 2018 г. 

Присъдните преписки в Районна прокуратура гр. Асеновград се обработват незабавно 

като изпълнението на наказанията е приоритет, въведен е режим на завеждане и докладване 

на същия ден на завеждащия надзора прокурор.  

През периода не са констатирани случаи на несвоевременно получаване на присъди от 

Районен съд гр.Асеновград след влизането им в сила. 

През 2020 г. са приведени в изпълнение общо 177 присъди /изпратени присъди за 

изпълнение от прокурора до органите по изпълнение, по лица/.   

Принудителни мерки 

През периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. са наблюдавани общо 54 преписки, касаещи 

принудителни мерки, от които 53 са новообразувани. 

През отчетния период от време са внесени общо 39 предложения и искания в съда, 

свързани с принудителни мерки, като 37 от тях са разгледани от съда през периода. От тях 2 

на основание чл.89 от НК и 37 искания на основание чл.157 от ЗЗ. Седем искания са 

уважени, а 16 от образуваните дела са прекратени.  

Прокурорите при Районна прокуратура гр.Асеновград са взели участие в общо 78 

съдебни заседания по делата, образувани във връзка с внесените предложения и искания.  

За сравнение през 2019 г. са наблюдавани общо 88 преписки, касаещи принудителни 

мерки, от които 83 са новообразувани. 

През 2018 г. са наблюдавани общо 52 преписки, касаещи принудителни мерки - 

всичките новообразувани.  

 

Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и 

такива от особен обществен интерес.  

Корупционни престъпления.  

Във връзка с въвеждането на Единен каталог на корупционните престъпления със 

Заповед на главния прокурор № РД 279/02.10.2017г. са приети критерии, въз основа на които 

престъпления по чл. 167, ал.2-5 НК, чл.201-203 НК, чл.311 от НК биват приети за 
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корупционни. В Районна прокуратура гр. Асеновград са наблюдавани общо 7 досъдебни 

производства –  2 за престъпление по чл. 201 от НК, 1 за престъпление по чл. 202 от НК, 

както и 4 за престъпление по чл.311 от НК. Три от тях са новообразувани, едно е приключено 

и решени по същество, а шест от делата са при разследващ орган. Единственото решено дело 

е спряно. Районна прокуратура гр. Асеновград ежемесечно изпраща справка в изпълнение на 

горепосочената заповед на Главния прокурор. 

Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС:  

През 2020г. общо наблюдаваните ДП за извършено престъпление по чл. 234 от НК са 

12 на брой, като 11 от тях са образувани през настоящия отчетен период. Разследването по 12 

от наблюдаваните ДП са приключени от разследващия орган и решени от прокурор.  От 

решените досъдебни производства 12 са прекратени.  

Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 

През 2020 г. наблюдаваните досъдебни производства от РП Асеновград, образувани и 

водени за престъпления по чл.354а от НК са 44 броя/, като всички дела са по чл. 354а, ал. 3 и 

ал. 5 от НК, като от тях 36 са образувани през настоящия отчетен период. От наблюдаваните 

44 производства, 43 са приключени от разследващ органи съответно 1 досъдебно 

производство не е. 41 досъдебни производства са решени от прокурор. По тези дела 

разследването преминава основно под формата на бързо производство. 

От решените досъдебни производства 1 дело е било спряно, 12 дела са били 

прекратени, 3 дела са изпратени по компетентност и 25 дела са внесени за разглеждане в 

съда срещу 26 лица. Обвинителните актове по този вид дела са 7 на брой, 15 дела са внесени 

със споразумение и 3 дела са внесени с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност по чл. 78а от НК. 

През отчетния период няма дела върнати от съда за доразследване.  

През отчетния период са осъдени с влязла в сила присъда общо 27 лица. Наложените 

наказания по тези текстове са: на 10 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода с 

приложението на чл. 66 от НК; „Лишаване от свобода“ ефективно на 8 лица, наказание 

„Пробация“ е наложено на 1 лице, наложени са още 14 наказания „Глоба“ заедно с 

наказанието „Лишаване от свобода“ или отделно. Общият размер на глобите възлиза на 16 

250 лева. През отчетния период няма оправдани лица, с влязъл в сила съдебен акт. 

Досъдебни производства за незаконен трафик на хора 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Асеновград няма образувани и наблюдавани 

досъдебни производства, свързани с незаконен трафик на хора. 

 

Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от 

непълнолетни лица.  

 
 

Наблюдаваните досъдебни производства срещу непълнолетни лица през 2020 г. са общо 

18 на брой.  От тях новообразувани през периода са 8 досъдебни производства. От 
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наблюдаваните 18 досъдебни производства срещу непълнолетни лица са приключени 16. 

Съответно неприключени дела са две на брой. 

Наблюдаваните досъдебни производства срещу непълнолетни лица през 2019г. са общо 

23 на брой.  От тях новообразувани през периода са 12 досъдебни производства. От 

наблюдаваните 23 досъдебни производства срещу непълнолетни лица са приключени 15. 

За сравнение наблюдаваните досъдебни производства срещу непълнолетни лица 

през 2018г. са общо 10 на брой.  От тях новообразувани през периода са 7 досъдебни 

производства. От наблюдаваните 10 досъдебни производства срещу непълнолетни лица са 

приключени 8. 

Международно-правно сътрудничество.  

През 2020 г. в Районна прокуратура гр. Асеновград са наблюдавани 2 преписки с 

международен елемент, като по едната е изготвена европейска заповед за арест, а по 

другата европейска заповед за разследване. Във връзка с европейската заповед за арест е 

било задържано едно лице. /Приложение № 4/ 

Прокурорите от Районна прокуратура гр. Асеновград не са участвали в съдебни 

заседания по международно правно сътрудничество по НПК през отчетната 2020 г. 

За сравнение през 2019 г. Районна прокуратура гр.Асеновград е наблюдавала също 2 

преписки, а през 2018 г. - 3 преписки с международен елемент, получени по повод молби за 

правна помощ. 

  

Административна и контролно-ревизионна дейност 

Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи. 

         В Районна прокуратура Асеновград до 31.12.2020 г. по щат са работили шест 

магистрати: административен ръководител, заместник административен ръководител и 

четирима прокурори.  

Щатът за служителите на Районна прокуратура гр.Асеновград се се е състоял от 8 

щатни бройки на длъжности: гл.счетоводител, гл.специалист адм.дейност, 2 щ.бр. съдебен 

секретар, 3 щ.б. съдебен деловодител, шофьор-куриер/домакин. Съотношението съдебни 

служители/магистрати  в Районна прокуратура гр. Асеновград е 1:1,3. 

 

Обем на прокурорската дейност. 

Общият обем на прокурорската работа в Районна прокуратура Асеновград през 2020 

г. е 7352, което е със 121 повече, в сравнение с 2019 г., когато е бил  7231,  и с 554 повече в 

сравнение с 2018 г., когато е бил 6798. Следва да се отбележи, че внесените актове в съда за 

периода са  250, през 2019 г. - 305, а през 2018 г. -  271.  

Участията в съдебни заседания са 453, като за 2018 г. са  600 и за 2018 г. – 625.  

Общият брой на постановленията, произнасяния и актове по следствен надзор за 2020 

г. са 6649, за  2019 г. са 5352, за 2018 г. - 4779. 

Прокурорските актове и дейности по преписките е 1692, през 2019 г. -  1866, през 2018 

г. -  1777. 

Изпратените по компетентност ДП през отчетния период са 17 на брой. 

Средната натовареност на един прокурор от Районна прокуратура гр. Асеновград е 

1254,6. 

Състояние и организация на дейността по административния надзор за 

законност по прилагането на закона.  

През отчетната 2020 г. в Районна прокуратура гр. Асеновград са били отработени – 60 

преписки по надзора за законност /нови 59 и 1 от предходната година/, за 2019 г. са били 

отработени 28 бр. преписки, а за 2018 г. –  17 бр. преписки/. От общия брой преписки по 

инициатива на прокурора са били образувани 60 бр. преписки, а за същия период на 2019 г. 

са били 22 бр., а за 2018 г. – 17 бр./.  

Извършените проверки по реда на чл.145, ал.1, т.т.1-3 от ЗСВ са 60 бр. /по т.1 – 53 бр., 

т.2 – няма и по т.3 – 7 бр./, през 2019 г. са били 22 бр. /по т.1 – 17 бр., т.2 – няма и по т.3 – 5 

бр./, а за 2018 г. – 17 бр. /по т.1 – 11 бр., т.2 – няма и по т.3 – 6 бр./. Към настоящия момент 

59 преписки са решени, а 1 не е била постъпила от административния орган.  
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Общо за 2020 г. са проверени 567 бр. административни акта, като за предходната 

година броят им е бил 689 бр. 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

Изпълнение на определените приоритети за 2020 г. 

Водещ приоритет в работата на колектива на Териториално отделение - Асеновград 

при Районна прокуратура - Пловдив  беше и продължава да бъде резултатното  

противодействие на престъпността в района, при прецизно спазване на действащите 

законови разпоредби, срокове за разследване, както и стремеж към постановяването на 

аргументирани и законосъобрани прокурорски актове, като мярка за преодоляване на 

отмяната на актовете на прокурора и постановяването на оправдателни присъди от съда. 

При изработването  и приключването на бързи производства трайно беше изграден 

подход  и методика съобразени със закона. Бързите производства поредна година се налагат 

като един от най-добрите показатели в работата ни, което е атестат за срочно 

правораздаване, спестяване на време и средства и най-вече незабавен резултат, който освен 

превенция и респект в обществото издига авторитета на прокуратурата и повишава 

доверието в българската съдебна система. 

          Противодействието и превенцията на престъпленията, извършени от непълнолетни, 

както и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни беше и ще бъде и 

занапред водещ приоритет, като естествено продължение на постигнатото до момента. 

През отчетния период се е запазила практиката за нисък дял на върнатите дела и 

постановени оправдателни присъди, постигнато чрез  добрата комуникация между органите 

на досъдебно производство, довела до минимизиране на допусканите типови грешки в хода 

на  разследването и при изготвянето на прокурорските актове, внасяни в съда.   

С цел прозрачност и за повишаване авторитета на институцията и доверието на 

гражданите и обществото в нея не  на последно място беше комуникацията с медиите и 

вярното и обективно подаване на информацията спазвайки  Правилата за медийна 

комуникация в системата на ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-9/24.03.2015 г. на Главния 

прокурор на РБ и Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. 

    Материално-техническо и информационно осигуряване на дейността на магистратите 

е на  много добро ниво, отговаря на потребностите на магистратите и служителите и е 

предпоставка за качествено изпълнение задълженията на целия колектив. Териториално 

отделение - Асеновград ползва част от етаж на административна сграда в центъра на града, в 

която се помещават още РУ и РС Асеновград.  Работните кабинети на магистратите и 

канцелариите на служители са осъвременени, за всяко работно място е осигурен персонален 

компютър и принтер, изградена е локална компютърна мрежа и възможност за ползване на 

правно-информационната система „АПИС”, чрез която се осъществява достъп до 

българското и европейско законодателство. Компютърното оборудване периодично се 

обновява при извършване на централизирани доставки от ПРБ.  

Разпределянето на преписките  и делата  се извършва в съответствие с утвърдените със 

Заповед на  Главния прокурор на РБ  правила за приложението на разпределението на 

преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор. 

В административната сграда се помещават  и разследващите органи, което  допринася 

за по-доброто взаимодействие с тях и качественото и спокойно обслужване на гражданите от 

нашия съдебен район.   

 

Приоритети на Териториално отделение - Асеновград за 2021 г.  
 Неотклонно съблюдаване на правата на гражданите и стриктно упражняване на 

компетентност в процеса на правоприлагането. 

 Поддържане на прозрачност и институционална предвидимост чрез осигуряване на 

адекватна информираност на обществото за дейността на прокуратурата и разследващите 

органи, при спазване на принципите за законност и безпристрастност, зачитане на правата на 
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гражданите, защита на тайната на разследването и на личната информация при 

равнопоставеност на медиите. 

 Стриктно спазване на законоопределения срок по чл.145 ал.2 от ЗСВ за извършване 

и приключване на проверките, спазване на Указанието относно прилагането на чл.145 ал.2 от 

ЗСВ, утвърдено със Заповед на Главния прокурор и недопускане на просрочия.. 

 Повишаване инициативността на прокурорите за извършване на проверки въз 

основа на самосезиране. 

 Насърчаване възлагането на проверки на специализираните контролни органи и 

използването на техния капацитет и компетентност , съобразно спецификите на конкретни 

казуси. 

 Активизиране на дейността на прокурорите по изискване на справки от органите на 

полицита за конкретно осъществените след спиране на делото издирвателни мероприятия и 

за резултатите от тях. 

 Оптимизиране на деловодната дейност и усъвършенстване на работата с УИС. 

 Запазване и надграждане на добрите практики; поддържане на добри колегиални 

отношения, атмосфера на откритост и възможност за изразяване на собствените виждания по 

общи въпроси; 

 Непосредственото взаимодействие и сътрудничество на прокурорите с 

разследващите органи, полицията и съда, целящо постигане на оптимална организационна 

ефективност за качествено, срочно и проведено в рамките на закона правораздаване.  

 Противодействие и превенция на престъпленията, извършени от непълнолетни, 

както и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще бъде приоритет, като 

естествено продължение на постигнатото до момента. 

 Водещ приоритет и за напред следва да бъде стриктното изпълнение на 

задълженията за изготвяне на справки до горестоящите прокуратури, касаещи дела, водени 

за  корупционни престъпления. Утвърждаването на добра и компетентна практика при 

разследването на дела от тази категория, с оглед постигане на оптимални резултати и 

осъдителни присъди.  

 Продължаване провеждането на съвместни действия със служители от 

ТД“Тракийска“ и НАП, с цел предотвратяване държането и продажбата на акцизни стоки без 

бандерол и разкриване на престъпления по чл.234 от НК. 

 Оказване  методическата помощ от страна на прокуратурата към разследващите 

органи  в посока подобряване на оперативната работа при разкриване на характерните за 

региона престъпления по чл.354а ал.3 от НК, касаещи придобиването и държането на 

наркотични вещества и техните аналози.  

 Приоритетна работа по досъдебни производства, водени срещу лица с две и повече 

неприключени наказателни производства, чрез постоянен контрол относно 

продължителността на разследване и проверка извършени ли са необходимите възможни 

действия. 

 Пълноценно осъществяване от страна на административния ръководител на 

функциите по контрол относно спазване на сроковете за извършване на разследването, на 

предварителните проверки и на сроковете за мерките за процесуална принуда. 

 Доусъвършенстване и утвърждаване на постигнатите добри резултати в 

образуването и приключването на бързи производства. 

 Запазване незначителния брой на върнатите за допълнително разследване от съда 

дела, както и броя на оправданите лица, е дългосрочен приоритет, доколкото това са 

обективните критерии за качеството и ефективността от работата на прокурори и 

разследващи органи.  Преодоляване на субективните пропуски в работата на органите на 

досъдебното производство, като фактор за връщане на дела от съда на прокуратурата и за 

постановяване на оправдателни санкционни актове, минимизиране на допусканите типови 

грешки при разследването и при изготвянето на прокурорските актове, внасяни в съда.   

 Поддържане и надграждане на добра комуникация между прокуратурата и 

контролните органи по линия на надзора за законност. 
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 Повишаване квалификацията на прокурорите и служителите чрез различните  

форми на обучение.  

 Спазване на етичните правила на професионална етика, които се имат предвид при 

атестирането на всеки магистрат и служител. 

Водеща цел ще бъде недопускане създаването на среда за корупционни практики в 

съдебния район.Да се продължи тенденцията за стриктно спазване принципа за случайно 

разпределение на делата и преписките. 

БМ/     ЗАМ.АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ 

     ЗАМ. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: 

         /БОРИС МИХОВ /  

 


