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РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРЛОВО ЗА  2020 г. 

 
РАЗДЕЛ І 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ 

ОРГАНИ 

 

 I.1 – Обобщени изводи за дейността на Районна прокуратура Карлово през 2020 г. 

Резултати и тенденции в противодействието на престъпността 

 

През отчетния период в Районна прокуратура гр.Карлово са били образувани 468 

досъдебни производства, от които 159 бързи производства и 309 досъдебни производства по 

общия ред.  

През 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са внесли в съда общо 245 

акта, били са прекратени 131 досъдебни производства / извън тези по давност/ и са били спрени 

112 досъдебни производства. 

За сравнение - през предходната 2019г. са били образувани 564 досъдебни производства, 

от които 215 бързи производства и 349 досъдебни производства по общия ред. През 2019г.  са 

били внесени в съда общо 274 акта, били са прекратени 182 досъдебни производства / извън 

тези по давност/ и са били спрени 158 досъдебни производства. 

След комплексен анализ на цялостната обстановка , в която са били постигнати тези 

резултати , се налага извода , че при лек спад нивото на престъпността , намерило израз и в броя 

на образуваните досъдебни производства, се запазва относителното ниво на  общия брой на 

внесените в съда актове , както и запазване  на тенденцията за относително нисък процент на 

спрените досъдебни производства - 112 за 2020 /рещу 158 за 2019г. и срещу  218 за 2017г./ и 

прекратените производства – 131 /извън прекратените по давност/ за 2020г. срещу 182 за 2019г. и 

срещу срещу 205 за 2017г!  Тези цифри категорично сочат на висока ефективност и успеваемост 

на работата на  прокурорите,  което е  особено важно, защото дава пряко отражение както върху 

впечатлението за качествена  работа на нас като прокурори , така и като цяло – за преодоляване 

на усещането за дефицит на справедливост в обществото. 

Броят на наблюдаваните през 2020г. в Районна прокуратура гр.Карлово досъдебни 

производства е бил 668 бр., а общо с тези, прекратени по давност 1068 бр. За сравнение с 2019г. - 

този брой е бил 814 бр.,  а ведно с тези, прекратени по давност  - общо 1226 бр. През 2018г. в 

Районна прокуратура гр.Карлово са били наблюдавани  827 бр досъдебни производства,  а ведно 

с тези, прекратени по давност  - общо 1321 бр. 

Новообразуваните ДП през 2020г. съставляват  70,06 % от общо от общо наблюдаваните 

дела / 668 бр., в които не са включени прекратените ДП по давност/. през 2019г. 

новообразуваните ДП са съставлявали 69,28 % от общо наблюдаваните дела /814 бр., в които не 

се включва възобновените и прекратените по давност/, а през 2018г. тази съпоставка – 

новообразувани спрямо общо наблюдавани ДП е възлизала на 71,94 %. 

         Видно е, че в Районна прокуратура гр.Карлово се работи по актуални сигнали , не се 

допуска драстично забавяне на разследването по дела, които не се отличават с фактическа и 

правна сложност, демонстрира се бърз рефлекс и адекватни действия. 

Съотношението на внесените в съда дела през 2020г. /общо 245 бр./ спрямо 

наблюдаваните 668 бр. /извън прекратените по давност/ е 36,68%. това съотношение - на 

внесените в съда дела през 2019г. /общо 274 бр./ спрямо наблюдаваните 814/извън прекратените 

по давност/ е било 33,66 %. През 2018г. съотношението на внесените ДП в съда спрямо 

наблюдаваните / извън прекратените по давност/ е съставлявал 32,88 %. Повишаването дела на 
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внесените в съда дела е друга положителна тонденция ,която се дължи на повишаването на 

качеството на работата на прокурори и разследващи. 

При анализ на решените през изминалата година досъдебни производства, е видно , че за 

пореден път всички произнасяния на прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово  са били 

в рамките на едномесечния срок, като по този показателн в Районна прокуратура гр.Карлово не 

се допускат никакви компромиси.Тази тенденция се запазва вече години наред. 

Тези и други полбожителни практики и танденции намериха заслужено признание в 

изготвения от Инспектората  на ВСС доклад: „…..Районният прокурор е създал изключително 

добра организация на административната дейност в РП-Карлово. ….Анатичната дейност и 

работата с информационните технологии са на добро ниво……..Прокурорите от РП-карлово се 

произнасят по преписките и досъдебните производствав законовите срокове по чл.242, ал.4 от 

НПК, като не допускат забавяне и нарушаване на сроковете, определини в закона, както по 

отношение на решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 

досъделните производства и действията на прокурора след приключването им. Актовете на 

прокурорите от РП-Карлово са добре мотивирани“. 

„Въз основа на направените констатации, проверяващият екип прави извод, че е 

създадена много добра организация на административната дейност на РП-Карлово, а 

наблюдаващите прокурори се произнасят с мотивирани актове и в определените от закона 

срокове. На основание на тези положителни констатации, не е необходимо да бъдат 

дзавани препоръки от ИВСС.“ 

 

РАЗДЕЛ II 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД КАРЛОВО ПО ОСНОВНИ НАДЗОРИ 

I.ДОСЪДЕБНА ФАЗА 

Преписки. Проверки по чл. 145 от ЗСВ – срочност, резултати, мерки 

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са наблюдавали общо 1023 

бр. преписки, от които 973 бр. новообразувани.  

През 2019г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са наблюдавали общо 1214 

бр. преписки, от които 1172 бр. новообразувани.  

През 2018 г. общо прокурорите са наблюдавали 1352 бр. преписки /графика № 2/, като от 

тях 1282 са новообразувани, а през 2017 г. наблюдаваните преписки са били 1265 бр. 

Общият брой на решените през 2020г. преписки е  980 бр. 

 Общият брой на решените преписки през 2020 г. е 980 бр., а през 2019 г. общо решените 

от прокурор преписки са били 1164 бр., като и по този показател през 2020г.се наблюдава 

спад.Видно е обаче , че се запазва процентното съотношение между наблюдавани и решени 

преписки. 

Видовете решения по преписки са както следва: 

-  Приключили с отказ да се образува досъдебно производство – 417 (в сравнение с  455 

отказа през 2019 г. и 645 за 2018 г); 

- Решени с постановление за образуване на досъдебно производство – 188 (срещу 258 за 

2019г. и 252 за 2018г.); 

Общо 38  броя от решените преписки са приключили с изпращане по компетентност на 

друга прокуратура. Друга част са били изпратени по компетентност, включително на  РУ на МВР 

гр. Карлово -  за преценка наличието на предпоставките за ангажиране на административно-

наказателна отговорност, съставяне на протокол по чл. 65 от ЗМВР, прилагане на възпитателна 

мярка по ЗБППМН (така 23 бр. преписки са изпратени на МКБППМН, 70 бр. на РДГ Пловдив,  

38 бр. преписки са били изпратени на РУ на МВР гр.Карлово за налагане на административно 

наказание по чл.218б от НК). 

- По 47 от наблюдаваните преписки прокурорите са инициирали допълнителна проверка 

след изпращането й в Районна прокуратура гр.Карлово за произнасяне – за допълване на фактите 

и в израз на стремеж за прецизност и обоснованост на произнасянията; 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Карлово са били наблюдавани общо 2 ДП, 

образувани в предходни години по преписки от 2017г. и 2016г. по сигнали от НАП и ДАНС. 
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През отчетния периода е наблюдавана 1 преписка, образувана по сигнал от АДФИ, за 

която наблюдаващият прокурор и повдигнал спор за компетентност със Специализираната 

прокуратура, който не е бил уважен. По преписката е било образувано досъдебно производство, 

разследването по което към края на 2020г. не е приключило. 

 През 2020г. в Районна прокуратура гр.Карлово са били образувани 2 преписки след 

самосезиране на прокурори. По едната от тях е започнато досъдебно производство за 

престъпрение по чл.352 от НК. 

 Всички прокурорски актове за решаване на преписките – 980, са постановени в 

едномесечния срок за произнасяне.  
  От общия брой наблюдавани през 2020 г. 1023 бр. преписки,  останали нерешени от 

прокурор в края на отчетния период при прокурорите за произнасяне са едва 29 бр. –като  

отново всички са в срока за произнасяне. 

 През 2020г.  Районна прокуратура гр.Карлово е наблюдавала 1 преписка, по която е 

констатирано издаване и влизане в сила на наказателно постановление за деяние, което 

съставлява престъпление по транспорта. По преписката е било своевременно изготвено 

предложение от съответния наблюдаващ прокурор до Административния съд гр.Пловдив за 

възобновяване на административнонаказателното производство на осн. чл. 70, б. „д“ от ЗАНН, 

като е последвала отмяна на издаденото наказателно постановление и прекратяване на 

производството, което е било образувано със съставянето на АУАН /. След приключване 

наразследвеното делото е било внесено в съда и спрямо лицето има влязла в законна сила 

осъдителна присъда. 

През 2020 г. е налице спад в броя на новообразуваните преписки – с 192 бр. в сравнение 

с 2019 г. ,  което се дължи на общата тенденция , видно от предоставените от РУ на МВР 

гр.Карлово данни – за лек спад в броя на регистрираните престъпления, както и на пандемичната 

ситуация в страната през изминалата година. 

1.Следствен надзор 

 Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно систематиката на 

НК,  включително по отношение на пострадалите лица и на ощетените юридически лица от 

престъпления  

Наблюдавани досъдебни производства: 

През отчетния период прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са наблюдавали 

общо 1068 бр.досъдебни производства, от които 468 са били новообразуваните. От общо 

наблюдаваните досъдебни производства по 668 дела се е водело активно разследване като са 

изключени прекратените по давност производства .  От така наблюдаваните 1068 досъдебни 

производства в 553 от случаите разследването е водено от разследващи полицаи при МВР, по 35 

досъдебни производства разследването е проведено от следовател, няма досъдебни производства, 

разследването по които е проведено от разследващ митнически инспектор, както и от прокурор. 

За периода са приключени  и решени 906 досъдебни производства , както следва:  

- По 245 ДП са внесени  в съда прокурорски актове;  

- 531 ДП са прекратените на различни основания / 400 поради изтекъл давностен срок и 

131 на други основания/;  

-  112 ДП са спрени на различни основания  

  - 18  са изпратените по компетентност досъдебни производства, като всички са били в 

законовия срок за провеждане на разследването.  

 От новообразуваните през годината 468 досъдебни производства 159 са бързи 

производства и 309 са досъдебните производства по общия ред.  

2.1 Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно систематиката 

на НК, включително по отношение на пострадалите лица и на ощетените юридически 

лица от престъпления.  

2.1.1 Бързи производства 

За отчетния период на 2020 год. в съдебния район, подведомствен на Районна прокуратура 

гр. Карлово са били наблюдавани общо 160 бързи производства. От тях новообразувани са били 

159 бързи производства. Спрямо общия брой на новообразуваните за периода досъдебни 
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производства съотношението с бързите такива е 33,98. За сравнение през 2019г. това 

съотношение е било 38,12 % , а през  2018г.  

През отчетния период от общо наблюдаваните 160 БП прокурорът е постановил 

преобразуване в разследване по общия ред в 80 от случаите. Наблюдава се отново сравнително 

запазване на процентното съотношение с броят на бързите производства, по които през 

предходен период е постановено извършване на разследване по общия ред – за 2019г. – 71, а за 

2018г. – в 57 от случаите минималният ръст на броя на бързите производства, по които 

прокурорът е разпоредил разследване по общия ред, е обясним с невъзможността всички 

необходими процесуално-следствени действия да бъдат извършени в кратките срокове на 

разследване и абсолютно недостатъчния брой на работещите по щат разследващи в РУ на МВР 

гр.Карлово.Значително бе затруднена работата по БП с оглед изискванията за спазване на 

социална дистанция и спазване на хигиенно епидемиологичните мерки.   

  2.1.2. Досъдебни производства,  разследвани по общия ред 

През отчетния период Районна прокуратура гр.Карлово е наблюдавала  общо 668 ДП, 

водени по  общия ред / без досъдебните производства,  прекратени по давност/. От тях 633  са 

били  разследвани от разследващи полицаи, в това число и БП, а 35 - от следователи.  

- наблюдавани досъдебни производства: През отчетната 2020 г. от новообразуваните 

общо 468 досъдебни производства,  309  са ДП, разследвани по  общия  ред.  Относителният им 

дял спрямо всички наблюдавани досъдебни производства  е 46,29  %. 

От общия брой новообразувани досъдебни производства разследвани по общия ред 433 са 

разследвани от разследващ полицай.  

От общия брой новообразувани досъдебни производства разследвани по общия ред 339 са 

разследвани от разследващ полицай.  

За сравнение през 2019г. от новообразуваните общо 564 досъдебни производства,  349  са 

ДП, разследвани по  общия  ред.   

- приключени досъдебни производства: 

За отчетния период на 2020 г. в Районна прокуратура гр.Карлово са  били приключени 

общо 500 досъдебни производства /без прекратените по давност-400/, от тях 420, разследвани по 

общия ред, като всички производства са приключени в законовия срок. 

За отчетния период на 2019 г. в Районна прокуратура гр.Карлово са били  приключени общо 637 

досъдебни производства /без прекратените по давност-412/  - от тях 491 ДП, разследвани по 

общия ред, като всички производства са приключени в законовия срок. 

- неприключени досъдебни производства:  

За отчетния период не са били приключени общо 150 досъдебни производства. От тях 

няма такива, по които законовия срок за провеждане на разследване да е изтекъл. Не се 

установява наличието на неприключени досъдебни производства за отчетния период, по които 

срока за провеждане на разследване да не е продължен своевременно от страна на  

административния ръководител на Районна прокуратура. 

Останали нерешени от прокурор в края на отчетния период са 12 ДП, като всички са срока 

за произнасяне по чл.242 НПК, като по 1 от тях на основание чл.242, ал.5 от НПК е продължен 

срока за произнасяне от Административния ръководител.  

За сравнение през 2019г. делата с неприключено разследване са били 154, а през 2018г – 

193 ДП. От гореизложеното е видно, че работата на прокурорите от Районна прокуратура 

гр.Карлово е насочено към срочно и качествено приключване на делата, през 2020г., е по-малък 

броя неприключени дела в края на годината, спрямо предходната. 

Делът на наблюдаваните дела, възложените на следовател,  бележи лек спад  – през 2020г. са 35, 

през 2019г. те са 55 бр., през 2018г. – 57 бр.,    

През 2020г., както и през предходната 2019г., в Районна прокуратура гр.Карлово 

продължава утвърдената през годините от прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово 

тенденция, същите да извършват активно отделни процесуално-следствени действия – общо 76 

следствени действия. През 2019г. са били извършени от прокурор 53 бр. следствени действия, а 

през 2018г. – 66 бр.  Касае се предимно за случаи на изготвяне и предявяване на постановление 

за  привличане на обвиняем, разпит на обвиняем, разпит на свидетел, предявяване на 

разследването – тази активност  се дължи както на важността на тези процесуално следствени 
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действия и необходимостта от максимална прецизност, така  и на възможността свързана с 

добрата кадрова обезпеченост за отделяне по-голямо внимание на всеки детайл и повишаване 

качеството на разследването като цяло.  С оглед добрата кадрова обезпеченост тази тенденция 

следва единствено да се адмирира, без да се превръща в повод за демотивиране и 

дезинтересиране на разследващите, каквито случаи, макар и изолирани, се наблюдават.  

През отчетния период в Районна прокуратура гр.Карлово не е имало досъдебни 

производства, разследвани от разследващ митнически инспектор. 

 2.1.3. Решени досъдебни производства. Видове решения 

През 2020 г. в Районна прокуратура гр.Карлово са били приключени общо 500 дела, 

което е  74,85 % от всички наблюдавани ДП / 668 без прекратените по давност  /. В края на 

периода са останали неприключени 150 ДП – предимно такива с фактическа и правна сложност, 

като всички са в срока за разследване по НПК. 

За 2019 г. са били приключени общо 637 дела, което е 78,25 % от всички наблюдавани 

ДП / 814 без прекратените по давност  /. В края на периода са останали неприключени 154 ДП  

От посочените по-горе производства решени с постановление за прекратяване: И 

през този отчетен период са запазва положителната тенденция от последните години за 

намаляване на броя на прекратените дела /извън тези по давност/, които през 2017г. са били  

205 бр., през 2018г. 177 бр., през 2019г.-182 бр., а през 2020г. – 131 бр. , като процентното 

съотношение също бележи намаляване на тази категория производства. Намирам този 

показател за изключително оптимистичен, достигнат както благодарение на добрата кадрова 

обезпеченост, свързана с повишени възможности за качествено разследване, респ. предаване на 

съд, след събиране на всички относими доказателства, така и на повишаването на 

квалификацията и стремежа към по-качествена и прецизна  работа у колегите от Районна 

прокуратура гр.Карлово. 

Решени с постановление за спиране. Потвърждение за горния извод е и обстоятелството, 

че през 2020г.  прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са спрели 112 ДП, срещу 158 

спрени досъдебни производства за 2019г., 138 за 2018г. и  218 бр за 2017г..  И при този вид 

решение е налице запазване на положителната тенденция, което сочи на повишена критичност, 

като до спиране се прибягва само в краен случай и се използват всички възможности за 

продължаване и успешно приключване на разследването. 

 Спрените производства през периода възлизат общо 112 ДП, като те представляват едва 

16,77 % от  наблюдаваните ДП, /без прекратените по давност – 668/, което потвърждава извода, 

че спирането на досъдебните производства става в краен случай след провеждане на всички 

възможни действия по разследването и оперативно-издирвателни мероприятия 

Спрените през отчетния период досъдебни производства, по които има лица, привлечени в 

качеството на обвиняеми са едва 8 бр.  

За сравнение спрените  дела по които е имало лица, срещу които е било повдигнато 

обвинение в края на 2019 г. са били 5 ДП.   

 Неприключили производства за отчетния период 

През 2020 г. са били приключени общо 500 дела, което е 74,85% от всички наблюдавани 

ДП / 668 без прекратените по давност  /. В края на периода са останали неприключени 150 ДП – 

предимно такива с фактическа и правна сложност, като всички са в срока за разследване по 

НПК. 

През отчетния период са били възобновени 429 ДП. 

През 2019 г. са били приключени общо 637 дела, което е 78,25% от всички наблюдавани 

ДП / 814 без прекратените по давност  /. В края на периода са останали неприключени 154 ДП – 

предимно такива с фактическа и правна сложност,  

През 2019г.са  били възобновени 452 ДП. 

От решените през 2020 г. общо 906 ДП,  няма  просрочени такива, а 21 са решени в 

удължения с 1 месец от административния ръководител срок - касае се за дела с фактическа и 

правна сложност. Това е резерв, който при внимателно използване  елиминира просрочията при 

произнасянията. 
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ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ, ВНЕСЕНИ В СЪДА 

За отчетния период прокурорите от Районна прокуратура гр. Карлово са внесли в съда 

общо 245  прокурорски акта срещу 277 лица, от които 150 обвинителни акта срещу 157 лица. 

За този период прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са внесли в съда и 60 

споразумения по отношение на 80 лица и 35 постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда  на чл. 78а от НК спрямо 40 лица.  

 След анализ на изнесените данни, очевидно е,  че на фона на по-малкия брой 

новообразувани, съответно наблюдавани досъдебно производство, се запазва нивото на 

внесените в съда актове , като от тях е повишен дела на внесените в съда актове за сметка на 

сключените споразумения, чиито брой е намален наполовина. 

 

СРОЧНОСТ 

От общия брой на прекратени и внесени в съда актове през 2020г., а именно –  376 ДП,  по 

293 ДП продължителността на досъдебната фаза е до 8 месеца; по 44 ДП – до 1 година,  по 23 ДП 

продължителността на досъдебната фаза е над 1 година, а по 16 ДП – над две години. 

За сравнение през 2019г. от общия брой прекратени и внесени в съда актове, а именно – 456 ДП,  

по 354 ДП продължителността на досъдебната фаза е до 8 месеца; по 63 ДП – до 1 година,  по 28 

ДП продължителността на досъдебната фаза е над 1 година, а по 7 ДП – над две години. 

2.1.4 Видове ДП, съобразно систематиката на НК, включително и по отношение на 

пострадалите от престъпление 

С най-голям дял в структурата на новообразуваните досъдебни производства  за 2020 г.  са 

тези по Глава ХІ от НК – общоопасни престъпления, които са общо 185, или 39,53 % от общия 

брой на образуваните досъдебни производства, като от тях престъпления за управление на МПС 

след употреба на алкохол или наркотични вещества са 70 бр.,  за престъпления за управление на 

МПС от неправоспособни водачи са 12  бр. и за престъпления по чл.345 от НК – 16 бр.    

На второ място са престъпленията по Глава V от НК – престъпления против собствеността 

и най-вече по Раздел І-ви – кражби. От всички образувани досъдебни производства за 2020 г. / 

468 броя/, досъдебните производства за тези престъпления са 124, т.е. 26,50 %.  

Структура на пострадалите лица от извършени престъпления по новообразуваните 

досъдебни производства: 

През 2020 г. пострадалите физически лица по новообразуваните досъдебни производства 

са общо 224, от тях 11 са непълнолетни и 15 – малолетни. 

От общо 224 пострадали лица броят на тези от мъжки пол е 140, от които 3 непълнолетни 

и 4 малолетни. Броят на пострадалите от женски пол е 84, от тях 8 са непълнолетни и 11 

малолетни. 

Ощетените юридически лица са общо 35.  

За сравнение през предходната 2019 г. пострадалите физически лица по новообразуваните 

досъдебни производства са били общо 294, от тях 32 - непълнолетни и 27 – малолетни. 

От общо 293 пострадали лица през 2019г. броят на тези от мъжки пол е 169, от които 9 

непълнолетни и 13 малолетни. Броят на пострадалите от женски пол е 125, от тях 23 са 

непълнолетни и 14 малолетни. 

Ощетените юридически лица са общо 38.  

За сравнение през 2018г. пострадалите физически лица по новообразуваните досъдебни 

производства са били общо 266, от тях 22 са били непълнолетни и 10 малолетни. 

От общо 266 пострадали лица броят на тези от мъжки пол е 183, от които 6 непълнолетни и 1 

малолетни. Броят на пострадалите от женски пол е 83, от тях 16 са непълнолетни и 9 малолетни. 

2.1.6. Извършени неотложни действия по ДП 
През 2020г. в РП-Карлово по 63 бр. досъдени производства са били извършени общо 86 

следствени действия, подлежащи на съдебен контрол, както следва: 

Показателно за законосъобразното извършване и  мотивирано искане от страна на наблюдаващия 

прокурор е обстоятелството, че всички внесени в съда искания от прокурорите през 2020г., 

както и през 2019г. са били уважени! 
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Основната част от внесените искания в съда са били за извършени следствени действия 

при условията на неотложност,  предвид характера на производствата, свързани със специфика 

на предмета на разследване – най вече наркотични вещества и акцизни стоки. 

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

на процесуална принуда. 

През 2020 г. в Карловски районен съд са били внесени общо 31 искания за вземане на най-

тежката мярка за процесулна принуда. От тях 22 са били уважени, 9 – не. От неуважените общо 9 

броя спрямо 9 лица е била взета друг вид по-лека мярка за неотклонение – „подписка” и 

„гаранция”.  През отчетния период прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са подали 2 

протеста срещу невзета мярка за неотлокение, които не са били уважени от съда. 

Общият брой на лицата с наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“ през 

отчетния период на 2020г. е 22.  

Към 31.12.2020г. прокурорите от РП-Карлово са наблюдавали общо 2 неприключени 

досъдебни производства, по които общо две обвиняеми лица са били задържани под стража в 

двумесечен срок от началото вземане на мярката. Към края на отчетния периода в РП-карлово е 

имало и 1 ДП, по което спрямо обвиняемито лице е била взета марка за нетклонение „Домашен 

арест”. 

Изнесените данни показват отговорен подход и комплексната Прокурорите от РП-Карлово 

стриктно следят за спазване на срока на задържане на лицата по тези досъдебни производства да 

не надвишава срока по чл.63 ал.4 НПК. През 2020г. е имало един случай на изменена марка за 

неотлоклонение „Задържане под стража” в по-лека на основание чл.63, ал.6 от НПК. 

През 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са отменили общо 20 мерки 

за неотклонение на основание чл.234, ал.8 от НПК. В Районна прокуратура гр.Карлово е 

създадена организация, за недопускане на случаи на несвоевременно отменени мерки за 

процесуална принуда. Периодично се изискват от страна на административния ръководител 

справки от прокурорите, относно изтичането на сроковете по чл.234, ал.8 от НПК и чл.368, ал.1 

от НПК  по наблюдаваните от тях дела и доклади по делата. 

2.2.3 Неприключени ДП 

Към 31.12.2020г. неприключените досъдебни производства, наблюдавани от Районна 

прокуратура гр.Карлово са 150 бр. 

В резултат на създадената организация за насочване на усилията за срочно приключване 

по дела, образувани в предходни години,  през 2020г. в РП-Карлово са приключени общо 16 

досъдебни производства, по които разследването е продължило над 2г. 

Следва да се отбележи за пореден път, че всички неприключени дела са в 

законоустановения срок за разследване, което до голяма степен се дължи на създадената в 

Районна прокуратура гр.Карлово организация за ежеседмично представяне на справки, относно 

сроковете на делата на наблюдаващието прокурори за предприемане на действия по недопускане 

на просрочия.  

2.3. Решени досъдебни производства. Видове решения 
През 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура гр. Карлово са внесли в Карловския 

районен съд общо 245 ДП срещу 277 лица. 

От внесените в съда ДП: 

- 150 са обвинителни актове, по тях на съд са предадени 157 лица;  

- 60 споразумения, по тях на съд са предадени 80 лица; 

- 35 предложения по чл. 78а от НК, по тях на съд са предадени 40 лица; 

Съотношението на внесените в съда  - 245 ДП спрямо общия брой наблюдавани ДП, без 

прекратените по давност  / 668 / е 36,68 %.   

За сравнение през 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура гр. Карлово са внесли в 

Карловския районен съд общо 274 ДП срещу 323 лица.Съотношението на внесените в съда  - 

274 ДП спрямо общия брой наблюдавани ДП, без прекратените по давност  / 814 / е било 32,58 

%.  

Спрени ДП 

През отчетната 2020 г. са били спрени общо 112 ДП, които представляват 16,77 % от  

наблюдаваните ДП, без прекратените по давност /668/. 
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 Съпоставката с предходните години показва наличие на положителна, и категорично 

очертана трайна тенденция към намаляване относителния дял на спрените дела в общия обем от 

наблюдавани досъдебни производства. Тя се дължи на полаганите усилия от наблюдаващите 

прокурори и служители на МВР, ангажирани с разкриването и разследването на престъпленията 

да бъдат приключвани срочно водените досъдебни производства, като бъдат използвани всички 

възможни процесуални средства за разкриване на обективната истина. 

2.3.4 Прекратени ДП - 

 Прекратените през 2020 г. ДП са общо 531 . От тях 400 броя са били възобновени и 

прекратени поради изтекъл давностен срок, а останалите 131 са прекратени на други основания.  

 

II. СЪДЕБНА ФАЗА 

 II.1 Наказателно – съдебен надзор    

През отчетната 2020г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово  са участвали в 

403 съдебни заседания по 256 дела, свързани с наказателно съдебния надзор, от които 121 

разпоредителни. 

За сравнение през предходната 2019г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово  са 

участвали в 478 съдебни заседания по 336 дела, свързани с наказателно съдебния надзор, от 

които 81 разпоредителни, а през 2018г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово  са 

участвали в 475 съдебни заседания по 312 дела, свързани с наказателно съдебния надзор, от 

които122 разпоредителни.  

Образувани, разгледани и решени от съда дела 
През отчетната 2020г. в съда са били образувани общо 256 съдебни производства по 

внесени от РП-Карлово прокурорски актове. 

За сравнение през предходната 2019г. образуваните дела в съда по внесени от РП-Карлово 

са били 283 броя. 

През 2020г. прокурорите от РП-Карлово са внесли в РС-Карлово общо 245 прокурорски 

актове срещу 274 за 2019г. и 272 за 2019г. 

  Видно е, че е налице лек спад  на броя на внесените прокуророски актове в съда през 

2020г.  

Запазена е тенденцията от предходните години за активно използване на диференцираните 

процедури , в частност -  сключване на споразумения в досъдебното производство . 

По отношение на предложението по реда на чл.78а от НК е също е налице запазване на 

тенденцията от предходните години. 

През 2020г. по един обвинителен акт съдът е констатирал очевидна фактическа грешка, 

която е била отстранена в 7 дневния срок по НПК  

/ през 2019г. този брой е бил същия/.  

През 2020г. съдът е прекратил 3 съдебни  производства по внесени от РП-Карлово 

обвинителни актове - 2 от тях, поради смърт на обвинаемото лице, а 1 на основание чл.70, б.”д” 

от ЗАНН. 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Карлово са върнати общо 8 дела, поради допуснати 

съществени процесуални нарушения. Три от тях са били внесени с обвинителен акт и три  с 

предложение по чл.78а от НК. За същия период в РП-Карлово са били върнати и 2 споразумения 

по чл.381 от НПК, по които съдът е установил допуснати съществени процесуални нарушения. 

През 2020г. съдът е отказал да одобри и 1 споразумение, сключено в досъдебна фаза, 

поради оттегляне на съгласието на  обвиняаемото лице от споразумението.  

Причините за връщане на делата са подробно описани в приложения към доклада анализ 

на върнатните дела и влезлите в сила оправателни присъди за 2020г.  

Очевидно, през 2020г.  е налице запазване на броя на върнатите от съда прокурорски 

актове в сравнение с 2019г., което е въпрос, на чието решаване е обърнато сериозно внимание– 

проведени бяха неколкократно общи събрания на тази тема и акцент върху допуснатите 

процесуални нарушения, със задълбочен анализ и изложено отношение както на наблюдаващите 

прокурори , така и на всички колеги, обърнато бе персонално внимание на съответните 

прокурори за прецизиране работата им и недопускане на констатираните нарушения. 
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Решенията на Районен съд гр.Карлово по внесените прокурорски актове през 

отчетния период са както следва: 

По внесените обвинителни актове през 2020г. са постановени 15 осъдителни присъди, 

като 10 осъдителни присъди са постановени по реда на чл.273, ал.3, във вр. с чл.372, ал.4, във вр. 

с чл.371, т.2 от НПК. 

Със споразумение, сключено в съдебно заседание са приключили общо 84 дела, а по 9 

дела спрямо обвиняемите е приложен чл.78а от НК. 

От внесените в съда обвинителни актове през 2020г. общо 3 са били върнати на 

прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 

Общо 108 лица са били осъдени и санкционирани по внесени обвинителни актове през 

2020г.  

През отчетния периода в Районен съд гр.Карлово са били одобрени общо 61 споразумения по 

реда на чл.381 от НПК срещу 79 лица. Съдът не е одобрил 3 споразумения. 

През 2020г. съдът в гр.Карлово е постановил общо 34 решения по чл.78 а от НК, като по 

31 от тях лицата са били освободени от наказателна отговорност като им е наложено наказание 

„Глоба“ или друго такова по чл.78а от НК, а 3 са били върнати на прокуратурата за допълнително 

разследване. 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Карлово има две постановени оправдателни 

присъди по внесени обвинителни актове, които към края на годината не са влезли в сила, тъй 

като и по двете са били депозирани протести пред ОС-Пловдив. 

В Районна прокуратура гр.Карлово стриктно се спазва Указанието за подобряване на работата по 

наказателно-съдебния надзор, утвърдено със заповед № РД-02-29/15.12.2017г. на Главния 

прокурор на Република България. 

 По всички върани от съда дела и оправдателни присъди, наблюдаващите прокурори 

своевременно са докладвали на Районния прокурор по надлежния ред за това,  определеният със 

заповед на Административния ръководител прокурор е изготвил писмените форми, съгласно 

образците в Указанието на ГП. Приложенията са прикачени в УИС в срок и Апелативна 

прокуратура  гр.Пловдив е била своевременно писмено уведомена. 

От страна на Административния ръководител се следи стриктно за изпълнението на т.12 

от Указанието по НСН за възлагане за проучване на делото за наличие на основание за 

възобновяване на наказателното производство. 

  

Влезли в сила осъдителни и санкционни съдебни решения. 

Осъдени и санкционирани лица, от тях с влязъл в сила съдебен акт 
През 2020г. са осъдени общо 224 лица, като общия брой на наложените е наказания е 348, 

от които:  

39 наказания „ лишаване от свобода; 

102 наказания „лишаване от свобода“ с отложено изтърпяване на наказанието;  

32 наказания „пробация“;  

На 99 лица е наложено наказание глоба в общ размер на 142 884 лева. 

 48 наказания лишаване от права; 

 23 наказания „Обществено порицание”. 

 По реда на диференцираната процедура по гл.27 „съкратеното съдебно следствие“ общо са 

били наложени общо 18, от които 2 на лишаване от свобода ефективно, 5 наказания лишаване от 

свобода условно,  7 наказания „глоба“ и 4 други видове наказания. 

През предходната 2019г. по реда на диференцираната процедура по гл.27 „съкратеното 

съдебно следствие“ са били наложени общо 21, от които 3 на лишаване от свобода, 4 наказания 

лишаване от свобода условно, и 5 наказания „пробация“, 5 глоби и 4 друг вид наказание. 

 

Протести срещу съдебни актове. 

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са изготвили общо 7 

протеста по наказателно-съдебния надзор – 3 срещу върнати от съда прокурорски актове, от 

които срещу върнат обвинителен акт – 3 протеста и 2 протеста срещу връщане на предложение 

по чл.78а от НК. Уважен от съда през 2020г. е бил 1 протест по реда на чл.377, ал.2 от НПК.  
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През 2020г. от РП-Карлово са били внесени и 2 протеста срещу постановени оправдателни 

присъди, по които към края на отетния период няма произнасяне. 

Върнати от съда дела и постановени оправдателни присъди                                                                                                                                           
През 2020г. на Районна прокуратура гр.Карлово са били върнати общо 8 дела поради 

допуснати съществени процесуални нарушения. Три от тях са били внесени с обвинителен акт и 

три  с предложение по чл.78а от НК. За същия период в РП-Карлово са били върнати и 2 

споразумения по чл.381 от НПК, по които съдът е установил допуснати съществени процесуални 

нарушения. През 2020г. съдът е отказал да одобри и 1 споразумение, сключено в досъдебна фаза, 

поради оттегляне на съгласието на  обвиняаемото лице от споразумението.  

Причините за връщане на делата са подробно описани в приложения към доклада анализ 

на върнатните дела и влезлите в сила оправателни присъди за 2020г.  

Оправдателни съдебни актове и оправдани лица на първа инстанция и с влязла в сила 

присъда 

През 2020г. в РП-Карлово няма влезли в законна сила оправдателни присъди. По 

постановени две оправдателни присъди през отчетния период са били внесени протести и към 

31.12.2020г. по същите няма произнасяне. 

За сравнение през 2019г. в Районна прокуратура гр.Карлово има едно влязло в сила 

оправдателно решение по чл.78а от НК, с което е било оправдано лице за извършено 

престъпление по чл.345 от НК. За същия перид в Районна прокуратура гр.Карлово са били 

осъдени и санкционирани с влязла в сила осъдителна присъда, определение или решение общо 

337 лица. В проценти това съотношение представлява 0,30 %.  

 

III.3.Гражданско – съдебен надзор- изготвил Районен прокурор Димитрина Шекерева 

През 2020г. прокурорите от РП-Карлово са участвали в общо 39 съдебни заседания по 34 

граждански дела. Броят на образуваните през годината граждански дела е 34, а 23 

първоинстанционни граждански дела са били решени в края на годината. 

През 2020г. в РП-Карлово са наблюдавани общо  3 дела по ЗОДОВ, от които 1 е 

новообразувано. Две от наблюдаваните дела по ЗОДОВ са били образувани през предходната 

2019г. По всички наблюдавани през 2020г.  производства по ЗОДОВ основанието на предявения 

иск е чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ и касае прекратяването на наказателни производства, водени 

срещу ищците по делата, по едното от които обвиняемият е бил задържан за срок от 24 по ЗМВР 

и за срок от 72 часа с постановление на налблюдаващия прокурор. Образуваните през 

предходната година гр.дела от тази категория са с размери на исковете съответно 5 000 лв. и 

10 000 лв. за претърпени неимуществени вреди. 

Новообразуваното през 2020г. дело по ЗОДОВ касае предявен иск в размер на 3000 лв. за 

рлетърпени неимуществени вреди и 500 лв. имуществени вреди в резултат от водено наказателно 

производство, което е било прекратено.По делото е изготвен писмен отговор от наблюдаващия 

прокурор до РС-Карлово. Съдебното заседание по същото е насрочено за 02.02.2021г.  

 

III.4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на основание Закона за 

отговорността  на държавата и общините за вреди 

Както това вече бе посочено , през отчетната 2020г. в Районна прокуратура гр.Карлово 

има влезли в законна сила 2 осъдителни решения по ЗОДОВ – по посочените по-горе причини 

същите не са били коректно посочени в изготвените справки за наличие на осъдителни 

решения.За същия период в РП-Карлово са били наблюдавани общо 3 дела по ЗОДОВ, две от 

които са били образувани през 2019г. 

През отчетния период има едно новообразувано дело по ЗОДОВ, което касае предявен иск 

в размер на 3000 лв. неимуществени вреди и 500 лв. имуществени вреди в резултат от водено 

наказателно производство, което е било прекратено. 

 

 II. 5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 

През 2020г. в Районна прокуратура гр.Карлово са получени за изпълнение общо 133 

съдебни акта,  като за сравнение през 2019г. техният брой е бил 204, а през 2018г. - 149 акта.   
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През 2020 г. Районна прокуратура гр. Карлово е привела в изпълнение общо 133 акта, 

един от които от 2019г., а по 1 към края на 2020г. не е приведен в изпълнение, с оглед наличие на 

съответните предпоставки, е било внесено в Районен съд гр.Карлово искане по реда на чл.306 от 

НПК. 

От изпратените за изпълнение 133 съдебни акта на органите по изпълнението, 

потвърждения за начало на наказанието са получени по 112 броя. 

През 2020г. от страна на Районна прокуратура гр.Карлово са били внесени общо 19 акта, 

касаещи предложение за групиране на наказания, предложение по реда на чл.68, ал.1 от НК и 

искане за тълкуване на основание чл.414 от НПК. 12 от тях са били уважени,  1 – не, а в края на 

годината неразгледанети са останали 6 предложения.  

През 2020г. в РП-Карлово има две неприведени в изпълнение присъди с наложено 

наказание „Лишаване от свобода”. По едната от тях има ЕЗА, издадена в предходен отчетен 

период. 

През 2020г., както и през предходната 2019г. Районна прокуратура гр. Карлово е 

наблюдавала 1 присъда, по която има издадена ЕЗА.   

През 2020г. по прокурорите от РП-Карлово са се произнесли с постановления по реда на 

чл.415 от НПК по две присъди, като по едната районният прокурор е отложил за срок от 1 месец 

изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода”,  а по другата е било отказано отлагане на 

наказанието.Последното произнасяне е било потвърдено от  

 

Принудителни мерки 
 През 2020г. в Районна прокуратура гр.Карлово са наблюдавани общо 25 преписки от тази 

категория, от които 22 са били новообразувани. по 9 от тези преписки е бил постановен отказ от 

внасяне на искане за задължително лечение. В съда са били внесени 13 броя искания за лечение 

/10 бр. по ЗЗ  и 3 бр. по чл.89 от НК/. През 2020г. са разгледнани от съда общо 16 искания, в това 

число от предходен отчетен период, като 9 от тях са уважени, по 2 производството е било 

прекратено, а 5 искания не са били уважени. 

 През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са взели участие в 44 

съдебни заседания по дела, касаещи принудителни медицински мерки. 

III.2 - ДП от категорията: Корупционни престъпления 

 През 2020г. В РП-Карлово са наблюдавани общо 15 досъдебни производства за 

корупционни престъпления, съгласно Единния каталог , утвърден от ГП на ПРБ. 

Новообразуваните дела от тази категория са 4 по следните тектове: по чл.201 от НК – 3 ДП и 

по чл.311 от НК – 1 ДП. 

Останалите 10 наблюдавани дела са били образувани в предходен отчетен период. 

През 2020г. са приключении общо 8 ДП за корупционни престъпления, като към края 

на годината две от тях се намират при съответния наблюдаващ прокурор – за произнасяне. По 

едното от тях, разследването е приключило на 30.12.2020г., предстои решаването му по същество 

с краен прокурорски акт. По другото дело има изговено постановление за частично прекратяване, 

което към 31.12.2020г. не е влязло в сила. След изтичане на законовия срок за обжалване, 

досъдебното производство към момента на изготвяне на настоящия доклад е изпратено по 

компетентност на друга прокуратура, с оглед устатовени от наблюдаващия прокурор 

доказателства за  наличието на деяние от компетентността на съответната прокуратура.  

През 2020г. са решении общо 7 ДП от тази категория, както следва: 

 

III.3 - ДП от категорията: Престъпления с предмет наркотични вещества и 

прекурсори 

През 2020г. прокуророте от Районна прокуратура гр.Карлово са наблюдавали общо 42 

досъдебни производства с предмет наркотични вещества и техни аналози. От тях 40 са 

новообразувани. 

Общо внесените в съда прокуророски актове през 2020г. от тази категория престъпления 

са 28 на брой срещу 28 лица, както следва: обвинителни актове – 15 бр., споразумения – 7 бр. и 

предложения по чл.78а от НК – 6 бр. 
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Осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт са общо 28 лица с наложени 

40 наказания, от които 7 „Лишаване от свобода“ ефективно, 8 „Лишаване от свобода“ 

условно, „Пробация“ – 1, „Глоба“ – 20 и 4 друг вид наказание. 

 През 2020г. в РП-Карлово не е имало върнато от съда досъдебно производство с предмет 

наркотични вещества. 

 

 III.4 - Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от 

непълнолетни лица 

През 2020г. наблюдаваните досъдебни производства за деяния, извършени от 

непълнолетни лица са общо 13. Новообазуваните такива са 9. 

Най – голям дял от новообразуваните дела имат тези за  престъпленията по глава XI – 

Общоопасни престъпления – 4 ДП, следвани от престъпленията против личността–3 и 

престъпления против собствеността – 2 ДП. 

 Към края на 2020г. са приключени общо 11 ДП срещу непълнолетни лица, а 2 ДП не са 

приключили. Решените през отчетния период досъдебни производства са 11, от които 6 ДП 

срещу 8 лица са били внесени в съда, а 5 ДП са били прекратени. От прекратените дела – 4 са 

били изпратени на МКБППМН за прилагането на възпитателни мерки по ЗБППМН спрямо 

извършитилите.    

Внесени в съда са 4 обвинителни акта и 2 споразумения, сключени в досъдебната фаза. 

Осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт са общо 4 непълнолетни лица, като 

наложените наказания за всичките са „Пробация. 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
През 2020г. са наблюдавани общо 6 преписки с международен елемент. По 4 досъдебни 

производства са изготвени са общо 4 Европейски заповеди за разследване до страните  

Великобритания, Гърция, Нидерландия и Италия. 

По едно ДП е изготвена е и 1 изходяща молба за правна помощ до Испания. 

Към края на отчетния период е била изпълнена само една от издадените ЕЗР, която е била 

адресирана до италианските власти. 

През 2020г. в РП-Карлово няма издавани ЕЗА. През годината се е наблюдавало едн 

производство с издадена ЕЗА, изготвена в предишен отчетен период във връзка с изпълнение на 

наказание лишаване от свобода. Заповедта за арест е изготвена до английските власти и към момента 

не е изпълнена. 

През 2020г. в РП-Карлово не са постъпвали входящи молби за правна помощ от чужди 

държави. 

През 2020г. в РП-Карлово е образувана една преписка по входящ транфер по НП, който 

наблюдаващият прокурор с мотивирано постановление е отказал да приеме. 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

7. Административна и контролно-ревизионна дейност 

7.1. Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи 

 Съгласно утвърденото длъжностно разписание щатът на Районна прокуратура Карлово е 7 

щатни бройки за прокурори и  9 щатни бройки за съдебни служители.   Още през 2018 г. беше 

постигната пълна кадрова обезпеченост в Районна прокуратура гр.Карлово, като бяха заети 

всичките общо 7 щата за прокурори.  

 Служителите в Районна прокуратура гр.Карлово са 9, Съотношението между прокурори и 

служители в Районна прокуратура Карлово на база утвърдена щатна численост – 7  магистрати и 

9 съдебни служители е точно на нивото на средното за ПРБ. 

 7.2. Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни производства 

срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи. 
 През 2020г., съгласно Заповед № ПП-20-53/29.09.2020г. беше извършена комплексна 

планова проверка от Инспектората на ВСС за дейността на РП-Карлово за 2018г. и 2019г. От 

страна на администрацията на РП-Карлово бяха изготвени в срок необходимите справки за 

проверявания период. Проверката се осъществи от инспектори и експерти от ИВСС  в рамките на 
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една работна седмица, като обхвана организацията по образуването, движението и 

приключването на прокурорските преписки и дела, образувани в периода 01.01.2018г. – 

31.12.2019г., както и неприключени към момента на проверката досъдебни производства. 

В хода на проверката беше извършена и контролна проверка на Акт за резултатите от 

планована проверка в РП-Карлово, изцвършена със Заповед № ПП-01-32/20.04.2012г. на Главния 

инспектор на ИВСС, от която се устатнови, че администативният ръководитерл на РП-Карлово е 

изпълнил в пълен обем препоръките от предходната проверка на ИВСС. 

Видно от Акта за резултатите от комплексната планова проверка на ИВСС през 2020г. е, 

че : „Районният прокурор е създал изключително добра организация на административната 

дейност в РП-Карлово. Спазва се строго принципът на случайни подбор при разпределението на 

преписксите и делата, в съответствие със Закона за съдебната власт и заповедите на Глания 

прокурор. Данните в Унифицираната информационна система на ПРБ се въвеждат регулярно, 

даловодните книги се водят добре. Статистическата инфорамация се изготвя в съответствие 

със заповедите на главния прокурор по реда и в сроковете, посочени в тях.Анатичната дейност 

и работата с информационните технологии са на добро ниво.Материалната база е добра и 

спомага за изпълнението на служебните задължения от прокурорите и служителите. По 

всички наблюдателни материали се прилага протокол от случайното 

разпределение.Прокурорите от РП-карлово се произнасят по преписките и досъдебните 

производствав законовите срокове по чл.242, ал.4 от НПК, като не допускат забавяне и 

нарушаване на сроковете, определини в закона, както по отношение на решаването на 

преписките, така и по отношение на разследването на досъделните производства и 

действията на прокурора след приключването им. Актовете на прокурорите от РП-Карлово са 

добре мотивирани“. 

„Въз основа на направените констатации, проверяващият екип прави извод, че е създадена 

много добра организация на административната дейност на РП-Карлово, а наблюдаващите 

прокурори се произнасят с мотивирани актове и в определените от закона срокове. На 

основание на тези положителни констатации, не е необходимо да бъдат дзавани 

препоръки от ИВСС.“ 

 

 VI. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ И НА СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ  

  

 8. 1 Обем на прокурорската дейност и средна натовареност на прокурорите 

 

През 2020г. в РП-Карлово реално работиха  7 прокурора при същата щатна численост. 

Натовареност по основните показатели по прокурори: 

Общия обем на прокурорската дейност в Районна прокуратура гр.Карлово през 2020 г. е 5 

313 броя прокурорски актове по таблица 5,1 или средно на прокурор 759 прокурорски акта. 

За сравнение през 2019г. общия обем на прокурорската дейност в Районна прокуратура 

гр.Карлово е бил 5 963 броя прокурорски актове по таблица 5,1 или средно на прокурор 1009,0 

прокурорски акта 

Общия обем на прокурорската дейност в Районна прокуратура гр.Карлово през 2018 г. е 6 

051 броя прокурорски актове по таблица 5,1 или средно на прокурор 864,4 прокурорски акта.   

Видно е, че през 2020 г. натовареността на прокурорите бележи спад в сравнение с предходни 

периоди, дължащ се , от една страна на запълване изцяло на утвърдения щат вследствие 

прекратяване командировката на единия от прокурорите , така и на общото намаляване на 

показателите на дейността , като се започне от спада в регистрираните в РУ на МВР гр.Карлово 

престъпления , намиращ отражение в спада на новообразуваните и общо наблюдавани дела и 

броя на актовете на прокурорите. Показателно обаче е минималното намаляване на броя на 

внесените в съда актове , несъответно на значителния спад „на входа“ – т.е. при регистрираните 

престъпления и то при запазване нисък процент на прекратени и спрени производства и 

увеличаване броя на внесените обвинителни актове при намаление броя на сключените 

споразумения! 

Общия брой на внесените в съда прокурорски акта за 2020 г. е 245 или средно по 35 

броя на прокурор. Общия брой на съдебните заседания по всички видове надзори, в които са 
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участвали прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово през 2020г. е 531 или средно по  

75,85 на прокурор. 

През 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура гр.Карлово са постановили общо 4 487 

други прокурорски актове по всички видове надзори или средно по 641 броя. 

 

VII.ДЕЙНОСТ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД КАРЛОВО ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ 

 

През 2020 г. общият брой получени и образувани преписки по  надзора за законност е  71 / 

срещу 14 за предходната 2019г. и 22 за 2018г./.  Девет от преписките са били образувани по 

сигнали на граждани и 62 по инициатива на прокурор / в това число изготвени проверки и 

справки на горестоящи прокуратури/.  През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура 

гр.Карлово, работещи по надзора за законност / трима на брой/ са възложили и извършили общо 

75 проверки, 12 от които лични по вължожените им преписки. В края на отчетния период три от 

проверките, не са приключени. Решени са били общо 68 преписки.  През 2020г. е било изготвено 

едно Предложение по чл.145, ал.1, т.5 и т.6 от ЗСВ. 

Във връзка с осъществяването на надзор за законност през изминалата година в РП-

Карлово бяха проверявани всички актове на местните общине Карлово и Сопот, издадени във 

връзка с епидемичната обстановка в страната. Проверените актове в тази насока към 31.12.2020г. 

бяха 73 на брой. А общо проверените административни актове през годината по този вид надзор 

възлиза на 300. 

 

ДШ/ПН    ЗАМ.АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ 

     ЗАМ. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: 

        /ДИМИТРИНА ШЕКЕРЕВА /  

 

  


