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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

  

През отчетния период, както и в предходни години, в Пловдивския регион 

престъпността винаги се е разглеждала, анализирала и отчитала в контекста на общата 

престъпност в страната и в съответствие със съществуващи процеси на глобализация. 

Спецификата на криминогенната обстановка в  Пловдивския регион се предопределя от 

редица  социално-икономически, нравствено-психологически и демографски условия. 

Съвременните средства за комуникация значително улесняват и способстват развитието на 

различни форми на криминални проявления.  

Спадът на жизнения стандарт на хората, значително повлиян и от безработицата в 

страната и икономическа несигурност, оказва отражение върху различните прояви на 

престъпност и основно посегателствата срещу собствеността, които престъпни посегателства 

продължават да заемат основен дял и през настоящия отчетен период.  

През отчетния период преобладаващата част от общоопасните престъпления се 

състои най-вече от престъпления по Глава ХІ, Раздел ІІ. Основен дял заема шофирането след 

употреба на алкохол. Следва да се отбележи, че за пореден отчетен период е съществен броят 

на пътно-транспортните произшествия. В тази връзка основни причини са както 

продължителните ремонти по основни пътни артерии в града, създаващи значителни 

затруднения при пътния трафик, така и несъобразяването със законоустановените правила за 

движение по пътищата, както от страна на водачите на пътни превозни средства, така и от 

пешеходците. 

Ето защо изграждането и функционирането на ефективна система за 

противодействие на престъпността и доброто взаимодействие между структурите на 

съдебната система и всички органи, призвани да водят борбата с престъпността са 

приоритети за преодоляване на посочените по-горе негативни тенденции. В Районна 

прокуратура гр. Пловдив продължава приложението на трайно наложилия се в региона 

институт за провеждане на бързи производства, вследствие на което все повече и все по-

бързо множество извършители на престъпления са получили наказания. Предвиденият в 

особените правила срок за приключване на бързото производство обуславя налагане на 

наказание в много кратък срок след извършване на престъплението. По този начин от една 

страна деецът получава бързо съответното наказание, с което се постига целта на 

индивидуалната превенция, а от друга – засилва се функцията и на генералната превенция. 

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ  

 

І. ДОСЪДЕБНА ФАЗА. 

1. Преписки. 

Общият брой преписки за 2018 г., по които е работено в Районна прокуратура гр. 

Пловдив, възлиза на 7 094, като 5 869 са били новообразувани за периода. За сравнение през 

2017 г. общият брой на преписките е бил 6 729, като 5 758 са били новообразувани за 

периода. За сравнение през 2016 г. общият брой на преписките е бил 7 010, от които 5 912 са 

били новообразувани. Общият брой на преписките, по които е работено през отчетната 

година, в сравнение с предходната бележи леко завишаване. 

През отчетния период са били решени общо 6 597 преписки. 3 323 пр. преписки са 

решение с постановление, с което е отказано да се образува досъдебно производство, 2 529 

са решени с постановление за образуване на досъдебно производство. С разпореждане на 

прокурор по 3 776 преписки е било възложено на друг орган извършването на проверка. От 

тях по 1 070 преписки са били решени с постановление за образуване на досъдебно 

производство, а по 1 921 е бил постановен отказ да се образува досъдебно производство. 3 

291 от преписките са били решени в законоустановения в чл. 145 ал. 2 от ЗСВ срок, а 485 

извън този срок. 635 от преписките са били връщани с разпореждане за извършване на 

допълнителна проверка. По 6 преписки са били извършени лични проверки от наблюдаващия 

прокурор. 
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От решените общо за отчетния период 6 597 броя преписки, които са били 92.99 % 

от общия брой наблюдавани преписки, по 3 323 от тях е бил постановен отказ за образуване 

на досъдебно производство, което възлиза на 50,37%. По 2 529 преписки са били образувани 

с постановление на прокурора досъдебни производства, което възлиза на 38.34 %. 

 

наблюдавани 

преписки 7094 % 6729 % 7510 %   

решени преписки 6597 92,99% 6234 92,64% 6555 87,28% 

от общо 

наблюдаваните 

откази за образ. на ДП 3323 50,37% 2926 46,94% 3273 49,93% от общо решените 

образувани ДП 2529 38,34% 2293 36,78% 2349 35,84% от общо решените 

общо изпратени по 

комп. 302 4,58% 420 6,74% 334 5,10% от общо решените 

отчетен период 2018 2017 2016  

 

 
 

ІІ. Наблюдавани досъдебни производства: 

През отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. прокурорите при Районна 

прокуратура гр. Пловдив са наблюдавали общо 12 060 досъдебни производства, от които 5 

798 са били новообразуваните за периода. От новообразуваните дела 1295 са бързи 

производства и 4503 – досъдебни производства, разследвани по общия ред, като в 4 243 от 

случаите разследването е водено от разследващи полицаи при МВР, по 248 досъдебни 

производства разследването е проведено от следовател, по 12 досъдебни производства 

разследването е проведено от разследващ митнически инспектор. Няма реализирано 

цялостно разследване от страна на прокурор при Районна прокуратура гр. Пловдив.  

За периода са приключени  6 565 досъдебни производства, като всички са били в 

законовия срок за провеждане на разследването. Установено е, че в някои случаи има 

разминаване в отчетената от системата дата на приключване на ДП и реалното такова, 

дължащо се на  неотчитането от УИС на реалния срок по чл.234 НПК, в който е извършено 

последно процесуално следствено действие. 

За отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. общо от прокурорите при Районна 

прокуратура гр. Пловдив са решени 9 312 досъдебни производства. За същия времеви период 

общо 3 357 досъдебни производства са решени от прокурор с внасяне на прокурорски акт в 

съда или прекратени. Прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив са внесли общо 1 

582 прокурорски акта в съда по 1 582 досъдебни производства. Общата бройка на 

прекратените от прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив дела за периода възлиза 

на 4 815 (включително 3 040 прекратени по давност), т.е. прекратените досъдебни 

производства на друго основание възлизат на 1 775. Няма прекратени или внесени в съда 
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досъдебни производства в хипотезата на чл. 368 – 369  от НПК. За 2018 г. прокурорите са 

спрели 2 788 досъдебни производства и са възобновили 4 183 досъдебни производства.  

В сравнение с предходните отчетни периоди се наблюдава значителен ръст във 

всички показатели, касаещи досъдебните производства, разследвани от следовател. Следва 

да се работи в насока увеличаване на натовареността на тези висококвалифицирани 

разследващи органи, за да се постигне запазване на положителната тенденция в тази насока. 

В сравнение с предходните отчетни периоди – 2017 г. и 2016 г., когато наблюдаваните 

досъдебни производства разследвани от следовател са били съответно 380 и 329, през 2018 г. 

те са общо 616. 

 

  

наблюдаван

и ДП 

приключен

и ДП 

решен

и ДП 

внесен

и в 

съда 

ДП 

прекратен

и ДП 

спрен

и ДП 

% отношение 

приключени/наблю

давани 

2018 12060 6565 9312 1582 4815 2788 54,44% 

2017 12391 6556 9818 1649 5314 2749 52,91% 

2016 11899 6780 9515 1604 4708 3113 56,98% 

 

 
 

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

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

През 2018 г. 1 582 досъдебни производства са били внесени от прокуратурата в съда 

с 1 582 прокурорски акта. Внесените в съда досъдебни производства с прокурорски актове са 

се отнасяли общо до 1 727 лица. Броят на обвинителните актове възлиза на 1 005, срещу 

общо 1 112 лица. За 2018 г. общо 394 досъдебни производства са внесени в съда със 

споразумение, за извършени престъпления от 426 лица. За отчетния период 183 досъдебни 

производства са внесени в съда с предложение по смисъла на чл. 78а от НК за освобождаване 

на дееца от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, като същите 

касаят извършени престъпления 189 лица. 

 

година 

общо 

прокурорски 

актове 

внесени в 

съд 

обвинителни 

актове споразумения 

предложения 

по чл.78а НК 

в процентно 

съотношение по 

видове 

2018 1582 1005 394 183 63,53% 24,91% 11,57% 

2017 1651 1016 342 293 61,54% 20,71% 17,75% 

2016 1607 994 344 269 61,85% 21,41% 16,74% 
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Спрени досъдебни производства – общо и по процесуални основания. 

Съотношение спрямо общия брой наблюдавани и решени досъдебни производства.  

През отчетният период са били спрени общо 2 788 досъдебни производства, като 

спрените досъдебни производства поради неразкриване на извършителя в края на отчетния 

период са били 2 686. 

Спрямо общия брой решени досъдебни производства дела на спрените през отчетния 

период досъдебни производства е 29.93 %, като за 2017 г. процентното съотношение е 28 %, 

а за 2016 г. – 45.91 %. 

Прекратени досъдебни производства.  

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. прокурорите при Районна прокуратура гр. 

Пловдив са прекратили общо 4 815 досъдебни производства. Спрямо общия брой решени 

досъдебни производства дела на прекратените през отчетния период дела е 51.70 %, спрямо 

2017 г. – 54.13 % и спрямо 2016 г. – 69.43 %. 

Бързи производства. 

За отчетния период на 2018 г. в съдебния район, подведомствен на Районна 

прокуратура гр. Пловдив са били наблюдавани общо 1 315 бързи производства. От тях 

новообразувани са били 1 295 бързи производства, от които 9 бързи производства са 

започнати с разпореждане от прокурор на основание чл. 356 ал. 2 от НПК. Спрямо общия 

брой на новообразуваните за периода 5 798 досъдебни производства съотношението на 

бързите такива е в порядъка на 22.33 %. Процентното съотношение между общия брой на 

новообразуваните досъдебни производства през отчетния период спрямо бързите 

производства, бележи лек спад, сравнявайки с отчетената 2017 г. – 23.96 % и ръст спрямо 

2016 г. – 18.35 %. 

Досъдебни производства разследвани по общия ред. 

За отчетния период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. общо са наблюдавани от 

прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив 7 905 досъдебни производства, 

разследвани по общия ред, без тези, прекратени по давност. От тези производства 4 503 дела 

са новообразувани през отчетния период. От общия брой новообразувани досъдебни 

производства разследвани по общия ред 4 243 са работени от разследващ полицай.  

- приключени досъдебни производства:  

За отчетния период на 2018 г. прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив са 

приключили общо 6 565 досъдебни производства разследвани по общия ред, като всички 

производства са приключени в законовия срок. 

- неприключени досъдебни производства:  
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За отчетния период на 2018 г. не са приключени общо 2 327 досъдебни 

производства. От тях няма такива, по които законовия срок за провеждане на разследване да 

е изтекъл. 

В изложеното по-долу таблично изображение са включени и наблюдаваните 

досъдебни производства, прекратени поради изтекла погасителна давност на основание чл. 

24 ал. 1 т. 3 от НПК, както и 200 бр. ДП, започнали по реда на чл. 356 НПК, по които в 

последствие е разпоредено разследването да продължи по общия ред. 

 

година ОБЩО НП БП 

ДПОР- 

разследвани 

от 

разследващ 

полицай 

ДПОР- 

разследвани 

от 

следовател 

ДПОР- разследвани 

от митн. инспектор 

2018 9020   1315 7274 616 15 

2017 8791 14 1396 7162 380 11 

2016 8801 87 1077 7404 329 8 

 

 
 

Ръководство и надзор на разследването - използване на СРС 

През отчетната 2017 год. общия брой на наблюдаваните  досъдебните производства, 

по които са били използвани средства по Раздел VІІІ от Глава ХІV на НПК е 19 /за сравнение 

– при 16 досъдебни производства за 2017 г., 14 досъдебни производства за 2016 г./, като от 

тях към края на годината са били приключени 13 досъдебни производства. Лицата спрямо 

които са използвани специални разузнавателни средства са 34 /при 28 лица за 2017 г., 36 

лица за 2016 г./. Общо 25 пъти е поискано от прокурор използване на СРС /при 27 искания за 

2017 г., 18 за 2016 г./. По отношение на използваните способи - в 20 от случаите е поискано  

наблюдение, в 19  – подслушване,  в 19 – проследяване,  като отново следва да се отбележи, 

че обичайно в едно искане за използване на СРС се иска използване на два или повече 

способа. В два от случаите е използвано проникване. Не са били направени искания за 

разследване чрез служител под прикритие, белязване  или доверителна сделка. 

През отчетния период 4 пъти са били предприети мерки за защита на свидетели 

/запазване в тайна на самоличността/ - спрямо четирима свидетели по 4 досъдебни 

производства. 

Контрол на мярката за неотклонение “Задържане под стража”. 

И през 2018 год. беше обърнато особено внимание на делата, по които спрямо 

обвиняемите лица е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” /същите се 

проверяват незабавно от наблюдаващите прокурори, докладвани са лично от водещите 

разследването, стриктно се спазват сроковете за извършване на планираните процесуално-
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следствените действия/. За отчетния период са били изготвени 186  искания до Районен съд 

гр. Пловдив по чл. 64 НПК /при 215 за 2017 год., съответно 202 за 2016 год./, броя на лицата, 

спрямо които е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” е  169  /при 196 

лица за 2017 год. , 192 лица за 2016 год. /. От направените 186  искания, от Районен съд гр. 

Пловдив са били уважени 166. Неуважени са били 20 искания  /съответно при неуважени  24 

искания за 2017 г./, като в 10 случая е бил подаден протест до Окръжен съд гр. Пловдив и 1 

от тях е бил уважен. В останалите случаи е била взета друга мярка за неотклонение, а в 3 от 

тях е била взета мярка за неотклонение „Домашен арест”.  Сравнявайки съотношението 

уважени/неуважени искания от страна  на  Районен  съд  гр. Пловдив, следва да се отбележи, 

че е налице над 90 % успеваемост по отношение на уважените искания, което е показател и 

за тяхната основателност. 

 

СЪДЕБНА ФАЗА 

През отчетния период 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. образуваните от Районен съд гр. 

Пловдив дела по внесени от Районна прокуратура гр. Пловдив прокурорски актове са 1 641. 

Разгледани и решени от съда са 1 646 общо, като част от тях са по прокурорски актове, 

внесени преди отчетния период на 2018 г.  

 

година 

Образувани дела по 

внесени прокурорски 

актове 

Общо решени 

дела от съда 

2018 1641 1646 

2017 1681 1717 

2016 1684 1690 

 

 
 

От разгледаните и решени от съда 1 646 дела, по внесени обвинителни актове са 

решени 1 039 дела, постановени са 224 осъдителни присъди, 731 са приключили със 

споразумение, а по 11 дела обвиняемите са освободени от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, постановени са 18 

оправдателни присъди, 7 дела са били прекратени, а 36 дела са върнати на прокуратурата. 

През отчетния период в хода на разпоредителното заседание са констатирани 10 бр. актове с 

очевидни фактически грешки. 
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годин

а 

решен

ия по 

ОА 

с 

осъдител

на 

присъда 

% от 

всички 

решен

ия 

с 

оправдател

на присъда 

% от 

всички 

решен

ия 

със 

споразумен

ие 

% от 

всички 

решен

ия 

освобождава

не от нак. 

отг. и 

налагане на 

адм. 

наказание 

% от 

всички 

решен

ия 

2018 1039 224 21,56% 18 1,73% 731 70,36% 11 1,06% 

2017 1036 191 18,44% 19 1,83% 727 70,17% 28 2,70% 

2016 1062 248 23,35% 20 1,88% 653 61,49% 49 4,61% 

 

 
 

Решенията по внесените обвинителни актове са 1 039, по предложенията за 

одобряване на споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл. 381 

от НПК са 405, а по постановления за освобождаване от наказателна отговорност по реда на 

чл. 78а от НК са 202. 

 

година 

общо 

осъдени 

лица 

по 

обвинителни 

актове 

% от 

всички 

осъдени 

лица 

по 

предложения 

за 

споразумения 

% от 

всички 

осъдени 

лица 

лица с 

наложено 

адм. нак. 

по 

внесени 

постановл. 

по чл.78а 

% от 

всички 

осъдени 

лица 

2018 1661 1040 62,61% 427 25,71% 194 11,68% 

2017 1733 1052 60,70% 384 22,16% 297 17,14% 

2016 1723 1073 62,28% 386 22,40% 264 15,32% 
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През отчетния период Районен съд гр. Пловдив е постановил осъдителни и 

санкционни решения, с които са осъдени или санкционирани 1 661 лица. Броят осъдени и 

санкционирани лица, отнесен към броя предадени на съд лица /1 727/ представлява 96.19 %. 

 

година 

Общо осъдени 

и 

санкционирани 

лица 

Общо 

оправдани 

лица 

% 

съотношение 

осъдени / 

оправдани 

осъдени и 

санкционирани 

лица с влезли в 

сила осъд. 

присъди 

оправдани лица с 

влезли в сила 

оправд. 

присъди/решения 

% 

съотношение 

осъдени  / 

оправдани с 

влязла в сила 

присъда 

2018 1661 32 1,93% 1634 29 1,77% 

2017 1733 31 1,79% 1781 34 1,91% 

2016 1723 36 2,09% 1681 52 3,09% 

 

 
  

Влезли в сила осъдителни и санкционни съдебни решения, относителен дял 

спрямо решените дела и спрямо внесените прокурорски актове. 

За отчетния период на 2018 г. с влезли в сила 1539 бр. осъдителни съдебни актове са 

били осъдени или санкционирани 1 634 лица, които отнесени към броя предадени на съд 

лица /1 727/ представлява 94.62 %. 
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За отчетния период на 2017 г. с влязъл в сила осъдителен съдебен акт са били 

осъдени или санкционирани 1 781 лица, които отнесени към броя предадени на съд лица /1 

828/ представлява 97.43 %. 

За 2016 г. с влязъл в сила осъдителен съдебен акт са били осъдени или 

санкционирани  1 681 лица,  които  отнесени  към  броя  предадени  на  съд лица /1 772/ 

представлява 94.86 %. 

 

година влезли в сила присъди и решения лица по тях 

2018 1539 1634 

2017 1647 1781 

2016 1502 1681 

 

 
 

Протести срещу  оправдателни присъди и решения, от тях уважени, неуважени 

и неразгледани, относителен дял спрямо  оправдателните присъди и разгледаните от 

съда.  

През отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са били изготвени и подадени  

въззивни протести, както следва: 76 въззивни протеста, като разгледаните общо от съда 47 

протеста включват и такива, внесени в предходен период. Уважените протести са общо 20. 

Относителния дял на уважените протести спрямо общо разгледаните е 42.55 %. 

Протестите срещу изцяло и частично оправдателни присъди и решения са общо 62, 

като разгледаните от съда, в това число и от предходен период са 40. Шестнадесет от тях са 

били уважени. Делът на уважените протести спрямо общия брой постановени оправдателни 

присъди и решения /62/ е 25.80%, а спрямо разгледаните от съда протести е 40.00%. 

 Срещу върнати от съда дела са били изготвени и внесени общо 28 протеста /по чл. 

249 ал. 3 вр. с чл. 248 ал. 1 т. 3 от НПК са били 25/,  срещу върнати от съда дела по чл. 288 ал. 

2 от НПК - няма и 3 – по чл. 377 ал. 2 от НПК.  

Срещу невзета мярка „Задържане под стража“ са били изготвени общо 10 протеста, 

като от тях 1 е бил уважен, 8 – не са били уважени, а 1 – чака решение; срещу изменена 

мярка „Задържане под стража“ е бил изготвен 1 протест.  

Протестите срещу изцяло и частично оправдателни присъди и решения за отчетния 

период на 2017 г. са общо 35, като от тях са били разгледани 34 и уважени 8 /следва да се има 

предвид, че общо разгледани от съда протести отчитат и такива, включително внесени в 

предходен период/. Делът на уважените протести спрямо общия брой постановени 

оправдателни присъди и решения /35/ е 22.85%, а спрямо разгледаните от съда протести е 

23.52%. 
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През отчетния период за 2017 г. са били изготвени общо 64 въззивни протеста, от 

които са били разгледани 62 и уважени – 18. Относителния дял на уважените протести 

спрямо общо разгледаните е 29.03%. 

 

Върнати от съда дела и постановени оправдателни присъди.  

За отчетния период в Районна прокуратура гр. Пловдив са били върнати общо 46 

дела, срещу които са били внесени 28 протеста, от които 25 по обвинителни актове и 3 по 

предложения по чл. 78а от НК. Относителния дял на върнатите от съда дела спрямо 

внесените такива 1582 бр. е 2,91 %.  

За отчетния период на 2017 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са били върнати 

общо 82 дела, срещу които са били внесени 38 протеста, от които 13 по обвинителни акт и 20 

по предложения по чл. 78а от НК. Относителния дял на върнатите от съда дела спрямо 

внесените в съд прокурорски актове 1651 е 4,97 %.  

За отчетния период на 2016 г.  в Районна прокуратура гр. Пловдив са върнати общо 

96 дела, от които - 86 обвинителни акта и 10 предложения по чл. 78а от НК. Относителният 

дял на върнатите от съда дела спрямо внесените в съда прокурорски актове /1 607 бр./ е 5.97 

%. 

 

годи

на 

общо 

внесени 

в съда 

прокурор

ски 

актове 

общо 

върна

ти 

% от 

общо 

внесен

ите 

актове 

в съда 

обвините

лни 

актове 

върнати 

на 

прокурату

рата 

споразуме

ния-чл.381 

НПК 

неодобр

ени и 

върнати 

/в 

наруше

ние на 

чл. 381, 

ал.2 и 3 

НПК/ 

предложе

ния по 

чл.78а 

НК 

върнати 

на 

прокурату

рата 

2018 1582 46 2,91% 1005 36 394   183 10 

2017 1651 82 4,97% 1016 65 342 1 293 16 

2016 1607 96 5,97% 994 86 344 0 269 10 

 

 
 

През отчетния период са постановени общо 21 оправдателни съдебни акта, от които 

18 оправдателни присъди по внесени обвинителни актове и 3 по решения по чл. 78а от НК. 

Следва да се има предвид, че част от влезлите в сила оправдателни присъди и решения са 

постановени в предходни времеви периоди. 

През 2017 г. са постановени общо 26 оправдателни съдебни акта, от които 19 

оправдателни присъди по внесени обвинителни актове и 7 по решения по чл. 78а от НК.  
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През 2016 г. са постановени общо 26 оправдателни съдебни акта, от които 20 

оправдателни присъди по внесени обвинителни актове и 6 по решения по чл. 78а от НК. 

 

година 

Оправдателни 

съдебни 

актове 

По 

внесени 

ОА 

По чл. 

78а НК 

2018 21 18 3 

2017 26 19 7 

2016 26 20 6 

Постановените през отчетния период на 2018 г. оправдателни присъди по внесени 

обвинителни актове са по отношение на 26 лица и 6 лица са оправдани по решения с 

приложение на чл. 78 а НК, като за същия период са влезли в сила оправдателни присъди по 

отношение на 29 лица, от които 21 лица по обвинителни актове и 8 лица с решения по чл. 78 

а НК. Следва да се има предвид, че част от влезлите в сила оправдателни присъди и решения 

са постановени в предходни времеви периоди. 

 Влезлите в сила за 2017 г. оправдателни присъди по внесени в съда прокурорски 

актове са общо за 34 лица, а през 2016 г. за 52 лица. 

От горепосоченото е видно, че през 2018 г. дейността по наказателно съдебния 

надзор е на много добро ниво. Показателят оправдателни присъди е основен за качеството на 

внесените в съд прокуроски актове. 

Анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди. 

Относно причините за постановяване на оправдателни присъди е изготвен анализ, 

който се съдържа в Приложение „Анализ на причините за постановяване на оправдателни 

присъди и дял на оправданите лица по дела от особен обществен интерес“ към доклада.  

Гражданскосъдебен надзор  

През 2018 г. общият брой на първоинстанционните граждански дела е бил 515. Броят 

на решените първоинстанционни граждански дела е 410 бр., като Районна прокуратура гр. 

Пловдив е участвала в общо 382 бр. съдебни заседания по граждански дела /с предвидено 

участие на прокурор по закон/ пред първоинстанционния съд. 

В сравнение, през 2017 г. общият брой на първоинстанционните граждански дела е 

бил 427, а през 2016г. – 260 бр. 

 

година 

Участия в 

съдебни 

заседания 

по 

първоинст. 

гражд. 

дела 

Общ брой 

първоинст. 

гражд. 

дела 

решени  

гражд. 

Дела 

2018 382 515 410 

2017 386 427 339 

2016 307 436 348 

По Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/  през 

отчетния период на 2018 г. са постъпили 10 броя искови молби. На първоинстанционно ниво 

са били решени 13 броя дела /включително образувани и от предходни години/.  

 През отчетния период на 2018 г. влезлите в сила съдебни решения по ЗОДОВ са 11 

броя /за 2018 г. и предходни години/, като всичките са приключили с осъждания на 

Прокуратурата на РБ. По 5 бр. от делата, образувани и приключили през 2018 г. и образувани  
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от предходни години, по които е имало осъдителни решения, са изготвени въззивни протести 

от прокурори по гражданскосъдебния надзор.  

Влезлите в сила осъдителни решения са 11 броя като исковите молби по тях са и от 

предходни периоди. 

Общата сума на присъдените обезщетения за 2018 г. възлиза на 27 492 лева за 11 

дела , в сравнение с 2017 г. – 48 745 лева за 15 дела, в сравнение с  2016 г. - 21 315 лева за 

11 дела. 
 

Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

През 2018 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са получени за изпълнение общо 1 

024, подлежащи на изпълнение влезли в сила присъди и приравнени по значение актове на 

съда срещу същия брой осъдени лица. За сравнение през 2017г. получените за изпълнение 

актове на съда са били 918 бр., а през 2016г. – 932 бр. 

година 

Общо 
лишаване от 

свобода 

лиш. от 

права 
пробация 

обществено 

порицание 

2018 1024 391 484 187 29 

2017 918 398 410 173 36 

2016 932 407 300 242 45 

 

 
 

Прави впечатление продължаващата тенденция за значително увеличение в 

приложението на наказанието Лишаване от права – 484 бр., при 300 бр. за 2016 г. и 410 бр. за 

2017 г., което наказание е налагано в преобладаващата си част за престъпления по Глава ХІ, 

Раздел ІІ – Престъпления по транспорта и съобщенията. Изключенията се отнасят до случаи, 

при които със съдебния акт е отнето правото да се упражнява определена професия или 

дейност. 

Обект на специално внимание са присъдите с наложено наказание „лишаване от 

свобода“. През 2018 г. продължиха предприетите през последните 5 години интензивни 

действия по издаване на европейски заповеди за арест спрямо лица с ефективно наказание 

„лишаване от свобода”, които са напуснали Р. България в посока, страни членки на ЕС. В 

резултат на това от страна на Районна прокуратура гр. Пловдив през отчетния период са 

били издадени 28 европейски заповеди за арест, по които 13 осъдени лица са били 
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установени и присъдите са преведени в изпълнение. Прави впечатление значителното 

увеличение на издадените ЕЗА през настоящия отчетен период, като за 2017 г. са били 

издадени 8 бр. ЕЗА, а за 2016 г. – 2 бр. 

През отчетния период са били констатирани два случая, при които осъдените лица са 

били задържани над срока на наложеното му наказание „лишаване от свобода”. В първия 

случай причината за надлежаването е намален размер на наложеното наказание лишаване от 

свобода от Апелативен съд гр. Пловдив, който е изменил присъдата по реда на 

възобновяването на наказателното производство. Във втория случай се касае за осъдено 

лице, което по време на престоя си в пенитенциарно заведение е посещавал учебни занятия, 

откъдето е спечелил 7 дни в негова полза. Неотчитането на това обстоятелство при 

определяне на наказанието и приспадане на периода на задържане е довело до надлежаване 

над срока на определеното наказание „лишаване от свобода“ с 5 дни. 

Принудителни мерки 

През 2018 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са били образувани преписки за 

принудителни и задължителни лечения и принудителни медицински мерки по реда на чл. 89 

от НК – общо 198, като се наблюдава спад на броя новообразувани преписки /241 за 

предходната 2017 г. и 272 за 2016 г./. Общият брой наблюдавани преписки /включващи и 

такива от 2017 г./ е бил 220.  

 

Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и 

такива от особен обществен интерес.  

Корупционни престъпления.  

В изпълнение на т. 1 от Пакета от мерки, утвърден със Заповед ЛС- 518/28.02.2014 г. 

на Главния прокурор на Р. България за изпълнение на препоръките от доклада на 

Европейската комисия от 22.01.2014 г. и с цел създаване на организация за приоритетна 

работа на прокурорите в страната по делата с корупционни престъпления със Заповед № ЛС-

726/18.03.2014 г. на Главния прокурор на Р. България е въведен Единен каталог на 

корупционните престъпления, по който следва да работят прокурорите в страната, изменен и 

допълнен със Заповед № РД-04-279/02.10.2017 г. и Заповед № РД-04-425/28.12.2017 г.  

 За отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив 

няма образувани досъдебни производства за престъпление против спорта, попадащо в 

групата на същинските корупционни престъпления.  

 По втората група корупционни престъпления, определени като такива извършени от 

длъжностни лица, с вероятен корупционен мотив Районна прокуратура гр. Пловдив за 

отчетния период е наблюдавала общо 35 досъдебни производства, от които 3 досъдебни 

производства за престъпления по чл. 220 от НК, 3 досъдебни производства – по чл. 310 ал. 1 

от НК; 29 досъдебни производства – по чл. 311 ал. 1 от НК. От общо наблюдаваните 

производства по тази група 8 от тях са новообразувани. През ревизирания период общо 19 

досъдебни производства от втората група на Каталога са приключени. Решени от 

прокуратурата са 25 досъдебни производства, както следва: 4 спрени, 15 прекратени и 3 

внесени в съда. 

 По третата група престъпления от Каталога влизащи в родовия обсег на Районна 

прокуратура гр. Пловдив е наблюдавала общо 90 досъдебни производства, от които 62 

досъдебни производства за престъпления по чл. 201 от НК, 24 досъдебни производства за 

престъпления по чл. 202 от НК, 3 досъдебни производства за престъпления по чл. 291 ал. 1 от 

НК и 1 досъдебни производства за престъпление по чл. 312 от НК. От тази група 

престъпления с вероятен корупционен мотив основно са длъжностните присвоявания. През 

отчетния период новобразуваните досъдебни производства за престъпления по чл. 201 и чл. 

202 от НК са общо 15. Решени от прокуратура са 50 досъдебни производства, от които 17 - 

спрени, 24 - прекратени, 7 - внесени в съда. През отчетния период по тези текстове съдът е 

осъдил 5 лица, с влязъл в сила съдебен акт, като няма оправдани лица по тази категория 

престъпления. 
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Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС:  

Предвид родовата подсъдност на данъчните престъпления, в Районна прокуратура 

гр. Пловдив като данъчни са разглеждани делата за престъпления по чл. 234 от НК, по чл. 

312 ал. 2 от НК и някои от делата за престъпления по чл. 308 от НК, по чл. 313 и по чл. 316 

от НК, които конкретно засягат данъчната система.  
Годин

а 

Наблюдаван

и 

производств

а общо 

Приключен

и 

% 

съотношение 

спрямо 

наблюдаванит

е 

внесен

и в 

съда 

% 

съотношение 

спрямо 

приключенит

е 

прекратен

и 

% 

съотношение 

спрямо 

приключенит

е 

2018 152 134 88,16% 95 70,90% 32 23,88% 

2017 188 163 86,70% 94 57,67% 50 30,67% 

2016 177 149 84,18% 96 64,43% 33 22,15% 

 
Годи

на 

Общо 

осъде

ни 

лица 

с 

влязл

а в 

сила 

присъ

да 

Общо 

наложе

ни 

наказан

ия по 

влезли в 

сила 

осъдите

лни и 

санк. 

Решени

я 

Лишав

ане от 

свобод

а 

ефекти

вно 

% 

съотнош

ение 

спрямо 

всички 

наложен

и 

наказани

я 

лишав

ане от 

свобод

а 

условн

о 

% 

съотнош

ение 

спрямо 

всички 

наложен

и 

наказани

я 

гло

ба 

% 

съотнош

ение 

спрямо 

всички 

наложен

и 

наказани

я 

влезли в 

сила 

оправдат

елни 

присъди 

% 

съотноше

ние 

спрямо 

осъдител

ните 

2018 108 139 13 9,35% 94 67,63% 28 20,14% 0 0,00% 

2017 100 131 10 7,63% 89 67,94% 27 20,61% 0 0,00% 

2016 97 131 2 1,53% 94 71,76% 32 24,43% 2 2,06% 

  

Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 

През отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. за района на Районна прокуратура 

гр. Пловдив са били водени общо 479 досъдебни производства с предмет наркотични 

вещества, като 468 от тях са били с предмет на разследване деяния по чл. 354а от НК, а 11 – 

по чл. 354в от НК /за сравнение се отчита намаление на тези дела, спрямо същият отчетен 

период на предходната година/.  

 
Годин

а 

Наблюдава

ни 

производст

ва общо 

Приключе

ни 

% спрямо 

наблюдаван

ите 

внесен

и в 

съда 

% спрямо 

приключени

те 

прекрате

ни 

% спрямо 

приключени

те 

2018 468 423 90,38% 201 47,52% 185 43,74% 

2017 480 430 89,58% 202 46,98% 209 48,60% 

2016 474 376 79,32% 154 40,96% 183 48,67% 

 

Годин

а 

Наблюдава

ни 

производст

ва общо 

Приключе

ни 

% 

съотношение 

спрямо 

наблюдаван

ите 

внесен

и в 

съда 

% 

съотношени

е спрямо 

приключени

те 

прекрате

ни 

% 

съотношени

е спрямо 

приключени

те 2018 11 8 72,73% 8 100,00% 2 25,00% 

2017 13 11 84,62% 6 54,55% 2 18,18% 

2016 13 8 61,54% 2 25,00%   
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За отчетния период осъдени и санкционирани лица, с влязъл в сила съдебен акт са 

били общо 204, като от тях 192 са били по чл. 354а от НК, както следва – 114 по чл. 354а ал. 

3 от НК, 78 по чл. 354а ал. 5 от НК и 12 по чл. 354в от НК.  
 

Годи

на 

Общо 

осъде

ни 

лица с 

влязла 

в сила 

присъ

да 

Общо 

наложен

и 

наказани

я по 

влезли в 

сила 

осъдител

ни и 

санк. 

Решения 

Лишава

не от 

свобода 

ефектив

но 

% 

спрямо 

всички 

наложе

ни 

наказан

ия 

лишава

не от 

свобода 

условно 

% 

съотношен

ие спрямо 

всички 

наложени 

наказания 

глоб

а 

% 

спрямо 

всички 

наложе

ни 

наказан

ия 

влезли в 

сила 

оправдател

ни присъди 

% спрямо 

осъдителн

ите 

2018 192 280 40 14,29% 72 25,71% 150 53,57% 1 0,55% 

2017 206 267 34 12,73% 83 31,09% 133 49,81% 1 0,49% 

2016 155 189 36 19,05% 47 24,87% 95 50,26% 1 0,65% 

 

 

Година Общо 

осъдени 

лица с 

влязла 

в сила 

присъда 

Общо 

наложени 

наказания 

по влезли в 

сила 

осъдителни 

и санк. 

Решения 

Лишаване 

от свобода 

ефективно 

% 

съотношение 

спрямо 

всички 

наложени 

наказания 

лишаване 

от 

свобода 

условно 

% 

съотношение 

спрямо 

всички 

наложени 

наказания 

глоба % 

съотношение 

спрямо 

всички 

наложени 

наказания 

2018 12 13 2 15,38% 6 46,15% 5 38,46% 

2017 8 9 4 44,44% 4 44,44% 1 11,11% 

2016 2 2     2 100,00%     

 

Досъдебни производства за незаконен трафик на хора 

През 2018 год. в Районна прокуратура гр. Пловдив по Глава ІІ-ра „Престъпления 

против личността”  Раздел ІХ от Наказателния кодекс „Трафик на хора” - чл. 159а – чл. 159г 

от НК са наблюдавани общо 11 наказателни производства. 

От наблюдаваните 11 наказателни производства, 9 са за престъпления по чл. 159а от 

НК, 1 е с правна квалификация по чл.159б от НК и 1 е с правна квалификация по чл. 159г от 

НК. Производствата за престъпленията по чл. 159а от НК, чл.159б от НК и по чл. 159г от НК 

са били със специална цел разврат, като изключение прави едно от производствата по чл. 

159а от НК, което включва и цел - отнемане на телесни органи. 

 

Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от 

непълнолетни лица.  

През 2018 г. регистрираните в ОДМВР гр. Пловдив /без РУ гр. Асеновград, гр. 

Карлово, гр. Първомай/ престъпления извършени от непълнолетни са 122 /145 за 2017 г., 135 

за 2016 г./, а противообществените деяния, извършени от малолетни са 120 и от 

непълнолетни 133. 

Броят на непълнолетните лица извършили престъпления е 149 /129 за 2017 г., 104 за 

2016 г./, а извършените противообществени прояви са 120 от непълнолетни и 69 от 

малолетни. 

Следва да се посочи, че проблемът с девиантното поведение остава актуален. Това 

поведение се дължи на нездравата семейна среда или липса на такава и именно за това се 

налага намесата на държавата. 
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За ограничаване на противообществените прояви на децата в риск е необходимо 

организационно и кадрово укрепване на институциите, които следва да насочат усилията си 

към създаването на по-благоприятна за развитието на децата среда. Само по този начин ще се 

намалят деформациите в ценностната им система и извършването на престъпления. 

Международно-правно сътрудничество.  

През 2018 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив отново е налице широко 

приложение на способите за международно-правно сътрудничество. През посочения отчетен 

период прокурорите от Районна прокуратура гр. Пловдив са работили по общо 93 преписки 

/към 117 за предходната година/ с международен елемент, от които изходящите молби за 

правна помощ са 29 бр, включително издадени Европейски заповеди за разследване (ЕЗР). 

От тях 12 са изпълнени, 4 не са изпълнени, а за 13 от тях няма обратна информация. 

Входящите искания за международна правна помощ са 44, като от тях 26 са изпълнени, 15 не 

са изпълнени, а 3 са изпратени за изпълнение към съответните органи. 

За отчетния период 2018 г., в областта на международно правното сътрудничество, 

както и в предходни години, е намерил приложение института на Европейската заповед за 

арест във връзка с привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди, спрямо лица – 

български граждани, напуснали пределите на страната и находящи се на територията на 

държава – членка на Европейския съюз, като са издадени 28 бр. ЕЗА /изходящи/ спрямо 

осъдени лица, както и 6 предложения за екстрадиция.  

Административна и контролно-ревизионна дейност 

Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи. 

Обезпеченост с разследващи органи и прокурори, състояние 
С писмо изх. № 4484/15.01.2018 г. е утвърдено от Главния прокурор на Република 

България длъжностно разписание на магистратите от Районна прокуратура гр. Пловдив, като 

считано от 01.01.2018 г. утвърденият щат на прокурорите за 2018 г. е 53 щатни бройки /в т.ч. 

1 административен ръководител, 3 заместник административни ръководители, 45 прокурори 

и 4 младши прокурори/. 

Към 31.12.2018 г. има 6 свободни щатни бройки за магистрати, в т.ч. един щат за 

младши прокурор. От заетите 47 щата един прокурор е в продължителен отпуск и считано от 

17.12.2018 г. един е командирован в Окръжна прокуратура гр. Пловдив. 

След приключване на конкурс по ЗСВ за първоначално назначаване, изтичане срок 

по чл. 240 ал. 2 от ЗСВ, или на друго основание от ЗСВ се заемат шест щата за прокурори, 

както следва: 

- считано от 12.07.2018 г., след изтичане на срокът по чл. 240 ал. 2 от ЗСВ /за 

младши прокурори/, в Районна прокуратура гр. Пловдив от друга прокуратура встъпват 

прокурор Харизанов и прокурор Каменов. 

- считано от 03.10.2018 г., в изпълнение на  Решение на ПК на ВСС, в Районна 

прокуратура гр. Пловдив от Районна прокуратура гр. Смолян е преместен прокурор 

Кърпаров. 

- считано от 01.11.2018 г., след приключване на конкурс за първоначално 

назначаване по ЗСВ, в Районна прокуратура гр. Пловдив встъпват прокурор Роглекова, 

прокурор Иванова и прокурор Николова. 

Реално това е довело до подобряване на кадровата обезпеченост на Районна 

прокуратура гр. Пловдив. 

Запълване на щатната численост на Районна прокуратура гр. Пловдив чрез обявяване 

на конкурс би довело до оптимизиране работното натоварване и до повишаване качеството и 

срочността в работата на всеки един прокурор. 

При 53 щата за магистрати броят на реално работилите прокурори в Районна 

прокуратура гр. Пловдив е бил само 35 за 2016 г., 38 за 2017 г., а за 2018 г. те са 39. 

При щатна численост на Районна прокуратура гр. Пловдив общо 109 щатни бройки, 

от които магистрати - 53 и съдебни служители – 56, съотношението съдебни 

служители/магистрати е под средното за страната, а именно 1:1,056 за цялата администрация 

и 1:0,86 за специализираната администрация. Това съотношение, макар и по-добро от 2017 г., 

поставя Районна прокуратура гр. Пловдив на едно от последните места по обезпечаване със 
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съдебна администрация, а същевременно Районна прокуратура гр. Пловдив се нарежда на 

едно от първите  места в страната по показател „общ обем прокурорска дейност”. 

 

 Обем на прокурорската дейност. 

Прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив през 2018 г. са наблюдавали 

общо 12 060 досъдебни производства, като са решили по същество общо 9 312 досъдебни 

производства. Тези показатели сочат леко намаление спрямо предходната 2017 г., когато 

прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив са наблюдавали общо 12 391 досъдебни 

производства, като от тях в рамките на отчетния период са били решени по същество 9 818 

досъдебни производства. Това се дължи на по-малкия брой дела, постъпили в прокуратурата 

за прекратяване поради изтекла давност. 

През 2018 г. броят на участията в съдебни заседания/дни общо е 4765 бр., а общият 

брой на прокурорските актове, внесени в съда е 1 582 бр. Средносписъчният състав на 

реално работилите прокурори през отчетния период в прокуратурата ни е 39 при щат от 53 

прокурори, което е довело до трайна тенденция за запазване на повишен работен обем за 

един прокурор. 

 

 Година Брой прокурори по щат 
Брой реално работили 

прокурори 

Средна натовареност на един 

прокурор 

2018 53 39 1498,30 

2017 53 38 1505,70 

2016 53 35 1607,40 
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Средната натовареност на магистратите от Районна прокуратура гр. Пловдив 

продължава да е на високо ниво, а именно – 1498,30 средна натовареност на един прокурор 

за 2018 г., 1505,7 средна натовареност на един прокурор за 2017 г. и 1607,40 средна 

натовареност на един прокурор за 2016 г. и е все още една от най-натоварените районни 

прокуратури. 

Прокурорите от Районна прокуратура гр. Пловдив са наблюдавали средно по 309,23 

досъдебни производства и са решили по 238,77 досъдебни производства през 2018 г. Броят 

на участията в съдебни заседания/дни е средно по 122,18 на прокурор. През отчетния период 

всеки от прокурорите е внесъл средно по 40,56 прокурорски акта в съда. 
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2018 309,23 238,77 122,18 85,20 64,85 40,56 123,46 71,49 51,79 27,08 

2017 326,08 258,37 121,29 77,00 60,34 43,45 139,84 72,34 53,21 23,97 

2016 339,97 271,86 131,49 93,51 67,11 45,91 134,51 88,94 62,86 26,71 

 

 
 

 

Прокурорите от Районна прокуратура гр. Пловдив са наблюдавали през отчетния 

период и 7 094 преписки по следствен надзор, като средната натовареност на един прокурор 

с този тип преписки е била 181,89. Решени са били  92,99 % от преписките /6 597/. 

Образуване на досъдебно производство е било постановено в 38.34 % от решените преписки 

/2 529/. Постановените откази от образуване на досъдебно производство са 50,37% /3 323/.  
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В сравнение с предходния период - 2017 г., когато общия брой наблюдавани 

преписки е бил 6 729, се наблюдава повишаване на броя наблюдавани преписки.  

Следва да се отбележи, че се е запазила тенденцията за относително висок дял на 

решените преписки от общо наблюдаваните преписки в сравнение с предходните отчетни 

периоди. 

Предвид гореизложеното, за пореден път може да се направи категоричен извод, че е 

необходимо да се запълни щатната численост на прокурорите в Районна прокуратура гр. 

Пловдив, което би довело до оптимизиране работното натоварване и до повишаване 

качеството и срочността в работата на всеки един прокурор.   

 Като извод може да се отбележи, че въпреки запазената натовареност в сравнение с 

предходни периоди се е подобрило качеството на работа на прокурорите в Районна 

прокуратура гр. Пловдив. 

 

Състояние и организация на дейността по административния надзор за 

законност по прилагането на закона.  

През отчетната 2018 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са били отработени – 

получени и образувани 202 бр. преписки по надзора за законност /за 2017 г. са били 

отработени 60 бр. преписки, а за 2016 г. – 70 бр. преписки/. Налице е значително завишаване 

на общия брой отработени преписки в сравнение с предходните години. 

Общо за 2018 г. са проверени общо 1 623 бр. административни акта, като за 

предходната година броят им е бил 1 569 бр., а за 2016 г. – 1 454 бр. 

Изложеното по-горе води до извода за значително завишаване на показателите, 

свързани с броя на заведените и решени преписки по надзора за законност. Това се дължи на 

факта, че през 2018 г. по указание на ВАП на районните прокуратури беше възложено да 

извършват проверките за законосъобразност на всички новоприети подзаконови нормативни 

актове на общините, както и промени в съществуващите. 
 

година 

Общ брой на 

проверките 

По т.1 - 

изискани 

документи 

По т.2 - лични 

проверки 

По т.3 - 

възлагателни 

проверки 

2018 286 186   100 

2017 84 53 4 27 

2016 90 61 2 27 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

Изпълнение на определените приоритети за 2018 год. 

През отчетната 2018 г., въпреки усилията на наблюдаващите прокурори, продължава 

да се констатира недостатъчната задълбоченост на предварителните проверки. Факт е, че при 

проверката се събират първоначални данни с изключително значение за евентуално по-

нататъшно разследване. Това обуславя необходимост от засилване на претенциите към 

служителите, на които са възложени проверките по преписките. В тази връзка са били 

провеждани множество срещи от ръководството на прокуратурата с ръководството на 

ОДМВР гр. Пловдив относно подобряване организацията на работа при възлагане и 

извършване на проверки.  

Бяха проведени срещи с представители на различни контролни органи, като са 

набелязани мерки с цел засилване взаимодействието със специализираните контролни 

органи и използване на всички възможности за извършване на проверки от тяхна страна, с 

оглед намаляване натовареността на полицейските служители, на които се възлагат проверки 

от компетентността на тези органи в конкретните случаи. 

Относно качеството на разследването се наблюдават съществени пропуски в 

работата на разследващите органи, въпреки положените усилия от страна на прокуратурата 

за преодоляването им. Установено е допускане на грешки при предявяване на материалите 
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по делото от разследващия; грешки се допускат и в самите дати, посочени в 

постановленията; съществено процесуално нарушение се допуска от страна на 

разследващите и при изписване на диспозитиви на съответните обвинения. За отстраняване и 

бъдещо недопускане на пропуски, периодично се провеждат съвместни общи събрания 

заедно с разследващите полицаи, на които се отчитат допуснатите от тях пропуски при 

разследването и се коментират измененията в наказателния материален и процесуален закон. 

Въведена е трайно практиката при доклад на наблюдаващия прокурор, разследващият орган 

да изготвя писмен доклад, съдържащ установената фактическа обстановка, анализ на 

събраните в хода на разследването доказателства и план за предстоящите следствени 

действия.  

През отчетния период, в изпълнение на приоритетите в концепцията на 

административния ръководител, чрез Окръжния прокурор на гр. Пловдив бяха възложени 

множество дела за разследване от следовател, с което се увеличи до известна степен тяхната 

натовареност. По този начин бяха разтоварени разследващите полицаи от разследване на 

дела с фактическа и правна сложност. 

С оглед стриктно спазване на сроковете за разследване продължава утвърдената 

практика на Районна прокуратура гр. Пловдив за перманентен контрол върху наблюдаваните 

досъдебни производства, ежеседмичното раздаване на списъци с наблюдаваните дела на 

всеки един прокурор, с оглед проследяване на сроковете по тях. Контролът в тази насока се 

осъществява и при регулярните проверки на място в полицейските управления и отдели от 

страна на прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив, които проверки и посещения 

се включват и в месечния график. На всяко първо и петнадесето число на месеца, лично на 

всеки един прокурор се предоставят за запознаване срещу подпис папки с наблюдателни 

материали /чакащи, наблюдателни материали по висящи проверки и досъдебни производства 

и присъдни преписки/. За избягване на пропуски при прецизиране и повдигане на обвинение 

със заповед на Районния прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив е разпоредено във 

всички случаи преди повдигане на обвинението същото да се докладва на наблюдаващия 

делото прокурор, който изписва собственоръчно имената си, датира кога му е докладвано 

постановлението и се подписва. Със заповед на Районния прокурор на Районна прокуратура 

гр. Пловдив е създадена организация за контрол върху срочността на администриране на 

постъпилите молби за изменение на мерки за процесуална принуда. 

И през 2018 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив е създадена необходимата 

организация за срочното и ефективно изпълнение на влезлите в сила присъди и 

приравнените на тях актове на съда. Създадена е организация за ускорено деловодно 

обработване и решаване на присъдните преписки от отговарящите за надзора прокурори. За 

тази цел присъдните преписки се предоставят приоритетно и произнасянето на прокурорите 

е в рамките на много кратък срок /в рамките на 2-3 дни/. През 2018 г. е активизирана 

дейността по изпълнение на присъди спрямо лица с ефективно наказание „лишаване от 

свобода”, които са напуснали Р. България. В резултат на това от страна на Районна 

прокуратура гр. Пловдив през отчетния период са били издадени 28 европейски заповеди за 

арест, по които 13 осъдени лица са били установени и присъдите са преведени в изпълнение.  

Анализът на данните през отчетната 2018 г. формира извод, че работата на 

прокурорите в Районна прокуратура гр. Пловдив, ангажирани в гражданскосъдебния надзор, 

е на изключително високо ниво, въпреки натовареността и високия брой граждански дела за 

периода. Предприети са активни активни действия, с оглед намаляване броя на осъдителните 

решения срещу Прокуратурата на Р. България, респективно на влезлите в сила осъдителни  

решения по чл. 2 от ЗОДОВ, включително - намаляване размера на присъдените обезщетения 

по тези дела. Всъщност този приоритет винаги е бил един от водещите  в Районната 

прокуратура. 

Във връзка с един от основните приоритети на Районна прокуратура гр. Пловдив – 

борбата срещу употребата на наркотични вещества, са проведени мероприятия, свързани с 

разяснителни кампании сред подрастващите, с оглед разясняване на вредата от наркотичните 

вещества. 
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През отчетния период е извършван периодичен анализ на индивидуалната 

натовареност на прокурорите и са извършвани промени в състава на прокурорите в 

съответните групи, с оглед равномерна натовареност при разпределението на преписките и 

делата. 

И през 2018г. продължи да бъде приоритет в работата на Районна прокуратура гр. 

Пловдив дейността по осъществяване на мероприятия за разясняване в обществото на 

ролята и тенденциите на прокуратурата, като част от съдебната система, в борбата с 

престъпността. Това следва да се извършва при стриктно съблюдаване на качествено новите 

критерии за взаимодействието между Прокуратурата и медиите, заложени в Инструкцията за 

работа и взаимодействие на прокуратурата на Р. България с медиите и Медийната стратегия 

на Прокуратурата на РБ. 

 

Приоритети в дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2019 г. 

и дългосрочно.  

Качествено изготвяне на прокурорските актове, с цел  намаляване броя на 

върнатите от съда дела за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения и 

на оправдателните присъди. Следва да продължи създадената практика за анализ на 

причините, довели до връщане на делото и постановяване на оправдателна присъда, като 

изводите ще се обсъждат, както и до сега, на общи събрания на прокурорите; 

Приоритетно използване института на бързото производство. Приключването на 

наказателното производство в кратки срокове способства както за своевременното постигане 

на целите на наказанието, така и за повишаване на доверието в Прокуратурата. Ще се 

акцентира и върху законовата възможност, предоставена с разпоредбата на чл. 356, ал. 2 от 

НПК, за образуване на бързо производство по разпореждане на прокурора при наличие на 

предпоставките за това, каквато практика вече е факт през настоящия отчетен период. 

Засилване на контрола с цел намаляване броя на спрените досъдебни 

производства, чрез предприемане на мерки за повишаване ефективността на оперативно-

издирвателните мероприятия, в т.ч. използване и на възможностите на международното 

издирване чрез пряко сътрудничество с ДМОС. Предприемане на действия по активиране на 

работата по спрените досъдебни производства, с повдигнати обвинения срещу лица и по 

такива, по които разследването е продължило над две години. 

Активизиране на дейността по досъдебни производства за престъпления, 

посочени в Указанието за специален надзор, чрез организиране и провеждане на срещи с 

ръководствата на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР гр. Пловдив и ДАНС за 

обсъждане на криминогенната обстановка в района, обслужван от Районна прокуратура гр. 

Пловдив. 

Изключително важно е периодичното провеждане на обучения на прокурорите, с 

цел придобиване на по-широки познания по отношение на актуални теми като - 

„Европейската заповед за разследване“; „Използване на СРС” и други обучителни 

мероприятия, съобразно различните предпочитания на магистратите. 

Засилване на сътрудничеството между институциите за преодоляване на 

възникнали проблеми и пропуски в работата, чрез провеждане  периодични срещи, както с 

Началниците на съответните РУ на МВР, сектори и отдели, така и с разследващите полицаи. 

Следва да се инициира провеждане на обучителни мероприятия на разследващите полицаи, 

за да се гарантира по-високо качество при  провеждане на разследването.  

Продължаване на тенденцията за възлагане на дела с фактическа и правна 

сложност за разследване от следователи, което от една страна ще доведе до облекчаване 

работата на полицейските органи, а от друга страна ще се използва по-пълноценно 

професионалния капацитет на тази група магистрати. 

Поддържане на колегиална атмосфера между прокурори и прокурори и 

служители, като важен фактор за запазване качеството на работата в прокуратурата. 

Успешното развитие на прокуратурата може да се осъществи само с мотивирани прокурори 

и служители, което е гаранция за постигане на добри резултати.  
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Популяризиране на постигнатите резултати в дейността на прокуратурата, чрез 

медийното им отразяване. Дейността на прокуратурата не е презентирана в достатъчна 

степен и в обществото се създава неправилна представа за функциите и правомощията на 

прокуратурата. В тази връзка, следва при взаимодействието с медиите да се акцентира върху 

създаването на обективна обществена представа за специфичната работа на прокуратурата, 

както и предпазване на гражданите от въвеждането им в различни престъпни схеми. Следва 

да продължи установената добра практика административният ръководител на Районна 

прокуратура гр. Пловдив да извършва прием на граждани всеки първи и трети четвъртък от 

месеца и да се запознава с проблемите, поставени на неговото внимание. 

Една от насоките в работата на прокуратурата, съвместно с различни институции и 

организации, е противодействие и ограничаване на социално-икономическите аспекти на 

престъпността. В тази връзка от Районна прокуратура гр. Пловдив са извършвани множество 

проверки както по линията на осъществен надзор за законност, така и по конкретни жалби и 

молби на граждани и юридически лица.  

Защита правата на гражданите и пострадалите от престъпни посегателства, 

включително и пострадалите от домашно насилие е основен приоритет с изключително 

значение в работата на Районна прокуратура гр. Пловдив. Важни актове на Европейския 

съюз в тази насока са Рамковото решение на Съвета за положението на жертвата в 

наказателното производство от 15.03.2001 г. и Резолюцията за защита на свидетелите в 

борбата срещу международната организирана престъпност. Създадените механизми 

отговарят на необходимостта от въвеждането на унифицирани стандарти на регионално ниво 

за осигуряване на ефективна защита на свидетелите по дела, засягащи различни прояви на 

организирана престъпна дейност.  Важно е да се отбележи, че защитата на правата на 

пострадалите от престъпленията е гарантирана и от Закона за подпомагане и финансова 

компенсация на пострадали от престъпления. В тази връзка за посочените в закона 

престъпни състави пострадалите се запознават с правата им, като им се разяснява и 

предоставените им правомощия, съгласно визирания закон. 

Изпълнението на посочените по-горе приоритети цели както запазване на доброто 

качество на прокурорската работа, така и повишаване на доверието на гражданите в 

институциите и създаване на обективна обществена представа за специфичната работа на 

прокуратурата. 

 

      РАЙОНЕН ПРОКУРОР: 

         /ЧАВДАР ГРОШЕВ/ 

 


