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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

През отчетния период на 2021 г. в Пловдивския регион, обслужван от 

Районна прокуратура гр. Пловдив, ТО Асеновград, ТО Карлово и ТО 

Първомай, престъпността винаги е била разглеждана, анализирана и отчитана в 

контекста на общата престъпност в страната. Развитието на комуникационните 

технологии значително улеснява и способства за различни форми на 

криминални проявления, още повече в условията на пандемичната обстановка. 

От една страна продължават да бъдат основни криминогенни фактори 

бедността, безработицата и имуществената диференциация между хората, а от 

друга – все по-засилващата се тенденция за употреба на наркотични вещества 

от млади хора. 

През отчетния период преобладаващата част от общоопасните 

престъпления се състои най-вече от престъпления по транспорта, като все по-

голям дял заемат престъпленията, свързани с управление на моторни превозни 

средства след употреба на алкохол и наркотични вещества. 

Изграждането и функционирането на ефективна система за 

противодействие на престъпността и взаимодействието между структурите на 

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

са дълготрайни приоритети за преодоляване на посочените по-горе негативни 

тенденции. В Районна прокуратура гр. Пловдив традиционно се е наложил 

институтът за провеждане на бързи производства, вследствие на което все 

повече и все по-бързо множество извършители на престъпления са получили 

наказания. Провеждането на бързи производства обуславя налагане на 

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

начин в по-висока степен се постигат целите на индивидуалната и генералната 

превенция. 

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

 

  

  ПРЕПИСКИ  

   Общият брой преписки за 2021 г., по които е работено в Районна 

прокуратура гр. Пловдив, възлиза на 9 370, като 8 244 са били новообразувани 

за периода. За сравнение през 2020 г. общият брой на преписките е бил 7 069, 

като 6 072 са били новообразувани за периода. За сравнение през 2019 г. 

общият брой на преписките е бил 6 917, като 5 911 са били новообразувани за 

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

година, в сравнение с предходната бележи значително завишаване, при по-

голям брой новообразувани преписки, но това се дължи основно на 

присъединяването на две прокуратури – гр. Асеновград и гр. Карлово към 

състава на Районна прокуратура гр. Пловдив.  

 През отчетния период са били решени общо 8 813 преписки, като 5 130 

преписки са решени с постановление, с което е отказано да се образува 
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досъдебно производство, а 2 688 са решени с постановление за образуване на 

досъдебно производство. С разпореждане на прокурор по 4 801 преписки е 

било възложено на друг орган извършването на проверка. От тях по 1 231 

преписки са били решени с постановление за образуване на досъдебно 

производство, а по 2 545 е бил постановен отказ да се образува досъдебно 

производство. В законоустановения в чл. 145 ал. 2 от ЗСВ срок са били решени 

4 719 от преписките, а 87 са били извън този срок. 466 от преписките са 

връщани с разпореждане за извършване на допълнителна проверка. По 71 

преписки са извършени лични проверки от наблюдаващия прокурор, като този 

показател бележи значителен ръст в сравнение с предходните години /през 

2020 г. извършените лични проверки са 9/.  

  От решените общо за отчетния период 8 813 броя преписки, които са 

били 94,06 % от общия брой наблюдавани преписки, по 5 130 от тях е бил 

постановен отказ за образуване на досъдебно производство, което възлиза на 

54,75 %. Образуваните с постановление на прокурорите досъдебни 

производства са по отношение на 2 688 преписки, което възлиза на 28.69 %.  

 
наблюдавани 

преписки 9370 % 7069 % 6917 %   

решени преписки 8813 94,06% 6701 94,79% 6535 94,48% 
от общо 
наблюдаваните 

откази за образ. на ДП 5130 54,75% 3340 47,25% 3325 48,07% от общо решените 

образувани ДП 2688 28,69% 2504 35,42% 2340 33,83% от общо решените 

общо изпратени по комп. 412 4,40% 310 4,39% 383 5,54% от общо решените 

отчетен период 2021 2020 2019   
  

 
 

 НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. прокурорите при 

Районна прокуратура гр. Пловдив са наблюдавали общо 14 832 досъдебни 

производства, от които 6 063 са били новообразуваните за периода. От 

новообразуваните дела 1 561 са бързи производства и 4 502 – досъдебни 

производства, разследвани по общия ред, като в 4 445 от случаите 

разследването е водено от разследващи полицаи при МВР. По 53 досъдебни 
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производства разследването е проведено от следовател, а по 4 досъдебни 

производства разследването е проведено от разследващ митнически инспектор.  

През отчетния период по едно наблюдавано от РП Пловдив досъдебно 

производство е провеждано разследване по общия ред от екип прокурори. 

За периода са приключени  7 181 досъдебни производства, като всички са 

били в законовия срок за провеждане на разследването.  

 

 ВИДОВЕ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА: 

Бързи производства 

 За отчетния период на 2021 г. в съдебния район, подведомствен на 

Районна прокуратура гр. Пловдив са били наблюдавани общо 1 622 бързи 

производства. От тях новообразувани са били 1 561 бързи производства, от 

които 12 бързи производства са започнати с разпореждане от прокурор на 

основание чл. 356 ал. 2 от НПК. Спрямо общия брой на новообразуваните за 

периода 6 063 досъдебни производства съотношението на бързите такива е в 

порядъка на 25.76 %. Процентното съотношение между общия брой на 

новообразуваните досъдебни производства през отчетния период спрямо 

бързите производства, бележи ръст, сравнявайки с 2020 г. – 23.88 % и ръст 

спрямо 2019 г. – 24.33 %.  

 Процентното съотношение на новообразуваните бързи производства 

спрямо общия брой новообразувани производства през 2021 г. е 25.75%, като е 

налице ръст спрямо предходните отчетни периоди – 23.88% за 2020г. и 24.33% 

за 2019 г.  

Досъдебни производства разследвани по общия ред  

За отчетния период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. общо са наблюдавани 

от прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив 9 580 досъдебни 

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

тези производства 4 502 дела са новообразувани през отчетния период. От 

общия брой новообразувани досъдебни производства разследвани по общия 

ред 4 445 са работени от разследващ полицай.  

 

ПРИКЛЮЧЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 

За отчетния период на 2021 г. са приключени общо 7 181 досъдебни 

производства, като всички производства са приключени в законовия срок, 

както беше отбелязано по-горе. 

НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 

За отчетния период на 2021 г. не са приключени общо 3 326 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 извън законовия срок на 

разследване. 

РЕШЕНИ ОТ ПРОКУРОР ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 

За отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. общо от прокурорите при 

Районна прокуратура гр. Пловдив са решени 11 141 досъдебни производства. 

За същия времеви период общо 4 489 досъдебни производства са решени от 

прокурор с внасяне на прокурорски акт в съда или прекратени. Прокурорите 

при Районна прокуратура гр. Пловдив са внесли общо 2 188 прокурорски акта в 
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съда по 2 174 досъдебни производства. Общата бройка на прекратените от 

прокурорите при Районна прокуратура гр. Пловдив дела за периода възлиза на 

6 506 (включително 4 191 прекратени по давност), т.е. прекратените досъдебни 

производства на друго основание възлизат на 2 315.  

За 2021 г. прокурорите са спрели 2 327 досъдебни производства и са 

възобновили 1 596 досъдебни производства.  
 

  

наблюдавани ДП 
(вкл.прекр. по 

давност) 
приключени 

ДП 
решени 

ДП 

внесени 
в съда 

ДП 
прекратени 

ДП 
спрени 

ДП 

% отношение 
приключени/набл

юдавани 

2021 14832 7181 11141 2174 6506 2327 48,42% 

2020 12094 6413 9075 1950 4806 2183 53,03% 

2019 12561 6070 9816 1635 5591 2459 48,32% 
 

 
 

Контрол на мярката за неотклонение „Задържане под стража” и 

други мерки на процесуални принуда.  

И през 2021 г. 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-следствените действия. За 

отчетния период са били изготвени 249  искания до Районен съд гр. Пловдив по 

чл. 64 от НПК /при 254 за 2020 г.,  217 за 2019 г./ Броя на лицата, спрямо които 

е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” е  230  /при 233 за 

2020 г., 201 за 2019 г./. От направените 249  искания - от Районен съд гр. 

Пловдив са били уважени 228. Неуважени са били 21 искания /съответно за 

2020 г. не са били уважени 26 искания, а за 2019 г. – 20 искания/, като в 19 

случая съдът е взел друга мярка за неотклонение, от които в четири случая е 

била взета мярка за неотклонение „Домашен арест“. В 12 случая е бил подаден 

протест до Окръжен съд гр. Пловдив – като 10 от протестите са били уважени. 

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

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

 През 2021 г. 2 174 досъдебни производства са били внесени от 

прокуратурата в съда с 2 188 прокурорски акта. Внесените в съда досъдебни 

производства с прокурорски актове са се отнасяли общо до 2 327 лица. Броят 

на обвинителните актове възлиза на 1 256, срещу общо 1 347 лица. За 2021 г. 

общо 680 досъдебни производства са внесени в съда със споразумение, за 

извършени престъпления от 719 лица. За отчетния период 252 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 261 

лица.  
 

година 

общо 

прокурорск

и актове 

внесени в 

съд 

обвинителни 

актове споразумения 

предложени

я по чл.78а 

НК 

в процентно 

съотношение по видове 

2021 2188 1256 680 252 57,40% 31,08% 11,52% 

2020 1951 1248 482 221 63,97% 24,71% 11,33% 

2019 1639 1039 415 185 63,39% 25,32% 11,29% 
 

 
 

Спрени досъдебни производства – общо и по процесуални основания. 

Съотношение спрямо общия брой наблюдавани и решени досъдебни 

производства.  

През отчетният период са били спрени общо 2 327 досъдебни 

производства, като спрените досъдебни производства поради неразкриване на 

извършителя в края на отчетния период са били 1 662.  

Спрямо общия брой решени досъдебни производства дела на спрените 

през отчетния период досъдебни производства е 15.70 %, като за 2020 г. 

процентното съотношение е 24.05 %, а за 2019 г. – 29.93 %. 

Прекратени досъдебни производства  

 За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. прокурорите при Районна 

прокуратура гр. Пловдив са прекратили общо 6 506 досъдебни производства.  
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Спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства делът на 

прекратените през отчетния период дела е 43.86 %, като за 2020 г. процентното 

съотношение е било 39.75 %, а за 2019 г. – 44.51 %. 

 Спрямо общия брой решени досъдебни производства делът на 

прекратените през отчетния период дела е 58.40 %, спрямо 2020 г. – 52.95 % и 

спрямо 2019 г. – 56.96 %. 
  

 СЪДЕБНА ФАЗА 

През отчетния период 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. образуваните от 

Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. Първомай, Районен съд гр. Карлово и 

Районен съд гр. Асеновград дела по внесени от Районна прокуратура гр. 

Пловдив прокурорски актове са 2 265.  

През отчетния период от Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. 

Първомай, Районен съд гр. Карлово и Районен съд гр. Асеновград са били 

решени общо 2 340 дела с които са осъдени и санкционирани общо 2 349 лица. 
   

година 

Образувани 

дела по 

внесени 

прокурорски 

актове 

Общо 

решени 

дела от 

съда 

2021 2265 2340 

2020 2011 1918 

2019 1693 1700 
 

 
 

   От разгледаните и решени от съда през 2021 г. общо 2 340 дела, по 

внесени обвинителни актове са решени 1 366 дела, постановени са 273 

осъдителни присъди, а по 21 дела обвиняемите са били освободени от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на 

чл. 78а от НК, 977 дела са решени със споразумение, постановени са 20 

оправдателни присъди, 13 дела са били прекратени, а 58 дела са върнати на 
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прокуратурата. През отчетния период в хода на разпоредителното заседание са 

констатирани 10 бр. обвинителни актове с очевидни фактически грешки. 
  

година 

решения 

по ОА 

с 

осъдителна 

присъда 

% от 

всички 

решения 

с 

оправда 

телна 

присъда 

% от 

всички 

решения 

със 

споразу

мение 

% от 

всички 

решения 

освобожда

ване от 

нак. отг. и 

налагане на 

адм. 

наказание 

% от 

всички 

решения 

2021 1366 273 19,99% 20 1,46% 977 71,52% 21 1,54% 

2020 1190 232 19,50% 15 1,26% 875 73,53% 21 1,76% 

2019 1101 257 23,34% 16 1,45% 755 68,57% 23 2,09% 
 

 
 

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

Съотношение спрямо предадените на съд лица.  

 През отчетния период на 2021 г. Районен съд гр. Пловдив е постановил 

осъдителни и санкционни решения, с които са осъдени или санкционирани 

2 349 лица, като от тях осъдените и санкционирани лица по внесени 

обвинителни актове са 1 362 или 57,98 % от всички осъдени и санкционирани 

лица; осъдените лица по внесени споразумения са 716 или 30,48 % от всички 

лица; осъдените и санкционирани лица по внесени предложения по чл. 78а от 

НК са 271, или 11.53 % от всички лица. Броят осъдени и санкционирани лица с 

влязъл в сила съдебен акт са 2 288, отнесен към общия броя осъдени и 

санкционира лица /2 349/ представлява 97.40 % . 
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година 

Общо 

осъдени и 

санкциони

рани 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 

2021 2349 32 1,36% 2288 23 1,01% 

2020 1915 23 1,20% 1876 26 1,39% 

2019 1729 22 1,27% 1676 24 1,43% 

 

 

 
 

 Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела.  

Върнати дела. 

През отчетната 2021 г. от Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. 

Първомай, Районен съд гр. Карлово и Районен съд гр.Асеновград на Районна 

прокуратура гр. Пловдив са били върнати общо 83 дела от общо внесени в съда 

2 188 дела, или 3.79 %  , както следва: 

- по обвинителни актове – внесени 1256, върнати 58; 

- внесени по чл.78а от НК – внесени 252, върнати 25; 

- внесени споразумения – 680, върнати поради допуснати нарушения на 

закона и процесуалните правила - 0 и неодобрени 17. 
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През 2021 г. съдът по 10 дела е констатирал  наличие на очевидни 

фактически грешки, като по 8 от тях същите са били своевременно отстранени 

в предвидения от закона 7-дневен срок. 

През 2021 г. по върнатите общо 83 дела са били внесени 35 протеста. По 

внесени и върнати обвинителни актове са били внесени 28 протеста, като 18 са 

били разгледани от съда и от тях 5 са били уважени. По внесени и върнати 

предложения по чл. 78а НК са били внесени 7 протеста от които са разгледани 

5 и 1 е бил уважен.   
 

година 

общо 

внесени в 

съда 

прокурорск

и актове 

общо 

върнат

и 

% от 

общо 

внесените 

актове в 

съда 

обвинителн

и актове 

върнати на 

прокуратурат

а 

споразумения-

чл.381 НПК 

неодобрени 

и върнати 

/в 

нарушение 

на чл. 381, 

ал.2 и 3 

НПК/ 

предложения 

по чл.78а 

НК 

върнати на 

прокуратурат

а 

2021 2188 83 3,79% 1256 58 680   252 25 

2020 1951 62 3,18% 1248 42 482 2 221 18 

2019 1635 46 2,81% 1035 39 415   185 7 

 

 
 

Изводи: В сравнение с 2020 г., през 2021 г. броя на върнатите от съда 

дела е увеличени с 21, на фона на внесени повече 285 дела, което показва, че 

няма съществено влошаване на прокурорската работа по този показател /в 

процентно отношение завишението е под 1 %/.  

Относно причините за връщането на делата е изготвен анализ, който се 

съдържа в Приложение „Анализ на причините за връщане на делата и дял на 

върнатите дела от особен обществен интерес“ към доклада. 

Оправдателни присъди и решения. 

 През отчетната 2021 г. от Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. 

Асеновград, Районен съд гр. Карлово и Районен съд гр. Първомай са 

произнесени общо 30 оправдателни присъди и решения – 20 оправдателни 

присъди с оправдани 21 лица /1.46 % от решените дела/ и 10 оправдателни 

решения с 11 оправдани лица /3,43 % от решените дела/ по внесени от Районна 

прокуратура гр. Пловдив актове.  

През 2020 г. от Районен съд гр. Пловдив и Районен съд гр. Първомай са 

произнесени общо 20 оправдателни присъди и решения – 15 оправдателни 

присъди с оправдани 18 лица /1.26 % от решените дела/ и 5 оправдателни 

решения с 5 оправдани лица /2.13 % от решените дела/ по внесени от Районна 

прокуратура гр. Пловдив актове. 



 11 

През 2019 г. от Районен съд гр. Пловдив са произнесени общо 19 

оправдателни присъди и решения – 16 оправдателни присъди с 19 оправдани 

лица /1.45 % от решените дела/ и 3 оправдателни решения с три оправдани 

лица /1,68 % от решените дела/. 

Следва да се има в предвид, че част от влезлите в сила оправдателни 

присъди и решения през съответната година са постановени в предходен 

времеви период. 

Извод: През 2021 г. процентът на постановените оправдателни присъди е 

леко завишен в процентно съотношение в сравнение с предходните две години, 

за разлика от постановените оправдателни решения където се наблюдава 

трайна тенденция за завишаването им. 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. 

Осъдени и оправдани лица. 

  Осъдени и санкционирани лица. 

 През 2021 г. по внесени актове от Районна прокуратура гр. Пловдив са 

били осъдени общо 2 349 лица, както следва:  

- По обвинителни актове 1 362 лица; 

- По внесени в съда споразумение 716 лица; 

- По чл. 78а от НК 271 лица. 
 

година Влезли в сила наказания 
(по лица) 

Осъдени и санкционирани лица с 
влязъл в сила съдебен акт 

2021 3908 2288 

2020 3200 1876 

2019 2740 1676 
 

 
 

Извод: През 2021 г. се наблюдава сериозно увеличение на броя на 

осъдените лица – 427, в сравнение с 2020 г., по всички критерии, като 

основната причина за това е присъединяването от 01.01.2021 г. на Районна 

прокуратура гр. Карлово и Районна прокуратура гр. Асеновград към Районна 

прокуратура гр. Пловдив.  

  Оправдани лица. 

През 2021 г. по внесени актове от Районна прокуратура гр. Пловдив са 

били оправдани общо 32 лица /1.36 % от всички осъдени лица/, както следва:  
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- По обвинителни актове 21 лица; 

- По чл. 78а от НК 11 лица. 
 

година 

Общо осъдени 

и 

санкциониран

и лица 

Общо 

оправдан

и лица 

% 

съотношени

е осъдени/ 

оправдани 

осъдени и 

санкциониран

и лица с 

влезли в сила 

осъд. присъди 

оправдани лица с 

влезли в сила 

оправд. 

присъди/решени

я 

% 

съотношени

е осъдени/ 

оправдани с 

влязла в 

сила 

присъда 

2021 2349 32 1,36% 2288 23 1,01% 

2020 1915 23 1,20% 1876 26 1,39% 

2019 1729 22 1,27% 1676 24 1,43% 
 

 
   

  Извод: През 2021 г. се запазва тенденцията за относително нисък 

процент на оправданите лица в сравнение с осъдените такива.  

Протести. 

През отчетната 2021 г. са били изготвени и подадени  въззивни протеста 

както следва: 44 въззивни протеста, като разгледаните общо от съда 30 

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

са общо 11. Протестите срещу изцяло и частично оправдателни присъди и 

решения са общо 22, като разгледаните от съда, в това число и от предходен 

период са 19. Пет от тях са били уважени.   

От съда са били върнати общо 83 дела, като срещу тях са били внесени 

общо 35 протеста /по чл. 249 ал. 3 вр. с чл. 248 ал. 1 т. 3 от НПК са били 28/  и 7 

– по чл. 377 ал. 2 от НПК. Срещу невзета мярка „Задържане под стража“ са 

били изготвени общо 12 протеста, като от тях 2 са били уважени, 10 – не са 

били уважени; срещу изменена мярка „Задържане под стража“ има изготвени 3 

протеста, като няма уважен протест.  
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 Гражданско-съдебен надзор  

 През 2021 г. общият брой на първоинстанционните граждански дела е 

бил 735. Броят на решените първоинстанционни граждански дела е 517 бр., 

като Районна прокуратура гр. Пловдив е участвала в общо 545 бр. съдебни 

заседания по граждански дела /с предвидено участие на прокурор по закон/ 

пред първоинстанционния съд. Представител на Районна прокуратура гр. 

Пловдив не е участвал в съдебни заседания пред въззивния съд. 

 През 2020 г. общият брой на първоинстанционните граждански дела е 

бил 461. Броят на решените първоинстанционни граждански дела е 285 бр., 

като Районна прокуратура гр. Пловдив е участвала в общо 294 бр. съдебни 

заседания по граждански дела /с предвидено участие на прокурор по закон/ 

пред първоинстанционния съд. Представител на Районна прокуратура гр. 

Пловдив не е участвал в съдебни заседания пред въззивния съд. 
 

година 

У
ч
а
с
ти

я
 в

 с
ъ

д
е
б

н
и

 

за
с
е
д
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н
и
я
 п

о
 п
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в
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ж

д
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а
 

О
б
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ъ
р

в
о
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т.

 г
р
а
ж

д
. 

д
е
л

а
 

р
е
ш

е
н
и
  

гр
а
ж

д
. 

Д
е
л

а
 

2021 545 735 517 

2020 294 461 285 

2019 347 482 332 
 

 Дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 

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

през отчетния период на 2021 г. са постъпили общо 17 броя искови молби.  На 

първоинстанционно ниво са били решени 17 броя дела /включително 

образувани и от предходни години/.  

През отчетния период на 2021 г. влезлите в сила съдебни решения по 

ЗОДОВ са 16 броя /за 2021 г. и предходни години/, като всичките са 

приключили с осъждания на Прокуратурата на Р. България. По 8 бр. от делата, 

образувани и приключили през 2021 г. и образувани  от предходни години, по 

които е имало осъдителни решения, са изготвени въззивни жалби от прокурори 

по гражданско-съдебния надзор.  

Влезлите в сила осъдителни решения са 16 броя като исковите молби по 

тях са и от предходни периоди. 

Общата сума на присъдените обезщетения за 2021 г. възлиза на 59 580 

лева за 16 дела, в сравнение с 2020 г. възлиза на 32 470 лева за 12 дела, в 

сравнение с 2019 г. -  20 339 лева за 10 дела. Наблюдава се незначително 

увеличаване на присъдените обезщетения за 2021 г. в сравнение с предходни 

години.  

  Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

През 2021 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са получени за 

изпълнение общо 1 484, подлежащи на изпълнение влезли в сила присъди и 

приравнени по значение актове на съда, срещу същия брой осъдени лица.  
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За сравнение показателят получени за привеждане в изпълнение влезли 

в сила присъди през 2020 г. и 2019 г. се е движел, както следва: 

- 2020 г. – 1 269; 

- 2019 г. – 1 078; 

През отчетния период броят на подлежащите на изпълнение актове е 

отбелязал трайна тенденция за значително увеличение в сравнение с 

предходните отчетни периоди.  

година 

Общо 

лишаване 

от 

свобода 

лиш. 

от 

права 

пробация 
обществено 

порицание 

% на 

наказанията 

лишаване 

от свобода 

% на 

наказанията 

лиш. от 

права 

% на 

наказанията 

пробация 

% на 

наказанията 

обществено 

порицание 

2021 1484 656 851 239 45 44,20% 57,35% 16,11% 3,03% 

2020 1269 426 691 232 46 33,57% 54,45% 18,28% 3,62% 

2019 1078 394 565 173 32 36,55% 52,41% 16,05% 2,97% 

 

 

-  
 

В най-висока степен е увеличен броят на Наказанията “лишаване от 

свобода” и „лишаване от права“ в сравнение с предходните години, 

респективно и делът им от общия брой получени за изпълнение наказания. 

Нужно е да се подчертае, че почти всички наказания „лишаване от права“ 

касаят правото да се управлява моторно превозно средство. В голяма степен 

това увеличение се дължи на увеличения брой престъпления срещу транспорта 

през отчетния период, в сравнение с предходните периоди. 

Получените в Районна прокуратура гр. Пловдив и подлежащи на 

изпълнение  съдебни актове, се изпращат незабавно на компетентните органи, 

за което, съгласно чл. 416 ал. 2 изр. 2 от НПК /изм. ДВ, бр. 63 от 2017 г./ се 

изпращат съответно и уведомления до съда. В най-честите случаи това става 
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още в деня следващ завеждането им в деловодството, разпределението им и 

незабавно след докладване на отговарящите за дейността прокурори, като за 

целта продължава стриктно да се спазва създадената в предходни отчетни 

периоди организация изходящият доклад да бъде обработван два пъти дневно. 

Обект на специално внимание са присъдите с наложено наказание 

„лишаване от свобода“. За периода 2021 г. са налице 22 осъдени лица на 

лишаване от свобода, които не са задържани и приведени в пенитенциарно 

заведение за срок повече от един месец. През предходните отчетни периоди – 

2020 г. и 2019 г. броят на незадържаните лица е бил съответно 21 бр. и 23 бр. 

Лицата се обявяват своевременно за общодържавно издирване и периодично от 

страна на Районна прокуратура гр. Пловдив се изисква информация за хода на 

издирвателните мероприятия. От страна на Районна прокуратура гр. Пловдив 

през отчетния период – 2021 г. са били издадени 6 европейски заповеди за 

арест, по 1 бр. от които  осъденото лице е било установено и присъдата е 

преведена в изпълнение. Общо през отчетния период на 2021 г. по издадени 

ЕЗА, включително и през предходни отчетни периоди, са установени 4 осъдени 

лица, респективно присъдите са приведени в изпълнение през 2021 г.  

В Районна прокуратура гр. Пловдив през отчетната година няма 

констатирани случаи на преждевременно изпращане на присъда с отметка, че е 

влязла в сила.  

През отчетния период е бил констатиран един случай, при които 

осъденото лице е било задържано над срока на наложеното му наказание 

„лишаване от свобода”. 

Касае се за наложено наказание 1 година и 6 месеца лишаване от 

свобода, което е подлежало на групиране с друго наказание. Още към момента 

на получаване на присъдата за изпълнение, лишеният от свобода вече е бил 

изтърпял общо 2 години 3 месеца и 15 дни и дори при групиране на 

наказанията с приложение на чл. 24 от НК в максимален размер, би било 

налице „надлежаване“ в размер на 15 дни. На прокурорите в Районна 

прокуратура гр. Пловдив, включени в група 06 „Изпълнение на наказанията“ е 

указано при изпълнение на съответното наказание, стриктно да се проверяват 

данните за съдимостта на лицето и извършено евентуално приспадане на 

предварително задържане с оглед недопускане на привеждане на изпълнение 

на присъди без търпим остатък. 

Изготвени са общо 22 сигнала за възобновяване на наказателни 

дела, като причините за това през отчетния период са изключително 

разнообразни. Подробен анализ на всички сигнали се съдържа в отчетния 

доклад за дейността на прокуратурата за 2021г., но илюстративно ще бъдат 

споделени някои от тях. 

Част от сигналите, според изготвилите сигналите прокурори, касаят 

нарушения на материалния закон, състоящи се в неправилното приложение на 

чл. 9, ал. 2 от НК от въззивния съд или явна несправедливост на наложените 

наказания, неправилното приложение чл. 66 ал. 1 от НК, тъй като към момента 

на довършване на деянието лицето е осъждано на лишаване от свобода за 

престъпление от общ характер, незаконосъобразното определяне на наказание 

„пробация“, тъй като има предвиден минимум, незаконосъобразното 

определяне на срока на наказание „лишаване от право да управлява моторно 
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превозно средство“, тъй като същото е под размера на наложеното наказание 

„лишаване от свобода“. 

В един от случаите се касае за нарушение на разпоредбата по чл. 58а, ал. 

4 от НК, тъй като съдът е определил на основание чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК 

наказание „лишаване от свобода“, след което е приложил и института на чл. 

58а от НК. Сигналът е уважен, внесено е предложение за възобновяване на 

наказателното производство и същото е възобновено. 

Констатирани са множество случаи на неправилно приложение чл. 25 

ал. 1 вр. с чл. 23 ал. 1 от НК – определено общо най-тежко наказание, което не е 

най-тежкото измежду наложените, липса на реална съвкупност на деянията, не 

е било извършено пълно и цялостно групиране на наказанията. Следва да се 

отбележи, че относно цялостното групиране на наказанията се е наложило 

изготвянето на сигнал поради допусната грешка при извършено предходно 

групиране от друг съд извън съдебния район на РС Пловдив. 

Друга част от изготвените сигнали касаят приложението на чл. 54 от НК 

и чл. 55 от НК – определено наказание по правилата на чл. 54 от НК, при което 

съдът не е наложил кумулативното по-леко наказание. Неправилно определено 

по реда на чл. 55 ал. 2 от НК наказание „глоба“, което е под предвидения 

законов размер, неправилно приложение на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК за 

престъпление без предвиден минимум. 

Част от сигналите касаят нарушение на императивното правило на чл. 

343г от НК, като с присъдата на осъдения не е било наложено наказание 

лишаване от право да управлява моторно превозно средство, което съдът е 

мотивирал с приложението на чл. 55 ал. 3 от НК. В два от тези случаи сигналът 

е уважен, внесено е предложение за възобновяване на наказателното 

производство, но Апелативен съд го е оставил без уважение. Апелативен съд 

гр. Пловдив е приел, че разпоредбата на чл. 55 ал. 3 от НК намира приложение 

и по отношение на предвиденото наказание по чл. 343г от НК. 

В един от случаите се касае за допуснато нарушение на материалния 

закон, което се състои в неправилната преценка за липса на предпоставките на 

чл. 78а от НК от страна на въззивният съд, който е приел, че настоящия казус 

касае хипотезата на множество престъпления с оглед последващи осъждания, 

поради което е налице забрана, съгласно чл. 78а ал. 7 от НК за освобождаване 

от наказателна отговорност. Според изготвеното предложение за 

възобновяване наличието на материално-правните предпоставки за 

приложение разпоредбата на чл. 78а от НК следва да бъдат преценявани към 

момента на извършване на деянието, а не към момента на постановяване на 

съдебния акт. Относно констатираната противоречива съдебна практика по 

този въпрос предстои да бъде изготвено запитване до Отдел „Аналитичен“ при 

ВКП. 

 

 Принудителни мерки 

  През 2021 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са били наблюдавани 

общо 317 преписки за принудителни и задължителни лечения и принудителни 

медицински мерки по реда на чл. 89 от НК, като от тях 295 са новообразувани 

за периода, наблюдава се значително завишаване спрямо предходната 2020 г. - 

217 преписки и спрямо 2019 г. - 205 преписки, като това се дължи на 
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отчетените в настоящия доклад преписки образувани в териториалните 

отделения Карлово и Асеновград.  

   

 Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки 

престъпления и такива от особен обществен интерес.  

 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. Съгласно структурата на 

Каталога, същият е организиран в три групи: Първа група включва същинските 

корупционни престъпления. Според Каталога в тази група влизат само 

престъпленията по чл. 307в-307г по Глава VІІІа „Престъпления против спорта” 

от компетентността на Районна прокуратура гр. Пловдив, каквито за отчетния 

период няма образувани. 

Втора група включва състави, свързани с по-широко понятие за 

корупция, които се отнасят до незаконни действия на длъжностни лица с 

вероятен мотив на корупционно въздействия от външни фактори и чужд 

интерес. По втората група корупционни престъпления Районна прокуратура гр. 

Пловдив за отчетния период е наблюдавала общо 53 досъдебни производства, 

от които 2 досъдебни производства за престъпления по чл. 220 от НК, 1 

досъдебно производство – по чл. 284 от НК, 1 досъдебно производство – по чл. 

288 от НК, 8 досъдебни производства – по чл. 310 ал. 1 от НК; 41 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 15 

досъдебни производства от втората група на Каталога са приключени. Решени 

от прокуратурата са 32 досъдебни производства, както следва: 2 спрени, 27 

прекратени и 2 внесени в съда. През 2021 г. съдът е върнал на Районна 

прокуратура гр. Пловдив 2 досъдебни производства и няма оправдани лица, с 

влязъл в сила съдебен акт. Основните състави, по които Районна прокуратура 

гр. Пловдив е наблюдавала досъдебни производства от тази група корупционни 

престъпления са по чл. 311 ал. 1 от НК /41 досъдебни производства/.  

В трета група, съгласно заповедта са включени състави, инкриминиращи 

поведение на длъжностни лица и други лица, неповлияни непременно от 

външни фактори или чужд интерес, но съставляващи по същество злоупотреба 

със служебно положение. По третата група престъпления от Каталога влизащи 

в родовия обсег на Районна прокуратура гр. Пловдив е наблюдавала общо 107 

досъдебни производства, от които 10 досъдебни производства за престъпления 

по чл. 167 ал. 2 от НК, 2 досъдебни производства за престъпления по чл. 167 ал. 

3 от НК, 1 досъдебно производство за престъпление по чл. 167 ал. 5 от НК, 65 

досъдебни производства за престъпления по чл. 201 от НК, 20 досъдебни 

производства за престъпления по чл. 202 от НК, 5 досъдебни производства за 

престъпления по чл. 291 ал. 1 от НК и 4 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 11. Решени от прокуратурата са 66 досъдебни 
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производства, от които 14 - спрени, 39 - прекратени, 10 - внесени в съда. През 

отчетния период по тези текстове съдът е осъдил 7 лица, с влязъл в сила 

съдебен акт. 

 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 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.  

 
 Година Наблюдавани 

производства 

общо 

Приключени % 

съотношение 

спрямо 

наблюдаваните 

внесени 

в съда 

% 

съотношение 

спрямо 

приключените 

прекратени % 

съотношение 

спрямо 

приключените 

2021 158 102 64,56% 64 62,75% 38 37,25% 

2020 206 138 66,99% 84 60,87% 52 37,68% 

2019 130 92 70,77% 55 59,78% 29 31,52% 

 
Година Общо 

осъден

и лица 

с 

влязла 

в сила 

присъд

а 

Общо 

наложен

и 

наказани

я по 

влезли в 

сила 

осъдител

ни и 

санк. 

Решения 

Лишав

ане от 

свобод

а 

ефекти

вно 

% 

съотнош

ение 

спрямо 

всички 

наложен

и 

наказани

я 

лиша

ване 

от 

своб

ода 

усло

вно 

% 

съотнош

ение 

спрямо 

всички 

наложен

и 

наказани

я 

глоба % 

съотнош

ение 

спрямо 

всички 

наложен

и 

наказани

я 

проб

ация 

% 

съотноше

ние 

спрямо 

осъдените 

лица 

влезли в 

сила 

оправдате

лни 

присъди 

% 

съотношен

ие спрямо 

осъдителн

ите 

2021 77 92 9 9,78% 67 72,83% 10 10,87% 1 1,09% 2 2,60% 

2020 91 100 17 17,00% 73 73,00% 8 8,00% 1 1,00% 0 0,00% 

2019 49 54 5 9,26% 40 74,07% 4 7,41% 3 5,56% 3 6,12% 

 

  Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в Районна прокуратура 

гр. Пловдив са били наблюдавани общо 647 досъдебни производства с предмет 

наркотични вещества, като 626 от тях са били с предмет на разследване деяния 

по чл. 354а от НК, а 21 досъдебни производства  – по чл. 354в от НК.  

Дейност на Районна прокуратура гр. Пловдив по основни показатели при 

разследване на дела по чл. 354а от НК. 

 
Година Наблюдавани 

производства 

общо 

Приключени % спрямо 

наблюдаваните 

внесени 

в съда 

% спрямо 

приключените 

прекратени % спрямо 

приключените 

2021 626 529 84,50% 315 59,55% 244 46,12% 

2020 568 449 79,05% 246 54,79% 214 47,66% 

2019 529 442 83,55% 246 55,66% 172 38,91% 

 

  Дейност на Районна прокуратура гр. Пловдив по основни показатели при 

разследване на дела по чл. 354в от НК. 
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Година Наблюдавани 

производства 

общо 

Приключени % 

съотношение 

спрямо 

наблюдаванит

е 

внесени 

в съда 

% 

съотношение 

спрямо 

приключените 

2021 21 12 57,14% 13 108,33% 

2020 25 14 56,00% 15 107,14% 

2019 14 8 57,14% 6 75,00% 

   

   Незаконен трафик на хора 

   През 2021 г. 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 17 наказателни 

производства.  

От наблюдаваните 17 наказателни производства, 12 са за престъпления 

по чл. 159а от НК, 3 са с правна квалификация по чл. 159б от НК, 1 е с правна 

квалификация по чл. 159в от НК. Няма наблюдавано досъдебно производство с 

правна квалификация по чл. 159г от НК. За отчетния период е било образувано 

1 досъдебно производство по чл. 182б от НК. Производствата за 

престъпленията по чл. 159а от НК, чл. 159б от НК и чл. 159в са били със 

специална цел разврат.  

  Досъдебни производства, образувани за престъпления извършени от 

непълнолетни лица.  

Съгласно изисканата подробна справка от ОДМВР гр. Пловдив,  

извършените престъпления от непълнолетни лица през изтеклата 2021 г. са 

били 169, а противообществените им прояви са 75 /като терминологията е 

използвана в съответствие с  разпоредбите на ЗБППМН – чл. 49а от ДР/. Най-

много престъпления от непълнолетни са били извършени на територията на РУ 

на МВР гр. Асеновград – 43 и І РУ на МВР гр. Пловдив – 27 престъпления, а 

най-малко - на територията на V РУ на МВР гр. Пловдив – 2 престъпления.  

 През изтеклата 2021 година общо водените на отчет в ДПС при ОДМВР 

гр. Пловдив лица са били 826, като в края на отчетния период са били снети от 

отчет 265 лица. В края на 2021 г. водени на отчет са  били 548 лица, като от тях 

96 са малолетни момчета и 28 малолетни момичета, 362 непълнолетни момчета 

и 62 непълнолетни момичета.  

За сравнение през 2020 г. регистрираните в ОДМВР гр. Пловдив /без РУ 

гр. Асеновград, гр. Карлово/ престъпления извършени от непълнолетни са били  

206 /106 за 2019 г./, противообществените деяния са били  219. Най-много 

престъпления от непълнолетни  през 2020 г. са били извършени на територията 

на ІІІ РУ на МВР гр. Пловдив – 39 /за 2019 г. – І РУ на МВР гр. Пловдив с 20 

престъпления и VІ РУ на МВР гр. Пловдив - 14 престъпления/, а най-малко на 

територията на V РУ на МВР гр. Пловдив – 7  престъпления /за 2019 г. отново – 

V РУ на МВР Пловдив – с 3 престъпления.  

През 2021 г. се наблюдава спад в регистрираните престъпления и 

противообществени прояви, извършени от непълнолетни лица, въпреки, че 

статистиката за отчетната година обхваща и престъпленията, извършени на 
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територията на РУ на МВР гр. Карлово  и РУ на МВР гр. Асеновград. Същият 

извод може да се направи и за противообществените прояви. Причините биха 

могли да се търсят в особеностите на периода – живот в условията на 

пандемия, свързан с налагане на значителни ограничения в придвижването и 

други сфери на социалния живот, събиранията, така също и свързаните отново 

с извънредната ситуация, в която се намираме. 

Същевременно, през отчетната 2021 г. се забелязва увеличаване на броя 

на водените на отчет към ДПС лица, които в края на годината са били 548. През 

2020 г. водените на отчет към ДПС малолетни и непълнолетни лица са били 

460 /срещу 592 за 2019 г./.  

    

Международно-правно сътрудничество 

Молби за правна помощ: 

1. През отчетната 2021 г. от прокурорите в Районна прокуратура гр. 

Пловдив са изпратени за изпълнение общо 40 молби за правна помощ /при 18 

за 2020 г. и 31 за 2019 г./. 

От така изпратените 40 молби за правна помощ, в края на отчетния 

период са били изпълнени 12 или 30 %.  

Неизпълнените молби за правна помощ са останали 9 или 22,5 %. По 

останалите 19 молби за правна помощ, не са постъпили към края на отчетния 

период резултати. Преобладаващо молбите за правна помощ са били 

изпращани за изпълнение до Р. Турция. Отчетени са и изпратени за изпълнение 

до САЩ, Канада, Пакистан и Китай, което се явява нова тенденция за Районна 

прокуратура гр. Пловдив, засягаща международното правно сътрудничество 

между съответните държави. 

 През отчетната 2021 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са получени 

за изпълнение от прокурорите общо 15 молби за правна помощ /при 13 за 2020 

г./. От получените 15 молби за правна помощ, в края на отчетния период са 

били изпълнени 5 или 33,33 %. Неизпълнените молби за правна помощ са 

останали 10 или 66,66 %. 

Следва да бъде отчетен и фактът, че прокурорите от Районна 

прокуратура гр. Пловдив изпълняват постъпилите молби за правна помощ 

преимуществено и в изключително кратки срокове. Повечето от изпълнените 

молби за правна помощ са в рамките на 1 месец от постъпването им. 

Европейски заповеди за разследване 

През отчетния период от прокурорите от Районна прокуратура гр. 

Пловдив са били издадени общо 78 ЕЗР /при 58 за 2020 г./. Наблюдава се 

увеличение, което се дължи най-вече на утвърждаване на механизма като 

способ за събиране на доказателства. От издадените 78 ЕЗР от Районна 

прокуратура гр. Пловдив, до края на отчетния период са били изпълнени 55 

или 70,51 %. Едва 2 или 2,56 % ЕЗР са върнати в отчетния период като 

неизпълнени. Причините в обобщение са невъзможност от страна на 

изпълняващия орган да установи засегнатото лице или да предостави исканата 

информация.  

  Трансфер на наказателни производства. 

  В Районна прокуратура гр. Пловдив през отчетния период са постъпили 2 

искания за трансфер на наказателно производство, съответно от Р. Германия. 
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По реда на чл. 478 и сл. от НПК едното наказателно производство е прието за 

разследване от Районна прокуратура гр. Пловдив, ТО Асеновград и към 

момента се извършват активни процесуално-следствени действия. Второто 

наказателно производство не е било прието за разследване, тъй като, съгласно 

разпоредбата на чл. 478 ал. 2 т. 8 трансферът на производството следва да е в 

интерес на установяване на истината и най-важните доказателства да се 

намират на територията на Р. България, което в случая не е налице. 

Екстрадиции и Европейски заповеди за арест. 

През отчетния период от прокурорите от Районна прокуратура гр. 

Пловдив са били издадени общо 7 ЕЗА /при 8 за 2020 г./. От тях изпълнена ЕЗА 

е само една. По останалите 6 бр. към края на отчетния период не са получени 

резултати. От общо 7 издадени ЕЗА, 6 от тях касаят осъдени лица, респ. са били 

издадени във връзка с привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди. 

 

Административна и контролно-ревизионна дейност.  

 Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи 

органи. 

  Обезпеченост с разследващи органи и прокурори, състояние 

С решението на Пленума на ВСС по Протокол № 26/08.07.2020 г. 

продължи оптимизирането на структурите на районните прокуратури, като 

Районна прокуратура гр. Асеновград и Районна прокуратура гр. Карлово, 

считано от 01.01.2021 г. станаха съответно ТО Асеновград и ТО Карлово към 

Районна прокуратура гр. Пловдив. Тринадесет прокурори бяха преназначени от 

щата на закритите Районна прокуратура гр. Асеновград и Районна прокуратура 

гр. Карлово по щата на Районна прокуратура гр. Пловдив. 

С писмо Изх. № 4297/22.12.2020 г. е утвърдено от Главния прокурор на Р. 

България длъжностно разписание на магистратите от Районна прокуратура гр. 

Пловдив, като считано от 01.01.2021 г. утвърденият щат на прокурорите за 

2021 г. е 68 щатни бройки /в т.ч. 1 административен ръководител, 6 заместник 

административни ръководители, 57 прокурори и 4 младши прокурори/. 

Към 31.12.2021 г. има един свободен щат за длъжността „младши 

прокурор“. 

След изтичане срок по чл. 240 ал. 2 от ЗСВ, през 2021 г. се заема един  

щат за прокурор - считано от 02.07.2021 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив 

от друга прокуратура встъпва прокурор Димов. От същата дата прокурор 

Димитрова е преместена в Районна прокуратура гр. Пловдив. 

През годината общо десет прокурори са командировани да изпълняват 

функциите на прокурори в други прокуратури. Двама прокурори са 

командировани със заповеди на Окръжния прокурор на гр. Пловдив, да 

изпълняват за срок до една година  функциите на прокурори в Окръжна 

прокуратура гр. Пловдив. Други осем прокурори и един младши прокурор са 

командировани със заповеди на Главния прокурор, съответно четирима 

прокурори в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, един прокурор в СГП, един 

прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, един прокурор в Районна 

прокуратура гр. Елин Пелин и един младши прокурор в СРП.  

Четирима прокурори от Районна прокуратура гр. Пловдив са в 

продължителен отпуск.  
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В Районна прокуратура гр. Пловдив през годината са командировани от 

други районни прокуратури четирима прокурори, както следва: 

- със Заповед РД-07-1037/18.11.2020 г. на Главния прокурор, считано от 

01.12.2020 г. прокурор от Районна прокуратура гр. Варна – П.Г. е 

командирован да изпълнява функциите на прокурор в Районна прокуратура гр. 

Пловдив, командировката е прекратена на 01.12.2021 г. 

- със Заповед РД-07-1049/24.11.2020 г. на Главния прокурор, считано от 

01.12.2020 г. прокурор от Районна прокуратура гр. Бургас – Ц.Б. е 

командирована да изпълнява функциите на прокурор в Районна прокуратура 

гр. Пловдив, командировката е прекратена на 01.12.2021 г. 

- със Заповед РД-07-433/14.05.2021 г. на Главния прокурор, считано от 

17.05.2021 г. прокурор от Районна прокуратура гр. Ямбол – М.С. е 

командирован да изпълнява функциите на прокурор в Районна прокуратура гр. 

Пловдив за срок не повече от 12 месеца. 

- със Заповед РД-07-656/15.07.2021 г. на Главния прокурор, считано от 

02.08.2021 г. прокурор от Районна прокуратура гр. Пазарджик – П.П. е 

командирован да изпълнява функциите на прокурор в Районна прокуратура гр. 

Пловдив за срок не повече от 12 месеца. 

Реално това отново доведе до кадрови дефицит и намаляване на 

кадровата обезпеченост на Районна прокуратура гр. Пловдив в сравнение с 

предходната 2020 г. 

 

Съотношение на магистрати и служители. 

При щатна численост на Районна прокуратура гр. Пловдив към 

настоящия момент общо 143,5 щатни бройки, от които магистрати - 68 и 

съдебни служители – 75,5, съотношението съдебни служители/магистрати е 

под средното за страната, а именно 1:1,11 за цялата администрация /при 1:1,29 

средно за страната/ и 1:0,79 за специализираната администрация. Това 

съотношение поставя Районна прокуратура гр. Пловдив на едно от последните 

места по обезпечаване със 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. 

През 2021 г. средната натовареност на един прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пловдив, измерена по критериите на ПРБ е 1 785.4, която 

оценка е формирана от стойността на общия обем на прокурорска дейност, 

разделена на броя на реално работилите. Наблюдава се значително повишение 

на този показател /1 372,5 за предходната година/, което се дължи както на 

високата натовареност в Районна прокуратура гр. Пловдив през отчетния 

период, така и на факта, че реално работилите прокурори в Районна 

прокуратура гр. Пловдив са 82.4% от броя прокурори по щат за 2021 г. За 

сравнение през 2020 г. това отношение е 87.3%. 
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Година 

Брой 

прокурори 

по щат 

Брой реално 

работили 

прокурори 

Средна 

натовареност 

на един 

прокурор 

2021 68 56 1785,30 

2020 55 48 1372,50 

2019 53 42 1432,10 
 

 
 

Прокурорите от Районна прокуратура гр. Пловдив са наблюдавали 

средно по 264.86 досъдебни производства и са решили по 198.95 досъдебни 

производства през 2021 г. Броят на участията в съдебни заседания/дни е средно 

по 118.27 на прокурор. През отчетния период всеки от прокурорите е внесъл 

средно по 39.07 прокурорски акта в съда. През 2021 г. е намален относителният 

дял на внесените в съда дела спрямо общо решените с незначителна разлика – 

19.51% за 2021 г. при 21.49% за 2020 г. 
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2021 264,86 198,95 118,27 91,61 48,00 39,07 116,18 41,55 36,91 26,43 

2020 251,96 189,06 105,17 69,58 52,17 40,65 100,13 45,48 39,23 26,48 

2019 299,07 233,71 105,19 79,17 55,71 38,95 133,12 58,22 44,05 25,64 
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В стойностно изражение се е повишил относителния дял на прекратените  

производства  /6 506 бр./  към  общия  брой на решените такива /11 141 бр./, 

който възлиза на  58,40 % / при 52,96 % за 2020 г. и общо решени за 2020 г. 9 

075 бр./. 

Същевременно се наблюдава трайна тенденция за намаляване 

относителния дял на спрените досъдебни производства от решените. През 

отчетния период прокурорите в Районна прокуратура гр. Пловдив са спрели 2 

327 досъдебни производства или 20.89 % от общо решените, докато за 

предходните отчетни периоди за 2020 г. и 2019 г. това отношение е 

респективно 24.06 % и 25.05 %. 

По данните за натовареността на прокуратурите през 2021 г., съгласно 

Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на 

индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател (Решение по 

Протокол № 60 от 11.12.2014 г.), изведени от УИС,  Районна прокуратура гр. 

Пловдив се нарежда на второ място в страната на ниво районни прокуратури.  

 

Състояние и организация на дейността по административния надзор 

и надзора за законност. 

През отчетната 2021 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са били 

отработени – получени и образувани 439 бр. преписки по надзора за законност 

/за 2020 г. са били отработени 277 бр. преписки, а за 2019 г. – 154 бр. 

преписки/. Налице е тенденция за съществено завишение на общия брой 

отработени преписки в сравнение с предходните години.  
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За 2021 г. са проверени общо 3 011 бр. административни акта, като за 

2020 г. броят им е бил 1 966 бр., а за 2019 г. – 1 751 бр.  
 

година 

Общ брой 

на 

проверките 

По т.1 - 

изискани 

документи 

По т.2 - 

лични 

проверки 

По т.3 - 

възлагателн

и проверки 

2021 615 231 278 106 

2020 415 210 94 111 

2019 226 111 80 35 
 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

Изпълнение на определените приоритети за 2021 г. 

През отчетната 2021 г., въпреки усилията на наблюдаващите прокурори, 

се констатира недостатъчната задълбоченост на предварителните проверки, 

което с оглед максималния тримесечен срок за приключване на проверките 

съгласно ЗСВ налага образуването на досъдебни производства поради 

неизяснена фактология в хода на проверката. Провеждани са множество срещи 

от ръководството на прокуратурата с ръководството на ОДМВР гр. Пловдив 

относно подобряване организацията на работа при възлагане и извършване на 

проверки.  

И през настоящия отчетен период продължи провеждането на 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 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.  

С оглед приключването на делата в разумни срокове е създадена 

организация за контрол върху наблюдаваните досъдебни производства, които 

са с продължителност над 3 години. Със заповед на Районния прокурор на 

Районна прокуратура гр. Пловдив е въведена организация на работа по делата, 

образувани преди повече от 3 години. Ежемесечно тези дела се докладват на 

административния ръководител или негов заместник, респективно се 

уведомяват наблюдаващите прокурори с оглед предприемане на действия по 

срочното приключване на делата.  

И през 2021 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 два пъти в деня 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 от постъпването /в рамките на 2-3 дни/, а 

докладът по присъдните преписки се обработва незабавно. 
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Анализът на данните през отчетната 2021 г. формира извод, че работата 

на прокурорите в Районна прокуратура гр. Пловдив, ангажирани в гражданско-

съдебния надзор е на изключително високо ниво, въпреки натовареността и 

високия брой граждански дела за периода.  

Приоритети в дейността на прокуратурата и разследващите органи 

през 2022 г. и дългосрочно.  

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. 

Следва да продължи работата по създадената организация за контрол 

върху наблюдаваните досъдебни производства, които са с продължителност 

над 3 години с оглед приключването на делата в разумни срокове.  

С оглед стриктно спазване на сроковете за разследване следва да 

продължи 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. 

Следва да продължи и приоритетното разследване и приключване в най-

кратък срок по досъдебни производства, водени срещу един и същи обвиняем. 

В тази връзка на Районния прокурор периодично се докладва от съдебния 

статистик регистър на лицата с две и повече неприключили наказателни 

производства, които след преценка се разпределят съгласно правилата на 

Главния прокурор за приложението на разпределението на преписките и 

досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ. 

Изключително важно е периодичното провеждане на обучения на 

прокурорите, с цел придобиване на по-широки познания по отношение на 

актуални теми като повишаване квалификацията им във връзка с правото на 

Европейския съюз и други обучителни мероприятия, съобразно различните 

предпочитания на магистратите. В тази връзка с оглед извънредната 

епидемична обстановка ще се наблегне на участие в он-лайн срещи и обучения. 

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.  

Необходимо е да продължи да бъде приоритетна насока 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 и популяризиране на 

постигнатите резултати в дейността на прокуратурата, чрез медийното им 

отразяване. Дейността на прокуратурата следва да бъде презентирана в 

достатъчна степен и в обществото да се създаде правилна представа за нейните 

функции и правомощия. 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. При изпълнение на 
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превантивната си роля, медийната политика има съществено значение за 

генералната превенция на наказанието. 

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. 

Предвид констатираната повишена криминогенна обстановка относно 

извършени общоопасни престъпления и в частност държането на наркотични 

вещества и шофирането под влияние на наркотични вещества следва да 

продължат периодичните срещи с ръководството на ОДМВР гр. Пловдив за 

съвместни инициативи по отношение на превенцията и борбата с този вид 

престъпност. 

Изпълнението на посочените по-горе приоритети ще доведе както до 

прецизиране на прокурорската работа, така и до повишаване на доверието на 

гражданите в институциите и  свеждане до минимум на усещането за дефицит 

на справедливост в обществото. 
 

 

 

       АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

          РАЙОНЕН ПРОКУРОР: 

                                 /ЧАВДАР ГРОШЕВ/ 


