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ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ – ОКРЪЖНА 
ПРОКУРАТУРА ГРАД ПЛЕВЕН И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД 

ПЛЕВЕН 
 
 
 
 
ДОСЪДЕБНА ФАЗА 
 
През отчетната 2021 година прокурорите и служителите от Окръжна 

прокуратура град Плевен и Районна прокуратура град Плевен се справиха 
много добре със своите задачи, като извършиха голям по обем работа. 

Положителните резултати през отчетния период се дължат на 
отговорното отношение, отдадеността и професионализма на прокурорите и 
служителите от прокуратурите в Плевенския съдебен район, които изпълняваха 
своите задължения в условията на  продължаващата пандемия от COVID-19.  
Пандемията допълнително затрудни, както пряката прокурорска работа, така и 
дейността на разследващите органи. В тази връзка бяха положени всички 
усилия да не бъде прекъснат нормалния работен процес и да не се стига до 
нарушаване срочността и качеството на прокурорската и следователската 
работа. 

Отличен показател за максималния стремеж за постигане на ефективно, 
качеството и своевременно правосъдие е представяне на прокуратурите от 
съдебния район в областта на разследването на бързи производства. 

 

През 2021 година в региона са наблюдавани общо 796 броя бързи 
производства, от които новообразувани са 778 броя. За сравнение - през 2020 
година в региона са наблюдавани общо 586 броя бързи производства, а през 
2019 година техният брой е бил 648, от които цифри може да се изведе 
тенденция за значително нарастване на случаите, в които този институт се 
използва.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Като ярък показател за качеството на работата на прокурорите може да 

бъде откроена и трайната и устойчива тенденция за намаляване броя на 
оправдателните съдебни актове и върнатите от съда дела.  
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Общо бързи производства по години

2019 год. 2020 год. 2021 год.



 

      Годишен доклад на Окръжна прокуратура град Плевен за 2021 година                                   2 

През 2021 г. Окръжна прокуратура град Плевен с прокурорски актове в 
съд е внесла 104 броя досъдебни производства /при 81 броя през 2020 г. и 88 
броя– 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От общия брой прокурорски актове, обвинителните актове са 855 броя 

срещу 939 обвиняеми лица. За предходните периоди броят на внесените 
обвинителни актове е бил съответно: 786 броя за 2020 г. и 671 броя за 2019 г. 
Отчита се тенденция към трайно увеличение на броя на внесените обвинителни 
актове през последните 3 години.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През 2021 г. броят на спрените досъдебни производства е 1008 (23,3% от 

общия брой решени производства), при 1173 за 2020 г. и 1410 броя за 2019 г. 
Спадът по този показател всъщност е положителен резултат за прокуратурата.  

През 2021 г. са прекратени общо 1699 броя досъдебни производства. За 
сравнение през 2020 г. са прекратени общо 2412 броя досъдебни производства,  
а през 2019 г. общо прекратени са били 3481 броя досъдебни производства, 
което категорично еднозначно показва спад на броя на решените по този начин 
дела. 
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СЪДЕБНА ФАЗА 
 
През отчетния период в съдилищата от Плевенски съдебен район са 

образувани общо 1495 дела по внесени прокурорски актове. В тази насока се 
забелязва положителна тенденция. За сравнение, през предходната 2020 г. са 
били образувани 1332 дела по внесени прокурорски актове. 

През отчетния период съдилищата в Плевенския съдебен район са 
постановили осъдителни и санкционни решения по отношение на 1482 лица. 
През периода са влезли в сила постановени наказания по отношение на 1964 
лица /от които 254 ефективно лишаване от свобода, 668 лишаване от свобода с 
отлагане на изпълнението, 256 наказания пробация, 306 лишаване от права, 425 
глоба и 55 други/. По всички тези показатели отново е налице положителна 
тенденция и увеличаване на броя осъдени лица, спрямо предходните години. 

През 2021 година от образуваните дела в съответните първоинстанционни 
съдилища по внесени прокурорски актове- общо 1495 броя,  са върнати 35 броя 
дела- на прокуратурите от съдебния район за доразследване, което е 2,34% от 
общия брой.  

Налице е значително намаляване броя на върнатите дела в сравнение с 
предходния период- за 2020 г. са били 53 броя дела–3,98% и  3,68%, за 2019 
година, и то при  увеличаване броя на внесените актове в съд  и от РП и от ОП- 
Плевен.  

През 2021 година прокурорите  от Окръжна прокуратура град  Плевен и 
Районна прокуратура град Плевен са участвали в 294 граждански дела, 
разгледани в 330 съдебни заседания, при 246 граждански дела и 280 съдебни 
заседания за 2020 година и 209 граждански дела и 239 съдебни заседания през 
2019 година, което показва продължаващата тенденция за увеличаване на обема 
на този вид дейност.  

Общият брой на първоинстанционните граждански дела е бил 302. 
Решени от тях са били 238 броя. За сравнение през 2020 година общият брой на 
първоинстанционните граждански дела е бил 250, като от тях решени са били 
235 броя, а през 2019 година– 271 броя, като от тях решени са били 201 броя. 
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Изпратени са общо 295 броя уведомления до КПКОНПИ. През 2020 г. 
тези уведомления са били едва 16 броя, като при съпоставка между двата 
отчетни периода се забелязва многократното увеличение на тази дейност от 
страна на прокурорите. 

 
Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

 

През 2021 г. в Окръжна прокуратура град Плевен и Районна прокуратура 
град Плевен са получени за изпълнение общо 852 броя присъди и споразумения 
/при 690 броя за 2020 г. и 802 броя за 2019 г./. Констатира се увеличаване на 
броя на получените за изпълнение съдебни актове  в сравнение с предходните 
две години.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Специален надзор 
На база определените критерии, през 2021 г. в района на Окръжна 

прокуратура град Плевен са били наблюдавани общо 343 досъдебни 
производства на специален надзор /включващи тези от компетентност на РП- 
Плевен и тези от компетентност на ОП- Плевен/. За сравнение, през предишния 
отчетен период броят на тези дела е бил 256. 

Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС.  
През 2021 г. прокурорите от Окръжна прокуратура град Плевен са 

наблюдавали общо 52 досъдебни производства за данъчни престъпления, 
свързани с ДДС. През 2020 г. са наблюдавани 42 досъдебни производства, а 
през 2019 г.-  27 броя. От посочените статистически данни следва извод за 
увеличение на наблюдаваните дела от този вид, но все още има какво да се 
желае от съвместното взаимодействие на ТД на НАП, полиция и прокуратура за 
противодействие на този вид престъпност, която генерира значителни щети за 
фиска. 

 
Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 
В района, обслужван от Окръжна прокуратура град Плевен, са 

наблюдавани 365 производства с предмет наркотични вещества. През 2020 г. са 
били 346 броя, през 2019 г.– 318 броя. 
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Брой получени за изпълнение присъди и 
споразумения
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Видно е, че тези  престъпления във времето имат трайно устойчиво 
развитие към увеличение, което е отражение на завишеното потребление на 
упойващи вещества от постоянно увеличаващ се кръг лица. 

 
Незаконен трафик на хора. 
През 2021 г. са били наблюдавани  27 дела за незаконен трафик на хора.  

За сравнение, през 2020 г. са били наблюдавани  21 дела за незаконен трафик на 
хора, през 2019г. - 25 дела, т.е., касае се за един устойчив във времето показател 
на този вид престъпност.  

 
Дългосрочни приоритети в дейността на териториалните 

прокуратури – Окръжна прокуратура град Плевен и Районна прокуратура 
град Плевен и на разследващите органи 

Дългосрочните приоритети в стратегическото развитие на Окръжна 
прокуратура град Плевен могат да бъдат представени в следните големи 
направления: 

- Вътрешно развитие като орган на съдебната власт; 
- Взаимодействие с останалите държавни органи ангажирани пряко в 

борбата с престъпността; 
- Медийна политика; 
- Връзки с обществеността и неправителствения сектор.  
 

 
     

 


