
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

Консолидирана версия 

УКАЗАНИЕ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(Утвърдено със Заповед № ЛС-1985 от 30.05.2014 г., изменено със Заповед No РД-02~27 от 
21.11.2017 г. и Заповед № РД-02-17 от·27.06.2019г; па главния прокурор) 

1. Общи положения 
1. Предмет на настоящото указание е регламентирането на реда за организация на 

информационната дейност в Прокуратурата на Република България, за администрирането 
на Ведомствения информационен сайт (ВИС) и Официалния интернет сайт на ПРБ (ОИС) и 
за изготвяне на годишните отчетни доклади. 

2. Информационната дейност включва: събиране, обработnане, систе:м:ати:зиране, 
съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите от 

ПРБ и на държавни органи, организации и обществеността в предвидените от закона случаи. 

3. Не се допуска: 
- събиране на информация за гражданите по расов или етнически произход, за 

политически и религиозни убеждения, включително за членство в политически партии и 

организации, както и относно здравето им; 

- (изм. съгл. Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г.) изискване на статистическа и аналитична 

информация от прокуратурите от страната преди проверка за наличие на такава в отделите 
във ВКП, ВАП и НСлС, както и в Дирекция ИОТ в АГП. 

4. Целта на указанието е да осигури пълна, обективна и акrуална информация, nри 
минимално ангажиране на прокурорите и следователите. Основен ангажимент имат 
съответните отдели във ВКП, ВАП и НСлС, административните· ръководители и 
администрацията. 

11. Органи и правомощия 
5. (uзм; съгл. Заповед № РД~О2-/7!27.06.2019 г.) Информационната дейност на. ПРБ се 

осъществява от отдел 05 „Аналитичен" във ВКП, Аналитичното звено в НСлС и отдел 02 
„Надзор за законност" във ВАП, съобразно функционалните им задължения, съответно по 
Заповед № ЛС-3414/15.11.2013 г. и Заповед№ ЛС-3415/15.11.2013 г. на главния прокурор. 

5.1. (uзм. съгл. Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г;) Дирекция ИОТ в АГП обезпечава и 
подпомага технически работата им. 

5.2. Завеждащите отдели 05 „Аналитичеfl" във ВКП и 02 „Надзор за законност" във 
ВАП осъществяват методическото ръководство на информационната дейност. От и чрез тях 
се изисква информация за дейността на прокуратурите в страната и за ПРБ като цяло. 

6. В дейността си териториалните прокуратури - районни, окръжни, 
военнооr<ръжни, Специализираната, апелативни, Военно-апелативната и Апелативната 
специализирана, спазват регламентацията, принципите и целите на настоящото указание. 

6.1. Апелативните прокуратури създават организация за изпълнение от окръжните и 
районите прокуратури на дейностите по указанието в съответния апелативен район и 



определят конкретни срокове, когато такива не са указани в него. 

6.2. Административните ръководители на прокуратурите организират, ръководят и 
отговарят за информационната дейност на съответците прокуратури. 

111. Ведомствеn информационен сайт (ВИС) 
7. ПРБ поддържа Ведомствен информационен сайт, който представя информация по 

следните направления: актуални съобщения; ведомствена справочна информация; УИС и 

елеI(тронни регистри; действащи, отменени и архивни вътрешни актове; календар за дължими 

периодични справки; взаимодействие с външни органи и институции, обучение и др. 

8. (изм. съгл. Заповед№РД-02~27/21.11.2017 г.)ВИС се поддържа от отдел 05 „Аналитичен" 
във ВКП, като конкретните правила за обхвата на служебните материали и за реда на 
публикуване и с1:>храняването им се уреждат с отделна заповед. 

Отдел 05 „Аналитичен" във ВКП и Отдел 02 „Надзор за законност" във ВАП 
съхраняват и предоставят за публикуване и ползване на ВИС вътрешноведомствените 
актове по чл. 138, т. 6 ЗСВ, с организационен и/или методи1;1ески характер, други получени 
материали, в това число и тези с препоръчителен характер, както. и статистическа 

информация, при спазване на законовите изисквания и указацията на главния прокурор. 

9. Материали за публикуване на ВИС за общдостъп, отнасящи се за съответен 
ра,йон, се .изпра.щат от админ::и:стративните ръководители в електронен вид на отдел 05 
,,Аналитичен" във В1tП. 

IV. Официален интернет сайт (ОИС) 
10. (изм. съгл; Заповед№ РД~О2-27/2!.11.2017 г.) ПРБ има Официален интернет сайт, който 

се поддържа и актуализира от Дирекция „Публична комуникация" в АГП. Дейността й се 
подпомага техuически от Дирекция ИОТ в АГП. 

11. Информащrята за дейността на прокуратурите и за ПРБ се оповестява от главния 
прокурор, неговите заместници, говорителя на главния прокурор и Дирекция ,,Публична 

комуникация" в АГП. 

12. Информация за дейността на прокуратурите се оповестява от съответните 
административни ръководители и говорители, съобразно правилата за работа с медиите в 
системата на. ПРБ. 

13 .. Служебни документи (аналитични, статистически и др.) за дейността на ПРБ се 
публикуват на ОИС, след съгласуване с главния прокурор или негов заместник. 

14. Материали за публикуване на ОИС за съответен район се изпращат от 
административния ръководител или говорител в електронен вид на дирекция „Публичиа 

комуникация" в АГП. 

V. Видове статистическа информация 
15. Данните по статистическите показатели за отчитане на де.йността на ПРБ по 

видове надзори и направлеuия се събират и обработват посредством електронни таблици. 
Последните се попълват, съгласно упътване, утвърдено. от завеждащите отдели 05 
,,Аналитичен" във ВКП и 02 „Надзор за законност" във ВАП. 

Показателите, по които се събира статистическа информация, се определят с 
настоящото указание и всяка промяна в тях се извършва по разпореждане на главния 

прокурор или негов заместниrс при ВКП и ВАП. 
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16. (доп. съгл. Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г.) Дейностrа на ПРБ се отчита по следните 
направления и посредством таблици. 

:· ,., .. .;': ,··,'_· < ЛiiifttJpлtaц,i~ma се\ ' . 'т~бituц« № ·· · ,.Н«ц.меновii@~S / ••,., .. предс11и(вя: .. :•/;,-;"",' ,',· 

" .. '· '· 

la Следствен надзор по прокуратури 

16 СТРvктура на ДП и структура - пострадали СТРУКтурно по нк 

1в 
Действия за разрешаване на конкуренци11 на 

по прокуратури 
административнонаказателна и наказателна отговорност 

2а НСН-ИН-ГСН .по прокуратури 

26 СТРvктура осъдени лица и оправдани лица; ЗАНН структурно по НК 

3 
Специален надзор опис на движението по 

делата 

4.1 
Престъпления, свързани с организирана престъпност по квалифицирани състави 

отНК 

4.la 
Мониторинг на наказателни производства, образувани за по квалифицирани състави 

престъпления, свързани с организирана престъпщ,ст отНК 

4.2 
Корупционни, данъчни и финансови престъпления по квалифиU:11рани състави 

отНК 

4.2а 
Мониторинг на наказателни производства, образувани за по квалифицирани състави 
корупционни, данъчни и Финансови престъпления отНК 

4.3 Престъпления с предмет наркотични вещества и техни по квалифицирани състави 

а.налози отНК 

4.За 
Мониторинг на наказателни про11зводства, образувани за по квал~iфиu:ирани състави 
пuестъпления с предмет наркотични вещества и техни аналози отНК 

4.4 
Престъпления, свързани с незаконен трафик на хора по квалифицирани състави 

отНК 

4.4а 
Мониторинг на наказателни производства, образувани за по квалифицирани състави 
пресtьпления, свързани с незаконен ТРаФик на хора отНК 

4.5 Престъпления, извършени от непълнолетни структурно по НК 

4,6, Престъпления, свързани с полицейско насилие от служители структурно по НК за 
(11з.;,.,, съм. Затжед .Лi' наМВР относимите текстове РЛ-01"17127./Jб.20/9 ,.! 

4.7. 11рестьпления, свързани с насилие от служители в местата за структурно по НК за 
(из..,, с,,,.,,. За11ооед м. лишаване от свобода и задържане под стража относимите текстове PJl-02-17127.06.20 /9 г.! 

5 Обем на прокурорската дейност и средна натовареност no прокуратури 
б Дейност на отделите във ВКП по отдели 

7 Административен надзор по прокуратури 

8 Дейност на отделите във ВАП по отдели 

9 Международна правна помощ по прокуратури 

16.J. Структурата на престъn:ностга по данни за досъдебнаrа фаза и 
нак.азателносъдебния надзор, както и за наказателните производства, образувани за 
престъпления, извършени от непълнолетни, се отчита по глави, раздели и текстове от НК. 

16.2. Отчетностrа по специалния надзор (таблица 3) обхваща делата, определени 
като такива с указание за специален надзор, утвърдено с изрична заповед на главния 

прокурор. 

16.3. Обхватът на престъпленията (по основни и квалифицирани състави от НК), 
включени в отчетностrа по наказателни производства, образувани за организирана 

престъпност, корупционни, данъчни й други финансови престъпления, както и за 
незаконен трафик на хора и наркотични вещества, е определен и заложен в съответните 
статистически таблици (4.1 - 4.4). 

16.4. Статистическите таблици и упътването към тях са неразделна част от 
настоящото указание, Приложение № 1. 
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VI. Периодичност на статистическа информация 
17. Статистическата информация се събира със следната периодичност и обхват. 

Периодичиост Таблици, които се попълват 

Ежемесечно №№ 3 и 4.1а-4.4а 
Първо тримесечие №№ 1.а-2б; 3; 4.1-4.4 
Първо шестмесечие от № 1 а до № 9 включително 
Деветмесечие №№ 1а-2б; 3; 4.1 -4.4 
Годишно от № 1 а до № 9 включително 

VII. Ред и начин за изгQтвяне и предоставяне на информацията 
18. Районните прокуратури попълват данните за своята дейност в електронните 

таблици н ги изпращат на съответната окръжна прокуратура. 

19. Окръжните прокуратури попълват данните и своята дейност в електронните 
таблици и ги обобщават с данните за дейността на районните прокуратури. Обобщените 
таблици се изпращат на съответната апелативна прокуратура. 

20; Апелативните прокуратури попълват данните за своята дейност в електронните 
таблици и ги обобщават с данните за дейността на районните и окръжн~те прокуратури от 
съответния апелативен район. Обобщените таблици се изпращат на отдел 05 „Аналитичен" 
във ВКП и 02 „Надзор за законност" във ВАП, съобразно компетентността им. 

21. Завеждащите отделите във ВКП и ВАП, за своите отдели, както и 
административните ръководители на прокуратурите отговарят за достоверността на 

дащште в таблиците. 

22. Статистическите таблици се изпращат по служебната електронна поща. 
23. Аналитичен писмен доклад от прокуратурите се изготвя само при отчитане на 

дейност за годишен период. 

За останалите отчетни периоди такъв доклад не се дължи, освен по лична преценка 

на административния ръководител (напр. за поясняване на определени тенденции и 
конкретщ,1 данни) или при. изрично поискван.е от страна на ръководството на ПРБ. 

VIII. Срок за изготвяне и предоставяне на информацията 
24. Ежемесеч110 до 5-о число на месеца, следващ отчетния период, апелативните 

прокуратури предоставят на отдел „Аналитичен" във ВКП обобщени за района 
статистически таблици. 

25. За първото тримесечие, първот<> шестмесечие и деветмесечието 
25 .1. Организацията за изготвяне и предоставщ1е на информацията от районните и 

окръжните прокуратури за тримесечен, шестмесечен и деветмесечен период се създава от 

всяка апелативна прокуратура за съответния апелативен район. 

25.2, Апелативните прокуратури изготвят и изпращат във ВКП и ВАП обобщени 
статистичес1ш таблици за своята дейност и дейността на прокуратурите от апелативния 
район в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния период. · 

25.3. В случаите, когато съответната или горестояща прокуратура констатира 

неточности, корекции може да бъдат извършвани в срок до 18-о число на месеца, следващ 
отчетния период. 

25.4. Отделите във ВКП н ВАП в срок до 10 юли изготвят статистически таблици № 6 
и № 8 и ги изпращат на отдел 05 „Аналитичен" във ВКП и отдел 02 „Надзор за законност" във 
ВАП. 

25.5. (изм. съгл. Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г.) Отдел 05 „Аналитичен" във ВКП 
изготвя обобщена за шестмесечието информация за образуването, движението и 
приключването на преписките и делата, за предоставяне на Висшия съдебен съвет, на 
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Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието, на основание 

чл. 138, т. 11 ЗСВ и чл. 138а, ал. 1 ЗСВ във вид, съобразно Приложение № 2 към настоящото 
указание. 

26. Годишно 
26.1. За обобщените статисти.чески таблици 
а) Районните прокуратури изготвят обобщени годишни статистически таблици за 

своята дейност и в срок до 15 януари на годината, следваща отчетната година, ги 

представят в съответната окръжна прокуратура. 

б) Окръжните прокуратури изготвят обобщени годишни статистически таблици за 
своята дейност и дейността на районните прокуратури от окръжния район и в срок до 25 
януари на годината, следваща отчетната година, ги представят в съответната апелативна 

прокуратура. 

в) Апелативните прокуратури изготвят обобщени годишни статистически таблици 

за своята дейност и дейността на прокуратурите от апелативния район и в срок до 1 О 
февруари на годината, следваща отчетната година, ти изпращат във ВКП и ВАП. 

В случаите, коrато съответната или горестояща прокуратура констатира неточности, 

корекции можеда бъдат извършвани в срокдо 15 февруари. 
26.2. Предоставяне на аналитичните гQдишни доклади 
а) Районните прокуратури изготвят годишни доклади за своята дейност и в срок до 

25 януари на годината, следваща отчетния период, ги представят в съответната окръжна 
прокуратура, както и ги изпращат във ВКП и ВАП. 

б) Окръжните прокуратури изготвят годишни доклади за своята дейност и 

дейността на районите прокуратури от окръжния район и в срок до 15 февруари на 
годината, следваща отчетната година, ги представят в съответната апелативна прокуратура, 

както и ги изпращат във ВКП и ВАП. 

в) Апелативните прокуратури изготвят годишни доклади за своята дейност и 

дейността на прокуратурите от апелативния район и в срок до 1 март на годината, следваща 
отчетната година, ги изпращат във ВКП и ВАП. 

г) До 1 март на годината, следваща отчетния период, всички отдели във ВКП и ВАП 
попълват годишни статистически: таблици и изготвят годишен доклад за своята дейност, 
които представят на електронен носител, съответно на отдел „Аналитичен" във ВКП и на 

отдел „Надзор за законност" във ВАП. 

IX. Статистическа и:нформация извън обхвата на гореуказаната 
27. При служебна необходимост от статистическа информация, се проверява за 

наличието й в отдел ,,Аналитичен" въвВКП и „Надзор за законност'' във ВАП. При липса на 
такава, завеждащите тези два отдела изискват нужните данни от съответните прокуратури. 

28, За получаване на необходимата информация, се отправя писмено искане до 
завеждащите отдел „Аналитичен" във ВКП и отдел „Надзор за законност" във ВАП. В 
искането се посочват показатели, период и други необходими реквизити, съобразно 

предназначението на информацията. Наличните данни, съобразно искането, се предоставят, 
след санкция на заместник на главния nрокурор при ВКП и ВАП. 

Х. Предоставш1е на статистичесн:а и аналитична информация на 
ръководството на ПРБ и завеждащите отдели във ВКП н ВАП 

29. Отдел „Аналитичен" във ВКП и отдел .,,Надзор за законност" във ВАП 
обобщават и анализират получените данни от отделите във ВКП и ВАП, от 
териториалните прокуратури, като предоставят на главния прокурор, неговите заместници 

и на завеждащите отделите във ВКП и ВАП информация, както следва: 
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Отдел „Аналитичен" във ВКП 
29.1. Ежемесечно - до 7-мо число на месеца, следващ отчетния период, обобщава и 

предоставя информацията по табл. № 3 и табл. № 4.1 а. - 4.4а. 
• 29 .2. За тримесечие - до 20-о число на месеца, следващ отчетния период. 

29.3. За първото шестмесечие - до 31 юли на съответната годин.а изготвя и 
предоставя на главния прокурор обобщена информация за образуването, движението и 
приключването на преписките. 

· 29 .4. Годишно - до 25 февруари на следващата календарна година - обобщените 
таблици за дейността на ВКП и прокуратурите от страната. 

Отдел „Надзор за законност'' във ВАП 
29.5. Эа първото шестмесечие - до 31 юли на съответната година представя 

обобщените. табшщи и обобщена информация за дейността на прокуратурите по 
административния надзор, както и на отделите във ВАП. 

29.6. Годишно - до 25 февруари на следващата календарна година - обобщените 

таблици за дейността на ВАП и прокуратурите от страната по административния надзор. 
30. Отдел „Аналитичен" във ВКП и отдел „Надзор за законност" във ВАП изготвят 

за конкретн:и отчетни периоди проекти, както следва: 

30.1 За r~ървото шестмесечие - проект на Обобщена информация за образуването, 

движението и прюшючването на преписките и делата в Прокуратурата на Република 
България за п-ървото шестмесечие, предназначена за ВСС, Инспектората към Висшия 

съдебен съвет и министъра на правосъдието. 

30.2. Годишно - проект на Доклад за прилагането на закона и за дейността на 

прокуратурата н на раз.следващите органи, изготвен по реда и в сроковете, установени с 

настоящото указание. 

XI. Годишен доклад на главния прокурор за прилагането на закона и за 
дейностга 11а прокуратурата и на разследващите органи 

31. Основни изисквания към съдържанието на докладите на прокуратурите и на 
отделите във ВКП и ВАП. 

31.1. Изготвят се в аналитичен вид, съобразно обхвата на статистическата отчетност, 
определен в настоящото указание. Има се предвид актуалната конституционна, законова и 

подзаконова нормативна уредба. 

31,2. Съдържат обобщена информация за създадената организация по изпълнението 
на фу:в:кциите и правомощията на прокурора. Съобразява се спецификата на дейността, 
работата по специалния надзор и приоритетните направления, както и необходимостта от 

уеднаквяване на прокурорската и съдебната практика, 

31.3. Докладите на отделите .в-ъв ВКП съдържат информация за дейността на 
съответния отдел и анализ за състоянието на престъпността и дейността на прокуратурата 

по направленията, съобразно функционалната им компетентност. 

31.4. Отдел „Надзор за законност" във ВАП изготвя проект на съответния раздел от 
обобщения годишен доклад за дейността на прокуратурите по административния надзор, 

както и на отделите във .ВАП. 

31.5. Анализът на статистическите данни следва да включва освен абсолютни 
стойности, и процентните съотношения по основни показатели, съпоставени с предходните 

две гощши. Да се избягва подробно цитиране на числови данни, а се акцентира на 
установени тенденции и проблеми, предприети мерки за решаването им и конкретни 
предложения. 

31.6. Оценка на ефективността и резултатите, като се анализират обективните и 
субективни причини за конкретни неблагополучия (просрочени разследвания, върнати от 

съда дела за доразследване, оправдателни присъди). Излага се положителният опит и се 
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правят предложения за повишаване ефективността на прокурорската дейност. 

31. 7. Извеждат се общи решени през периода проблеми ( от нормативен, структурен, 
организационен, кадрови, материален, финансов и друг характер), както и останалите 
нерешени. Правят се конкретни предложения за разрешаването на последните. 

31.8. nосочват се необходимите законодателци промени, с цел сезиране на 
компетентните органи с право на законодателна инициатива. 

31.9. Очертават се приоритетите за работа през следващата календарна тодиiпt и 
дългосрочно. 

32. До 1 декември на текущата година, отдел „Аналити.чен" във ВКП и отдел 
,,Надзор за законност" във ВАП изготвят проект на структура и съдържание на доклада, 

който след съгласуване с главния прокурор, се внася във ВСС за утвърждаване. 

33. Определената от ВСС структура на доклада се изпраща на отлелите във ВКП и 
ВАП и на административните ръководители на всички прокуратури, за съобразяване при 
изготвяне на годишните им доклади. 

34. (изм. съгл. Заповед № РД-02-17/27.06.2019 г.) Зii нуждите на годишния до1<:лад на 

прокуратурата, заместниците на главния прокурор при ВКП изискват годишни доклади за 

дейността и натовареността на разследващите органи: от МВР - за разследващите полицаи, 

от МО - за военните разследващи полицаи, от Националната следст:вена служба --- за 
следователите, и от Агенцията „Митници" - за разследващите ми:тнически инспектори. 
Конкретно от МВР се иска и информация за регистрираните и разкритите престъпления 
през отчетната година н за административния капацитет на дейността по полицейско 

разследване. 

35. За изготвяне на годишните доклади, административните ръководители на 

прокуратурите в страната изискват за служебно ползване докладите за дейността и 
натовареността на разследващите органи в съответните териториални подразделения на 

МВР, ДАНС, Военната полиция и Агешщята ,,,Митници". 

36. В срок до 1 О април отдел „Аналитичен" във ВКП и отдел „Надзор за законност" 
във ВАП представят на ресорния заместник на главния прокурор проект на обобщен Доклад 

за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разоледвашите органи. 

37. (изм. съгл. Заповед № РД-02-27/2U 1.2017 гJ Окончателният проект на Доклада за 
прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващйте органи:, на 

основание чл. 84, т. 16 от Конституцията, чл. 30, ал; 2, т. 11 и чл. 138а, ал. 1 ЗСВ; се изготвя 
от отдел „Аналитичен" във ВКП. Отделът отговаря за неговото съдържание, текстова и 
графична обработка. 

38. В срок до 30 април Докладът и годишните статистически таблици се представят 
на Висшия съдебен съвет. 
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Приложение № 1  
 

съгласно т. 16. 4 от Указанието за организация на информационната дейност в ПРБ, утвърдено със 

Заповед № ЛС-1895/30.05.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г., изм. със 

Заповед № РД-02-17/27.06.2019 г. на главния прокурор 

 

 

УПЪТВАНЕ 

 
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ  

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Всеки вид надзор е обособен в отделна таблица, съдържаща съответния брой 

листове, отчитащи дейността по направление в съответния надзор. 

2. Таблиците, изградени структурно по текстове от НК, са самостоятелни файлове. 

3. В таблиците се отразява актуалното състояние на преписките и делата в края на 

съответния отчетен период: неприключени, приключени, нерешени и решени (от прокурор, 

от съд) и с какво решение. 

4. Досъдебните производства (ДП) се отчитат отделно, като: наблюдавани, 

приключени (с приключено разследване) и решени (от прокурор). Новообразуваните и 

внесените в съда досъдебни производства се отчитат и структурно по текстове от НК.  

5. Продължителността на досъдебното производство се отчита от датата на неговото 

образуване/започване до приключването (решаването) му с краен прокурорски акт.  

6. По отношение на участията в съдебни заседания, отчитането се извършва 

поотделно – по брой дела и брой участия в съдебни заседания. За всички видове надзори се 

отчита участие във всички съдебни заседания по всяко дело, независимо че в един 

заседателен ден е възможно да се разглеждат и повече от едно дела. Това правило се отнася 

и за отчитане на натовареността. 

7. Ако делото се води за две или повече престъпления с различни квалификации, в 

структурните (по текстове от НК) таблици то се отразява само веднъж – по най-тежко 

квалифицираното престъпление. 

8. Сумарните данни в структурните таблици трябва да съответстват на общите 

суми, по същите показатели, отразени в другите таблици по същия надзор.  

9. В тематичните таблици (4.1  4.4, 4.6 и 4.7) съответното досъдебно производство 

се поставя на реда, в който правната квалификация съвпада с тази от актуалния 

прокурорски акт в края на отчетния период (за I тримесечие, за I шестмесечие, за 

деветмесечието и годишно). 

10. Редуцираните тематични таблици (4.1а; 4.2а; 4.3а и 4.4а), отчитащи 

показателите, нужни за мониторинга на ЕК, се попълват за всеки месец.  

11. Попълването на данните в таблиците следва да се съобразява с контролните 

суми (формули), заложени в тях.  

12. Относно натовареността 

12.1. Реално работили прокурори/следователи в съответната прокуратура през 

съответния отчетен период са прокурорите и следователите, които не са в отпуск поради 

временна неработоспособност или друг вид отпуск, освен платения годишен отпуск  

(арг. чл. 337 ЗСВ). В броя на реално работилите не се включват командированите 

магистрати в други прокуратури или в международни организации.  

Броят на реално работилите прокурори/следователи през отчетния период се 

изчислява, като се събере броят на прокурорите/следователите, работили през всеки месец 

от периода, и се раздели на броя месеци, включени в същия. 

12.2. Обемът дейност по прокуратури се изчислява, съгласно показателите в Таблица 

№ 5.1 и раздел V „Обем и средна натовареност“ от настоящото Упътване.  
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12.3. Средната натовареност на прокурорите и следователите, по прокуратури, през 

отчетния период, се изчислява автоматично в Таблица 5.2. 

13. За показателите, за които това е възможно, данните се извеждат и обобщават от 

съответните оперативни справки в УИС. За останалите показатели, данните се събират и 

обобщават от други източници в съответната прокуратура. Следи се за осигуряване на 

достоверност и непротиворечивост между данните, изведени от УИС, с тези, събрани от 

друг източник, както и за съответствие на данните в таблиците с тези в УИС. 

14. В статистическите таблици, наблюдаваните показатели, относими към изменени 

или отменени текстове със ЗИДНПК (ДВ, бр. 63/2017 г., в сила от 05.11.2017 г.), 

продължават да се отчитат по досегашния ред до приключване на производствата по тях, 

респ. до решаването им по същество. 

 

І. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

ТАБЛИЦА 1а. „СЛЕДСТВЕН НАДЗОР” 

 

Таблицата съдържа пет листа, отчитащи дейността по преписките, досъдебните 

производства и мерките за неотклонение. 

 

Лист 1.1. „Преписки по следствения надзор”  

Отчитат се преписките по следствения надзор: наблюдавани, новообразувани, 

решени и видовете решения по тях, срочност на проверките по чл. 145, ал. 2 ЗСВ, преписки 

с неприключени проверки, както и такива, които имат пряко отношение към досъдебното 

производство (напр. по спор за компетентност, за отвод и самоотвод), решени 

инстанционни преписки.  

При постъпване на нови материали по преписка, решена в предходен отчетен 

период, в новия отчетен период тази преписка се отчита като наблюдавана/нерешена, 

решена – с отразяване на произнасянето от прокурора, в съответната колона, съобразно 

вида решение. 

Колоните относно инстанционните произнасяния се попълват само от окръжните и 

апелативните прокуратури. 

В тази таблица не се отчитат преписките по НСН, ГСН и АСН, както и преписки, 

нямащи пряко отношение към следствения надзор, респ. досъдебното производство. 

Преписките, решени с разпореждане за възлагане на проверка или с резолюция за 

започване на лична проверка от прокурор, изпратени по компетентност на друга 

прокуратура или други органи, както и решените инстанционни преписки се отчитат в 

колона № 4 – „общ брой решени преписки“. 

В секцията „Преписки, решени с възлагане/лично извършване на проверка от 

прокурора“ (колони 7 ÷ 17) се отчитат преписките с възложени от прокурор проверки на 

друг орган или извършени лични такива, срокът за извършването им, както и произнасянето 

на прокурора по материалите от проверката (Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 

ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-30/01.11.2016 г. на главния прокурор). 

В К7 се отчитат данните за преписките с възложени от прокурор проверки на други 

органи, а в К8 и К9 – данните за решените преписки, съответно с образуване на ДП или с 

отказ за образуване на ДП. 

В К10 се отчита броят на приключените в законов срок (по чл. 145, ал. 2 ЗСВ) 

проверки, възложени от прокурор – до 2 месеца, или в срок удължен от административния 

ръководител – с до 1 месец. 

В К11 се отчита броят на приключените в извън законов срок (по чл. 145, ал. 2 ЗСВ) 

проверки, възложени от прокурор – над 2 месеца, без удължаване от административния 

ръководител, или над 3 месеца, с удължаване от административния ръководител. 

Началото на указания от прокурора срок на възложената проверка започва да тече от 

датата на завеждане на преписката при проверяващия орган, а за край на тази проверка се 

счита датата на извеждането на преписката в деловодството на проверяващия орган 

(съгласно т. 6.2. от Указанието относно прилагането на чл. 145, ал. 2 ЗСВ). 
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За своевременното установяване на датата за начало на възложената проверка се 

проверява в УИС и в деловодните книги, в случай, че наблюдаващият прокурор е включил 

в разпореждането за възлагане на проверката или по друг начин (ел. поща, телефон) 

изрично искане да бъде уведомен незабавно за датата на завеждане на преписката в 

деловодството на проверяващия орган.  

В К12 се отчита броят на преписките, върнати с разпореждане за допълване на 

проверката.  

В К13 се отчитат данни за преписките, по които е извършена проверка, лично от 

прокурор, а в К14 и К15 – данните за решените преписки, съответно с образуване на ДП или 

с отказ от образуване на ДП.  

В К16 се отчита броят приключените в законов срок (по чл. 145, ал. 2 ЗСВ) проверки, 

извършени лично от прокурор – до 2 месеца, или в срок, удължен от административния 

ръководител – с до 1 месец. 

В К17 се отчита броят на приключените в извън законов срок (по чл. 145, ал. 2 ЗСВ) 

проверки, извършени лично от прокурор – над 2 месеца, без удължаване от 

административния ръководител, или над 3 месеца, с удължаване от административния 

ръководител. 

Срочността на личната проверка се отчита от датата на резолюцията за нейното 

започване до датата на приключването й, отбелязана писмено от наблюдаващия прокурор 

върху резолюцията за започване на проверката. Датата за край на извършената лична 

проверка се вписва в съответното поле в УИС.  

В К18 се отчита общият брой на преписките с неприключени проверки в края на 

отчетния период.  

В К19 критерият за срочност е същият, както в К10 и К16, а в К21 – като в К11 и К17. 

В К23 се отчита общият брой решени инстанционни преписки и може да бъде равен 

или по-малък от сбора на К24 и К25, тъй като по една преписка може да има повече от едно 

произнасяне. Произнасянията по отводи (като инстанционни преписки) или самоотводи на 

прокурори трябва да се отчитат общо в К23 и съответно в К24 (при уважен 

отвод/самоотвод) или в К25 (при неуважен отвод/самоотвод). 

Частично потвърдените или изменени актове на долустоящи прокуратури по 

инстанционни преписки се отчитат в К24 като потвърдени. Потвърдените и отменените 

откази се включват съответно в общия брой потвърдени и отменени актове, съответно в 

К24 и К25, като отделно се посочват и в К26 и в К27. 

Срочността на произнасяне/решаване на преписките от прокурор (колони 28 ÷ 31) се 

отчита от датата на разпределяне на преписката на прокурора до датата на решаването на 

преписката, от него, със съответен акт. Времето на извършване на проверката не се включва в 

срока за решаване на преписката, освен ако проверката не е била допълнена от самия 

прокурор по реда на т. 13, изр. 2-ро от Указанието относно прилагането на чл. 145, ал. 2 ЗСВ. 

В срока не се включва времето за окомплектоване на преписката (напр. с изискване на 

преписки от долустоящи прокуратури и др.). 

В колона 32 „Общ брой нерешени преписки” се включват както чакащите 

окомплектоване преписки, така и тези, които вече са при прокурора за решаване.  

В нерешените преписки не се включват тези, които са изпратени на компетентния орган с 

разпореждане за възлагане на проверка, или по които е започната лична проверка.  

В К33 се отчитат само нерешените преписки, докладвани на прокурора след 

окомплектоването им. 

В К34 се отчитат нерешените преписки в срок над 1 месец от докладването им на 

прокурор, след тяхното окомплектоване. 

 

Контроли Таблица 1а, лист 1.1: 
Числото в К2 трябва да е равно на сбора от числата в К4 и К32. 

Числото в К4 трябва да е равно на сбора от числата в К28 и К29.  

Числото в К13 може да бъде равно или по-голямо от сбора на К14 и К15. 

Числото в К18 може да бъде равно или по-малко от сбора на тези в К19 и К21 (по една преписка 

може да има повече от една проверка). 

Числото в К23 може да бъде равно или по-малко от сбора на К24 и К25. 
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Лист 1.2.1. „Наблюдавани досъдебни производства (ДП)” 

Таблицата отчита наблюдаваните ДП – общо наблюдаваните ДП, наблюдавани през 

периода, новообразувани ДП, по видове ДП, по разследващ орган и действия на прокурора 

по ръководството и надзора на разследването. 

Наблюдаваните ДП се отчитат в две колони (К2 и К3), като:   

- в К2 се отчитат общо наблюдавани ДП, включително и прекратените по давност; 

- в К3 се отчитат наблюдавани ДП през отчетния период (дела на производство), без 

прекратените по давност. 

В обхвата на наблюдаваните досъдебни производства се включват: 

- новообразуваните ДП (от разследващ орган и от прокурор) през отчетния период, 

за съответната прокуратура. Едно ДП се отчита от прокуратурата, само един път като 

новообразувано, на съответното място, според вида на досъдебното производство. При 

преобразуване, изпращане по компетентност, възлагане разследването на следовател по 

реда на чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК, делото се отчита само като наблюдавано; 

- неприключените ДП от разследващ орган в края на предходния отчетен период; 

- нерешените ДП от прокурор в края на предходния отчетен период, по смисъла на 

чл. 242, ал. 1 НПК; 

- получените по компетентност ДП през отчетния период. Получени по 

компетентност ДП, които са образувани през отчетния период, се отчитат като 

новообразувани (вкл. и структурно по текст от НК) само от прокуратурата, в която са били 

образувани (от разследващ орган или прокурор). Получилата ги прокуратура отразява тези 

ДП в общия брой наблюдавани ДП, но не и като новообразувани; 

- върнатите от съда, както и от прокурор (вкл. ДП, решени в предходни периоди, 

но върнати през отчетния период). Връщаните ДП, повече от един път, през отчетния 

период се отчитат като едно наблюдавано ДП; 

- образуваните БП, по които е разпоредено разследването да се извърши по общия 

ред (преобразувани), се отчитат като наблюдавани БП, както и като наблюдавани ДП, 

разследвани по общия ред (ДПОР). При заложеното в таблицата сумиране на 

наблюдаваните ДП, те се изваждат от броя на наблюдаваните БП, за да се избегне 

дублирането им. Разпоредените от прокурор по чл. 356, ал. 2 НПК бързи производства се 

отчитат в К7; 

- възобновените през отчетния период ДП, вкл. и тези, които са прекратени 

непосредствено след възобновяването им. Независимо от това, дали делата се възобновяват 

и прекратяват, или само се прекратяват, прекратените по давност дела през отчетния 

период се включват в броя на наблюдаваните и на решените ДП. Възобновяваните повече 

от един път в рамките на отчетния период ДП се отчитат като едно наблюдавано ДП, а ако 

са образувани през отчетния период – като едно новообразувано ДП;  

- обединените (присъединени) и разделените ДП се отчитат, съобразно актуалното 

им състояние в края на отчетния период, т.е. обединените – като 1 брой, а разделените – 

като 2 или повече броя. 

 

Контроли Таблица 1а, лист 1.2.1: 
Числото в К2 трябва да е равно на сбора от числата в К3 и К28 от Табл. 1.2.2. 

Числото в К3 трябва да е равно на К5-К8+К9. 

Числото в К4 трябва да равно на К6+К10. 

Числото в К9 трябва да е равно на сбора от числата в К11, К13, К16 и К18. 

Числото в К10 трябва да е равно на сбора от числата в К12, К14, К17 и К19. 

 

Лист 1.2.2. „Приключени и решени ДП”  

Таблицата отчита срочността на приключване и срочността на решаване на ДП, 

мерките за ускоряване на ДП (чл. 368 и чл. 369 НПК), продължителността на досъдебната 

фаза, спрените, възобновените, прекратените и прекратените по давност ДП, както и 

видовете прокурорски актове, внесени в съда и лицата по тях. 
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Броят и срочността на приключените/неприключените ДП се отчита по актуалното 

им състояние в края на отчетния период, независимо от това, дали през отчетния период е 

имало постановявано вече някакво решение. 

ДП се отчита като приключено, когато делото е изпратено от разследващия орган 

по реда на чл. 235 НПК и е получено в прокуратурата. 

Изпратените по компетентност ДП не се отчитат в броя на приключените и 

неприключените ДП от прокуратурата, която ги изпраща. Отчитат се само като 

наблюдавани, съответно новообразувани, ако са такива. Това е необходимо, за да не се 

получи дублиране на тези ДП (един път, отчетени от изпращащата прокуратура, и втори 

път – от получилата ги прокуратура). 

Получените по компетентност ДП се отразяват само като наблюдавани или 

съответно като приключени/неприключени (вкл. и съобразно срочността им), както и 

решението по тях, само от прокуратурата, която ги е получила и в която разследването е 

приключило. Ако получените по компетентност ДП са новообразувани през отчетния 

период, те се отчитат като такива само от прокуратурата, която ги е образувала и ги е 

изпратила по компетентност. Получените по компетентност ДП, които непосредствено след 

това отново са изпратени по компетентност, се отчитат само като наблюдавани и решени. 

ДП се отчита като решено (за целите на отчетността, а не по смисъла на НПК, за 

прокурорски акт по същество), когато е постановено поне едно от следните решения на 

прокурора: 

- постановление за изпращане на ДП по компетентност; 

- произнасяне разследването на БП да се извърши по общия ред, поради фактическа 

и правна сложност (преобразуване); 

- постановление за спиране на ДП; 

- постановление за прекратяване на ДП; 

- прокурорски акт за внасяне на делото в съда – обвинителен акт, предложение за 

споразумение, предложение по чл. 78а НК за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание. 

Ако едно ДП е решено с повече от един акт/постановление през отчетния период, в 

броя на решените ДП то се отчита за едно, а актовете/постановленията се отчитат в 

съответните колони по видове и съобразно броя им.  

Срочността на решени/нерешени ДП от прокурор се отчита от К9 до К12 (срочност 

за решаване от прокурор) и от К14 до К17 (срочност на нерешените ДП), съответно в 

законов срок (вкл. с удължен срок от наблюдаващ прокурор, административен ръководител 

или оправомощен от него прокурор) и извън законов срок (вкл. без удължаване на срока от 

наблюдаващ прокурор, административен ръководител или оправомощен от него прокурор). 

Секцията Мерки за ускоряване на ДП чл. 368 и чл. 369 НПК отчита направените 

искания по чл. 368 НПК (от обвиняемия, от пострадалото лице или от ощетеното 

юридическо лице) и нови искания (след решение на съда) по чл. 369, ал. 3, вр. ал. 2 НПК за 

ускоряване на разследването. Отчитат се и решенията на съда по направените искания, 

съответно за констатирано неоправдано забавяне и за отхвърляне на искането, поради 

неконстатирано забавяне. 

Продължителността на досъдебната фаза (К23÷К26) се отчита, считано от датата 

на образуване/започване на ДП до датата на последното му решаване от прокурор по 

същество с прекратяване или внасяне в съда (тук се включва и продължителността на 

доразследването, след връщане от съда). 

В К23, относно срока от 8 месеца, са съобразени законовите срокове – 

първоначалният двумесечен срок по чл. 234, ал. 1 НПК за разследване на ДП, удължения до 

4 месеца срок по чл. 234, ал. 3 НПК, при фактическа и правна сложност на делото, 

първоначалният едномесечен срок за произнасяне на прокурора по чл. 242, ал. 4 НКП и 

удълженият срок с 1 месец за произнасяне, на основание чл. 242, ал. 5 НПК. 

В К26, относно срока за наблюдение над 2 години, е съобразен законовият 

максимален срок по чл. 368, ал. 1 НПК, във връзка с мерките за ускоряване на ДП. 

Спрени ДП – отчитат се само спрените през отчетния период ДП.  
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Спираните ДП повече от един път, в рамките на отчетния период, се отчитат като 

едно спряно ДП. 

Ако едно ДП е спряно и възобновено в рамките на отчетния период, то не се отчита 

в броя на спрените ДП, а съобразно актуалното му състояние в края на периода. 

Ако в рамките на отчетния период едно ДП е спряно и е отменено спирането му, не 

се отчита в броя спрени ДП. Съответното ДП се отчита, съобразно актуалното му състояние 

в края на отчетния период. 

Спрените поради неразкриване на извършителя (чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК) и спрените 

на други основания дават общия брой спрени ДП през отчетния период.  

Едно ДП се отчита като спряно, когато е спряно по отношение на всички обвиняеми 

лица. 

Прекратените по давност ДП се отчитат в общия брой прекратени ДП през 

отчетния период, като се включват и в броя на наблюдаваните и решените през периода 

дела. Не се отчитат в броя на приключените ДП (с приключено разследване), тъй като те 

вече са били отчетени като такива при спирането им.  

Окончателно отменените прекратявания на ДП не се отчитат в общия брой 

прекратени ДП. Съответното ДП се отчита, съобразно актуалното му състояние в края на 

отчетния период.  

Едно ДП се отчита като прекратено, когато е прекратено по отношение на всички 

обвиняеми лица. 

И при спрените, и при прекратените ДП в колоните, отчитащи известен и 

неизвестен извършител (до 05.11.2017 г., съгласно ЗИДНПК, ДВ, бр. 63/2017 г.), следва да 

се има предвид: 

- известен извършител – срещу лица, привлечени като обвиняеми; 

- неизвестен извършител – ДП, по които няма привлечени лица като обвиняеми. 

Едно ДП се отчита като внесено в съда, ако е внесен поне един прокурорски акт в 

съда по отношение на поне едно от обвиняемите лица.  

Ако по едно ДП са внесени повече от един прокурорски акт – напр. по отношение на 

едно от лицата – споразумение, а на други – обвинителен акт, то се отчита: 1 – внесено в 

съда ДП, 2 – прокурорски акта и съответно по видове – 1 обвинителен акт и 1 

споразумение. 

Броят на обвиняемите лица по прокурорските актове може да бъде равен или по-

голям от броя актовете. 

Ако един прокурорски акт в рамките на отчетния период е внесен и върнат от съда, 

той не се отчита като внесен, ако в края на периода не е отново внесен в съда. 

Ако един прокурорски акт в рамките на отчетния период е внасян в съда и връщан 

повече от един път и ако в края на периода е внесен отново в съда, се отчита само един 

внесен прокурорски акт. 

Броят на възобновените през отчетния период ДП се отчитат, съобразно актуалното 

им състояние в края на периода, като част от общия брой неприключени, приключени и 

решени, както и според вида на решението на прокурора. 

 

Контроли Таблица 1а, лист 1.2.2: 
Числото в К2 трябва да е равно на сбора от числата в К3 и К4. 

Числото в К5 трябва да е равно на сбора от числата в К6 и К7. 

Числото в К8 трябва да е равно на сбора от числата в К9, К10, К11 и К12. 

Числото в К13 трябва да е равно на сбора от числата в К14, К15, К16 и К17. 

Числото в К22 трябва да е равно на сбора от числата в К23, К24, К25 и К26 и да е равно на сбора от 

числата в К31 и К38. 

Числото в К27 трябва да е равно на сбора от числата в К28 и К31. 

Числото в К28 трябва да е равно на сбора от числата в К29 и К30. 

Числото в К31 трябва да е равно на сбора от числата в К32 и К33. 

Числото в К34 трябва да е равно на сбора от числата в К35 и К36. 

Числото в К39 трябва да е равно на сбора от числата в К41, К43 и К45. 

Числото в К40 трябва да е равно на сбора от числата в К42, К44 и К46. 

Числото в К40 може да е равно или по-голямо от числото в К39. 
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Лист 1.2.3. „Преписки и наказателни производства, образувани след 

самосезиране и по сигнали на контролните органи и материали на ДАНС”  

В таблицата се отчитат броят на преписките и ДП по следствения надзор и 

резултатите по тях, вкл. в съдебна фаза – внесените в съда прокурорски актове, образувани 

след самосезиране на прокурора, по сигнали на някои контролни органи, по материали на 

ДАНС, както и по материали на Дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР.  

 

Контроли Таблица 1а, лист 1.2.3: 
Числото в К7 трябва да е равно на сбора от числата в К12, К17, К22, К27, К32 и К37. 

Числото в К8 трябва да е равно на сбора от числата в К13, К18, К23, К28, К33 и К38. 

Числото в К9 трябва да е равно на сбора от числата К14, К19, К24, К29, К34 и К39. 

Числото в К10 трябва да е равно на сбора от числата в К15, К20, К25, К30, К35 и К40. 

Числото в К11 трябва да е равно на сбора от числата в К16, К21, К26, К31, К36 и К41. 

 

Лист 1.3. „Мерки за неотклонение” 

В таблицата се попълват данни за внесените в съда искания на прокурора по чл. 64 

НПК за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” и резултатите по тях, за 

внесените протести по чл. 64, ал. 6 НПК и по чл. 65, ал. 7 НПК, съответно – резултатите по 

тях. Отчита се и броят на лицата с взета през периода мярка „задържане под стража“ и 

„домашен арест“, вкл. и случаите, при които през същия период мярката е отменена или 

изменена от прокурор в друга (чл. 63, ал. 5 и ал. 6 НПК). Отчитат се и 

направените/внесените в съда искания за вземане на мярка за неотклонение или за 

изменение на вече взета мярка, съгласно чл. 309 и чл. 340, ал. 3, вр. чл. 309, ал. 2 или ал. 3 

НПК.  

Отчита се броят на задържаните лица и срокът на задържане на лицата по 

неприключени в края на периода ДП. 

Показателите за наблюдение и контрол на срока на задържане К18 ÷ К20 е съобразен 

със законовия срок по чл. 63, ал. 4 НПК, с оглед упражняване на правомощието на 

прокурора по чл. 63, ал. 5 НПК. 

В данните не се включва постановено задържане до 72 часа от прокурора за 

довеждане (чл. 64, ал. 2 НПК).  

В К21 прокуратурите (РП, ОП и АП) отчитат участията на прокурорите в съдебните 

заседания по МНО, като окръжните прокуратури отчитат участията – като 

първоинстанционна и като въззивна инстанция. 

В таблицата не се отчитат исканията и МНО по Закона за екстрадицията и 

европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА). Броят на задържаните лица по такива искания се 

отчита в Таблица 9. „Международно правно сътрудничество по наказателни дела“. 

 

Контроли Таблица 1а, лист 1.3: 
Числото в К17 трябва да е равно на сбора от числата в К18, К19 и К20. 

 

ТАБЛИЦА 1б. „СТРУКТУРА ДП. СТРУКТУРА – ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА” 

 

Лист 1. „Структура ДП”  

Новообразуваните и внесените в съда ДП се отчитат структурно по текстове от НК, 

като: 

- новообразуваните ДП – по текста от НК за най-тежкото обвинение; 

- внесените в съда ДП – по текста от НК за най-тежкото обвинение; 

- общият брой прокурорски актове, внесени в съда по едно ДП, се отчита по текста 

от НК за най-тежкото обвинение, като по същото се отразява и общият брой на всички 

обвиняеми лица по тях; 

- обвинителните актове, споразуменията и предложенията по чл.78а НК (съответно и 

броят лица по тях) се отчитат по текста от НК за най-тежкото обвинение в тях. Обвиняемите 
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лица се отразяват по текста от НК, по който е отразен съответният акт, независимо от това, че 

някои от лицата в този акт може да са с обвинение и по друг текст от НК. 

По отношение на отчитането на досъдебните производства, изпратени/получени по 

компетентност, се прилагат правилата, развити при попълването на Лист 1.2.1. 

„Наблюдавани досъдебни производства (ДП)” в настоящото упътване. 

 

Контроли Таблица 1б, лист 1: 
Числото в К4 е равно на сбора на числата в К6, К8 и К10. 

Числото в К5 е равно на сбора от числата в К7, К9 и К11. 

 

Лист 2. „Структура – пострадали лица”  

Структурно, по текстове от НК, се отчитат пострадалите физически и ощетени 

юридически лица от извършените престъпления по новообразуваните производства. 

Физическите лица се отчитат по пол и възраст – непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и 

малолетни. В общия брой пострадали мъже и жени се включва и броят на посочените в 

отделните колони непълнолетни и малолетни момчета и момичета.  

При отчитането на ДП, изпратени/получени по компетентност, се прилагат 

правилата, развити при попълването на Лист 1.2.1. „Наблюдавани досъдебни производства 

(ДП)” в настоящото упътване. 

 

Контроли Таблица 1б, лист 2: 
Числото в К2 е равно на сбора на числата в К5 и К8. 

Числото в К3 е равно на сбора на числата в К6 и К9. 

Числото в К4 е равно на сбора на числата в К7 и К10. 

 

ТАБЛИЦА 1в. „ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯ НА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ” 

 

Информацията в таблицата се представя по прокуратури и е обособена в две секции.  

Първата секция (К2 ÷ К8) отчита броя на направените предложения от наблюдаващ 

прокурор по чл. 72, ал. 1, вр. чл. 70, б. „д“ ЗАНН през отчетния период. Отчитат се всички 

разгледани от съда предложения, както и решенията на съда. 

Резултатите по направените предложения се отчитат, независимо от периода, в който 

са подадени до съда. Ако през отчетния период няма направено предложение, но има 

резултат по предложение, направено в предходен период, в колона „Общ брой направени 

предложения“ не се сочат данни, а такива се посочват само в колоните, отчитащи 

резултатите по тях (К5 до К8). 

Във втората секция (К9 ÷ К18) се отразяват последващите действия на прокурора 

по уважените от съда предложения, на основание чл. 72, ал. 1, вр. чл. 70, б. „д“ ЗАНН.  

Обособени са две подсекции, отчитащи действията на прокурора след произнасяне 

на съда – действия/актове по преписки; действия/актове по ДП. 

Отчита се образуването/възобновяването на ДП.  

Последващите действия/актове по ДП се отчитат за отчетния период, в зависимост 

от актуалното им състояние, като не се изисква ДП да е било образувано/възобновено или 

да е внесен акт в съда през същия отчетен период.  

 

Контроли Таблица 1в: 
Числото в К5 е равно на сбора от числата в К6 и К7 
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ІІ. СЪДЕБЕН НАДЗОР  

 

ТАБЛИЦА 2а. „НСН – ИН – ГСН”   

 

Таблица 2а съдържа шест листа с показатели, отчитащи дейността по съдебния 

надзор – наказателносъдебен и гражданскосъдебен надзор, изпълнение на наказанията и 

принудителните мерки. В самостоятелен лист се отчита дейността по ЗОДОВ.  

 

Лист 2.1.1. „Наказателносъдебен надзор – решения на съда по внесените в съда 

прокурорски актове. Осъдени и оправдани лица” 

Отчита се общият брой на образуваните в съда дела по внесените прокурорски 

актове, вкл. и внесените в предходен период, както и решенията на съда по тях.  

Отчитат се исканията от прокуратурата за ускоряване на съдебното 

производство, съответно по чл. 368а НПК и новите искания по чл. 369, ал. 3, вр. ал. 2 НПК, 

направени в съответния отчетен период. 

Отчитат се прекратените от съда наказателни производства, когато деянието 

съставлява административно нарушение (чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК). 

Отчита се общият брой на делата, върнати от съда на прокуратурата през отчетния 

период. Ако едно дело е връщано през периода повече от един път, то се отчита като 1 в 

съответната колона. Ако едно дело е връщано през отчетния период, а в края на периода е 

внесено отново в съда, то се отчита в съответната колона за върнатите дела, дори по него да 

има вече постановено друго решение на съда – напр. осъдителна присъда.  

Отчитат се и протестите срещу разпорежданията на съда за връщане на делото на 

прокуратурата, както и резултатите по тях.  

Отчитат се влезлите в сила съдебни актове – по лица и по видове наказания. 

Отчитат се участията в съдебни заседания по НСН (брой дела, участия в 

разпоредителни заседания и брой заседания). 

В секцията „Решения по обвинителни актове“ се отчитат постановените решения на 

първоинстанционния съд по внесените обвинителни актове, съответно с постановяване на 

осъдителни и оправдателни присъди (осъдени/оправдани лица), отчитат се и влезлите в 

сила присъди. 

Ако постановена през отчетния период присъда е обжалвана, пред която и да е 

съдебна инстанция, но не е отменена с окончателен съдебен акт, тя се отчита. 

Ако постановена през отчетния период присъда до края на периода е отменена с 

окончателен съдебен акт, тя не се отчита. 

Осъдителна присъда се отчита, когато поне едно от лицата е осъдено по едно от 

обвиненията. 

Оправдателна присъда се отчита, когато е изцяло оправдателна, т.е. оправдани са 

всички лица, по всички обвинения. 

Осъдено лице се отчита, когато е осъдено поне по едно от обвиненията. 

Оправдано лице се отчита, когато е изцяло оправдано по всички обвинения. 

Споразуменията (за решаване на делото в досъдебното или в съдебното 

производство), одобрени от съда през отчетния период, се разграничават и се посочват 

съответно за споразумение, постигнато с някое от подсъдимите лица или за някое от 

престъпленията. 

Отчита се и броят на обвинителните актове (ОА), внесени в съда, по които съдът е 

установил очевидни фактически грешки (ОФГ). В следващите колони се отчита броят на 

прекратените съдебни производства, поради невнасяне на ОА в 7-дневния срок (К16) и 

броят на прекратените съдебни производства, поради неотстраняване на ОФГ (К17). Ако 

установяването на ОФГ е станало през отчетния период, а съответното решение на съда е 

постановено през следващ отчетен период, отчита се само ОА, за който е констатирана 

ОФГ (К15), а прекратяването на съдебното производство се отчита съобразно времето, в 

което то е разпоредено от съда, т.е. в съответния следващ отчетен период. 
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Когато прокурорският акт е внесен от една прокуратура в съответния й съд, но 

след това делото е изпратено за разглеждане в друг съд от същото ниво, резултатите по 

делото, по внесения прокурорски акт, се отчитат в статистическите таблици, както следва: 

- когато по делото участва прокурор от наблюдаващата прокуратура, внесла 

прокурорския акт, резултатът по него – постановената оправдателна/осъдителна присъда 

или решение и съответно осъдени/санкционирани и оправдани лица, се отчита от същата 

прокуратура; 

- когато по делото участва прокурор от прокуратурата от новия (променения) 

съдебен район, без обаче тя да е определена като наблюдаваща прокуратура, тази 

прокуратура отчита статистически само участията си в съдебни заседания, които се 

отразяват в съответните таблици; постановеният съдебен акт и лицата по него се отчитат от 

прокуратурата, внесла прокурорския акт; 

- при изготвен протест срещу съдебен акт, същият се отчита от изготвилата го 

прокуратура (това може да бъде и прокуратурата, която е участвала в съдебното 

производство, въпреки че не е определена изрично като наблюдаваща прокуратура). 

Когато внесеният прокурорски акт е върнат от съда, той се отчита от прокуратурата, 

която го е внесла. При промяна на компетентния съд, когато делото е върнато от съда на 

съответната му прокуратура (а не на тази, която го е внесла), върнатият акт се отчита от 

съответната на съда прокуратура. Тази прокуратура в забележка отразява броя върнати от 

съответния й съд дела, образувани по актове, внесени от други прокуратури. 

 

Правила относно статистическата отчетност, съобразно ТР № 5 от 16.01.2014 г. на 

ОСНК на ВКС и § 113, ал. 2 от ПЗР на ЗИДНПК (ДВ, бр. 63/ 2017 г.) 

Неприключилите към 05.11.2017 г. възложени проверки и досъдебни производства 

се довършват, съответно се отчитат от органите, пред които са висящи. 

Прокуратура с обща компетентност  

Внесеният прокурорски акт в Специализирания наказателен съд от прокуратура с 

обща компетентност се отчита от прокуратурата с обща компетентност в таблица 1а, лист 

1.2.2, в съответните колони. Отчита се също така и на съответното място в структурната 

таблица 1б.  

В статистическите таблици прокуратурите с обща компетентност отчитат в 

забележка броя на върнатите дела от Специализирания наказателен съд на 

Специализираната прокуратура, за които са получили уведомление.  

Специализирана прокуратура 

Специализираната прокуратура отчита полученото ДП като наблюдавано в 

съответната колона на таблица 1а, лист 1.2.1. „Наблюдавани ДП“. 

При връщане на делото от Специализирания наказателен съд на Специализираната 

прокуратура, делото се отчита като върнато от Специализираната прокуратурата в 

съответните колони на листовете на таблица 2а. 

При попълване на статистическите таблици Специализираната прокуратура в 

забележка отразява броя върнати от Специализирания наказателен съд дела, образувани по 

актове, внесени от прокуратури с обща компетентност. Възложени и неприключили към 

05.11.2017 г. проверки за престъпления, които след тази дата вече са от компетентност на 

Специализираната прокуратура, се довършват от органа, на който са били възложени  

(арг.§ 113, ал. 2 НПК). 

 
 

Контроли Таблица 2а, лист 2.1.1: 
Числото в К6 трябва е равно на сбора на числата в К7, К9, К11, К12, К13, К14, К16, К17, К18 и К20. 

Числото в К18 може да бъде равно или по-голямо от числото в К19. 

Числото в К23 трябва да бъде равно на сбора от числата в К24 и К25. 

Числото в К28 трябва да бъде равно на сбора от числата в К29, К30, К31 и К32. 

Числото в К35 трябва да бъде равно на сбора от числата в К18, К26 и К32. 

Числото в К36 трябва да бъде равно на сбора от числата в К37 и К40. 

Числото в К44 трябва да бъде равно на сбора от числата в К45, К46, К47, К48, К49, К50 и К52. 
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Лист 2.1.2. „Протести”  

Попълват се данни относно протестите – въззивни и касационни, срещу поставени 

присъди или срещу решения на съда.  

В таблицата се отчитат само протести срещу присъди и решения на съда, с които се 

решават въпросите за виновността и отговорността на подсъдимите лица, или срещу 

произнасянията на съда по основателността на протест срещу присъда, в т.ч. и по реда на 

чл. 378, ал. 5 НПК (в т.ч. и тези по чл. 78а НК). Протести по присъдни преписки, свързани с 

дейността по изпълнение на наказанията, както и други произнасяния, извън посочените 

по-горе, не се отчитат в таблицата. 

Формалният (бланковият) протест и допълнителните съображения към него (след 

изготвяне на мотивите на съдебния акт) се отчитат като един протест.  

Резултатите по протестите се отчитат независимо от периода, в който са 

подадени. Ако през периода няма подаден протест, но има резултат по протест, подаден в 

предходен отчетен период, се отчита само резултатът от него, в съответните колони. 

Отчитат се уважените от съда протести. Като част от общия брой протести, но и 

отделно се отчитат и тези, срещу изцяло и частично оправдателни присъди, както и 

резултатите по тях. 

 

Изпълнение на наказанията 

В таблиците, отнасящи се до изпълнение на наказанията, се отчитат привеждането 

на присъдите в изпълнение, отложеното начало на изпълнение на наказанията „лишаване от 

свобода” и „пробация” по чл. 415 НПК, контролът по изпълнението на наказанията и 

принудителните мерки.  

Данните се попълват по лица.  

Не се отчита изпълнението на наказанията „глоба“ и „конфискация“, тъй като не е от 

компетентност на прокуратурата. 

 

Лист 2.2.1. „Привеждане на присъди в изпълнение – по лица”  

Отчита се работата на прокурора по изпълнение на присъдите. 

Общият брой на присъдите и споразуменията, получени за изпълнение, не се 

изисква да бъде равен на сумата от отделните видове наказания, тъй като една присъда 

може да съдържа повече от едно наказание. 

В К8 – Приведени присъди в изпълнение се отчитат само присъдите, изпратени от 

прокурора на съответния орган за изпълнение.  

Реално приведени в изпълнение присъди са тези присъди, за които са получени 

потвърждения за начало на изпълнението на наказанието. Отчитат се само тези присъди, по 

които има получено потвърждение от органа по изпълнение на наказанието за започване на 

изтърпяването му. 

Останали неприведени в изпълнение присъди са неизпратените от прокурор на 

съответния орган в края на отчетния период. Общият брой лица по тях не се изисква да 

бъде равен на сумата от наказанията, тъй като наложените наказания на едно лице може да 

бъдат повече от един вид.  

 

Лист 2.2.2. „Контрол по изпълнение на присъдите – по лица. Принудителни 

мерки”  

В таблицата се отчитат: 

- изготвените от прокурор предложения за кумулация по реда на чл. 306 НПК; отчита 

се общият брой на предложенията, уважени, неуважени и неразгледани предложения; 

- незадържани лица по изпратени за изпълнение присъди „лишаване от свобода“, 

включително и „доживотен затвор“; 

- предложения за предсрочно освобождаване по чл. 70 и чл. 71 НК (чл. 437 НПК), 

направени от окръжния прокурор, съответно военния прокурор, по местоизпълнение на 

наказанието;  

- прекъсване на изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ – данните се 

попълват само от окръжна и апелативна прокуратура; 
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- участия в съдебни заседания по всички производства във връзка с изпълнение на 

наказанията; отчита се броят на тези производства и броят на заседанията по тях; 

- принудителни мерки – отчитат се наблюдаваните преписки за принудителни мерки 

и съдебните производства, както и участията в съдебните заседания по тях. 

 

Контроли Таблица 2а, лист 2.2.2: 
Числото в К2 трябва да бъде равно на сбора от числата в К3, К4 и К5. 

 

Лист 2.3.1. „Гражданскосъдебен надзор”  

Предявените искове по СК, ГПК, ТЗ и др. се отчитат за отчетния период, през който са 

внесени. Резултатите по тях се отчитат в съответните колони, независимо от периода, в който 

е внесен искът. Ако през съответния отчетен период няма предявени искове, но има резултат 

по искове, внесени в предходен отчетен период, то се отчита само резултатът по иска. 

Аналогично принципът се прилага и по отношение на внесените в съда жалби и 

резултатите по тях. 

Отчитат се и участието на прокурор в първоинстанционни и въззивни граждански 

дела – брой дела и брой съдебни заседания, както и решенията по тези дела, независимо от 

периода на образуването им. 

 

Лист 2.3.2. „Влезли в сила съдебни решения срещу Прокуратурата по ЗОДОВ и 

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

Отчитат се влезлите в сила съдебни решения срещу Прокуратурата по ЗОДОВ, броят 

на лицата, осъдили прокуратурата по ЗОДОВ, и размерът на присъдените обезщетения. 

 

ТАБЛИЦА 2б. „СТРУКТУРА – ОСЪДЕНИ ЛИЦА И ОПРАВДАНИ ЛИЦА. 

ЗАНН” 

 

Лист 2.1.3. „Структура – осъдени и оправдани лица” 

Структурно отчитане по текстове от НК на осъдените и оправданите лица с влязъл в 

сила съдебен акт – отчитат се по най-тежкото обвинение. Аналогично се отчитат и влезлите 

в сила наложени наказания от съда по видове, като ако на едно лице е наложено повече от 

едно наказание, напр. ефективно лишаване от свобода и глоба, се отчитат и двете наказания 

в съответните колони, в т.ч. отделно се отчитат и наложените наказания по реда на 

съкратеното съдебно следствие.  

 

Контроли Таблица 2б, лист 2.1.3: 
Числото в К4 трябва да бъде равно на сбора от числата в К6, К7, К8, К9, К10, К11 и К13. 

Числото в К14 трябва да бъде равно на сбора от числата в К15, К16, К17, К18 и К19. 

 

Лист 2.1.4. „Дейност на Прокуратурата по приложението на чл. 83а-83е ЗАНН” 

и Методически указания № 230/22.06.2010 г. 

Дейността по ЗАНН е включена като самостоятелен лист в таблица 2б. Таблицата е 

изградена структурно по текстове от НК. Отчитат се уведомленията за констатирани 

обстоятелства, отказите за изготвяне на предложения, внесените в съда предложения, както 

и ЮЛ по тях и констатираната от прокуратурата облага. Отчитат се предявените искове по 

чл. 124, ал. 5 ГПК за установяване на престъпно обстоятелство. Отчитат се и постановените 

първоинстанционни решения на съда, протестите, влезлите в сила решения на съда и 

наложената имуществена санкция. 

 

Контроли Таблица 2б, лист 2.1.4: 
Числото в К2 трябва да бъде равно на сбора от числата в К3 и К4. 

Числото в К22 трябва да бъде равно на сбора от числата в К23 и К24. 

Числото в К26 трябва да бъде равно на сбора от числата в К27 и К28. 
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ІІІ. ТАБЛИЦА 3. „СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР”   

 

Таблица 3.1. е в съответствие с табличната форма, приета с решение на ВСС по 

Протокол № 39 от 08.10.2008 г.   

В таблица 3.1. се попълват данни само относно делата, взети на специален надзор, 

съгласно Указание за специален надзор, въведено със Заповед № ЛС-729/18.03.2014 г., изм. 

със Заповед № РД-04-199/15.04.2015 г. и доп. със Заповед № РД-04-382/21.07.2015 г. на 

главния прокурор. 

Направените промени за съответния месец относно движението по наказателните 

производства, както и новите дела, включени в таблицата, следва да се оцветяват, с оглед 

отграничаването им от старите записи.  

В таблицата се прави опис делата, взети на специален надзор. 

В К11 се посочват основните актове и действия на прокурора и другите участници в 

хода на разследването с допълване, актуално към датата на отчета. 

В К12 се посочват конкретните причини за забавяне на разследването (обективни, 

субективни, вкл. бездействие на лица и органи) по дела с изтекъл законов срок, определен в 

НПК, по които не е поискано продължение).  

В колони 17÷19 се посочват видът на решението на съда, датата на постановяване и 

кратка анотация на диспозитива на постановения съдебен акт, има ли протест и какъв е 

резултатът по него. Данните за резултатите в съда следва да се попълват по дела, по които 

има постановени съдебни актове през съответния отчетен период. Данните се попълват 

само от първоинстанционните прокуратури, като с оглед данните за хода на делото на 

въззивна и касационна инстанция, съответните прокуратури ги информират своевременно 

за постановените съдебни решения. При влизане в сила на съответния съдебен акт, се 

посочва датата, на която е влязъл в сила. 

Таблица 3.2. представлява статистическо обобщение на информацията за делата, 

описани в таблица 3.1. 

Предвид на това, че специалният надзор на делата се осъществява от 

образуването/започването им до постановяването на присъди/решения и влизането им в 

сила, тези дела се отчитат като наблюдавани, вкл. до окончателното приключване на 

съдебната фаза на процеса. 

 

IV. ТЕМАТИЧНИ ТАБЛИЦИ ОТНОСНО ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (ТАБЛИЦИ 4.1 ДО 4.7) 

 

Тематичните статистически таблици се попълват от първоинстанционните 

прокуратури за дела, образувани за: престъпления по отношение на организирана 

престъпност; корупционни, данъчни и др. финансови престъпления; незаконен трафик на 

наркотични вещества; трафик на хора; престъпления, извършени от непълнолетни лица; 

престъпления за извършено полицейско насилие от служители на МВР, както и за 

престъпления за насилие от служители в местата за лишаване от свобода и задържане под 

стража. За попълването на таблиците важат правилата, отразени в разделите за досъдебното 

производство и съдебния надзор.  

Числовите данни, отчетени в тематичните таблици, с изключение на тези по  

чл. 212–214 НК, чл. 308 НК и чл. 316 НК, би следвало да бъдат по-големи или равни на 

числовите данни, отчетени по същите текстове от НК в структурните таблици. В тази 

връзка, особено внимание да се обърне при попълването на данните по чл. 159а–159в НК (в 

таблица 4.4.), по чл. 243–249 НК, чл. 253 НК и чл. 301–307 НК (в табл. 4.2.), чл. 321 НК (в 

таблица 4.1.) и чл. 354а–354в НК (в таблица 4.3.).  

Ако по едно ДП има повдигнати различни обвинения, относими към няколко 

тематични таблици (също така и в различни раздели от таблица 4.2.), това ДП, както и 

решенията по него се отразяват във всички тези таблици, по съответния текст от НК (напр. 

– ДП за незаконен трафик на наркотици и изпиране на пари се отразява както в таблица 4.3, 

така и в таблица 4.2.2 (в раздела за изпиране на пари). 
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Ако повдигнатите обвинения по едно ДП съответстват на различни текстове от 

НК от една и съща тематична таблица, това ДП и решенията по него се отразяват по най-

тежкото от тях. 

Общият брой на обвиняемите лица съответства на броя на обвинените лица в едно 

ДП, по съответния текст от НК, и се отчита по съответстващата правна квалификация или в 

съответстващата таблица/раздел в случаите, когато повдигнатите обвинения са относими 

към различни тематични таблици. 

В тематичните таблици досъдебните производства, отразени по откроените и 

отбелязани със следния знак „►” правни квалификации (съдържащи алинеи, точки и 

предложения, вкл. и връзки с други текстове от НК, както и цели на престъпленията – табл. 

4.3 и 4.4), са част от ДП, които се отчитат на реда над тях, по съответния основен 

текст от НК. Това налага, отбелязаните с горепосочения знак ДП да бъдат отразени 

повторно на реда, под ДП, образувано по съответния основен текст от НК. Общият брой 

ДП по основен текст от НК трябва да е по-голям или равен на сумата от ДП по изрично 

откроените правни квалификации и цели.  

Този начин на отразяване на ДП не позволява въвеждане на автоматична сума в 

редовете и налага, когато едно ДП е отразено на ред, отбелязан с „►”, то да се отчита също 

и на реда по съответния основен текст от НК. Суми по текстове от НК са заложени само 

там, където изброените след тях престъпни състави или цели на престъплението изчерпват 

всички възможности, отнасящи се до този текст от НК. 

По отношение на промените на правните основания по едно дело от образуването 

му до осъждането на лицата, отразяването в тези таблици да става, съобразно посочените 

по-горе начини, както и: 

- по текста на образуване на ДП – в колоните за наблюдавани, новообразувани, 

приключени и неприключени ДП; 

- по текста на решаване на ДП – в колоните за решени ДП, вкл. и в тези за 

продължителност на досъдебната фаза; 

- по текста на осъдителната/оправдателната присъда, вкл. влезли в сила (съобразно 

указаното в Раздел ІV „Съдебен надзор“) – в колоните за осъдени и оправдани лица. 

В таблиците (4.1 ÷ 4.7) цифрата на решените ДП следва да е по-голяма или равна на 

сумата от внесените в съда, спрените и прекратените ДП, тъй като изпратените по 

компетентност дела не се отчитат отделно. Не е нужно да се описват и в забележки под 

таблиците.  

В таблица 4.2.2. в секцията за данъчни престъпления е въведен ред, на който следва 

да се отразяват общо данните относно дела, свързани с ДДС. 

Данните за броя на пострадалите лица при незаконен трафик на хора (таблица 

4.4.2.) се попълват по наблюдаваните досъдебни производства, съобразно актуалното им 

състояние, в края на отчетния период.  

Таблица 4.5. е за дела, образувани за престъпления, извършени от непълнолетни 

лица, и отчитането е структурно по всички текстове от НК. Наблюдават се делата, 

съответно от образуването им до налагане на наказанието, вкл. и по видове наказания.  

В таблица 4.6. се наблюдават преписки и дела, образувани за полицейско насилие от 

служители на МВР. Наблюдават се новообразуваните и решените преписки и досъдебни 

производства, както и приключването на наказателното производство с влязъл в сила 

съдебен акт, структурно, само по посочените правни квалификации. В К15 се отчита броят 

на наказателните производства, по които има постановени осъдителни и санкционни 

решения на съда (вкл. и невлезлите в сила актове). 

В таблица 4.7. се наблюдават преписките и делата, образувани за насилие от 

служители в местата за лишаване от свобода и задържане под стража. Таблицата е 

идентична с таблица 4.6 и за нея се прилагат същите правила. 
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V. ТАБЛИЦА 5. „ОБЕМ И СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ” 

 

Лист 5.1. „Актуализиран обем на дейността на прокуратурите и следователите” 

Обемът на прокурорската дейност се отчита в табл. 5.1. – актуализиран обем на 

прокурорската дейност в прокуратурите от страната. 

В таблицата автоматично се пренасят данните, отнасящи се до съответни 

показатели, заложени в останалите статистически таблици. От прокуратурите се попълват 

само необходимите данни по останалите показатели. 

Заложени са формули за автоматично сумиране по показателите за отделните 

надзори и дейности, за дейността на следователите в окръжните следствени отдели на ОП, 

както и за обобщение в три отделни групи – внесени в съда прокурорски актове, участия в 

съдебни заседания и други прокурорски актове и дейности по всички видове надзори. 

По отношение на участията в съдебни заседания, отчитането се извършва 

поотделно – брой дела и участия в съдебни заседания. За всички видове надзори се отчита 

участието във всяко отделно съдебно заседание, за всяко дело, независимо че в един 

заседателен ден е възможно да се разглеждат повече от едно дела. В общия брой съдебни 

заседания се включват и тези, посочени в секцията за следствения надзор, а именно по 

екстрадиции и във връзка с международно сътрудничество по наказателни дела, както и на 

съдебните заседания по МНО. 

В К21 се отчитат само отводите и самоотводите, тъй като произнасянията по тях 

на горестоящите прокуратури се отчитат като решения по инстанционни преписки и се 

включват в общия брой прокурорски актове по преписките в К9. 

Атестациите се отчитат в К64, като формулярът и докладът към атестацията се 

отчитат като един документ. Статистическите справки по атестации на прокурори и 

служители се включват в общия брой справки в К68. 

 

Контроли Таблица 5, лист 5.1: 
Числото в К2 трябва да е равно на сбора от числата в К3, К4 и К5. 

Числото в К3 трябва да бъде равно на числото в К6. 

Числото в К4 трябва да бъде равно на сбора от числата в К30, К31, К36, К37, К47, К48, К53 и К60. 

Числото в К5 трябва да бъде равно на сумата от числата в К7, К32, К38, К49, К54 и К61. 

Числото в К7 трябва да бъде равно на сумата от числата от К9 до К29. 

Числото в К32 трябва да бъде равно на сумата от числата в К33, К34 и К35. 

Числото в К38 трябва да бъде равно на сумата от числата от К39 до К46. 

Числото в К49 трябва да бъде равно на сумата от числата в К50, К51 и К52. 

Числото в К54 трябва да бъде равно на сумата от числата в К55, К56, К57, К58 и К59. 

Числото в К61 трябва да бъде равно на сумата от числата от К63 до К72. 

Числото в К73 трябва да бъде равно на сумата от числата в К74, К75 и К76. 

 

Лист 5.2. „Актуализирана средна натовареност на един прокурор и на един 

следовател” 

Средната натовареност на един прокурор във всяка прокуратура (АП, АСпП, 

ВоАП, ОП, ВОП и РП) и на един следовател в окръжните следствени отдели в ОП, както и 

за всеки окръжен и апелативен район се изчислява автоматично в таблица 5.2.  

Актуализираната средна натовареност (на един прокурор и на един следовател) се 

изчислява, като обемът дейност от таблица 5.1. се разделя на броя реално работили 

прокурори/следователи през съответния отчетния период. 

Броят на реално работилите прокурори/следователи за отчетния период се 

изчислява, като се събере броят на работилите магистрати през всеки месец от периода и се 

раздели на общия брой месеци от този период.  

В броя на реално работилите прокурори/следователи не се включват 

командированите в други прокуратури или в международни институции, както и 

ползващите отпуск поради временна нетрудоспособност или друг вид отпуск. Включват се, 

обаче, магистратите, които през отчетния период са ползвали или ползват платен годишен 

отпуск (основание чл. 337 ЗСВ).  
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VІ. ТАБЛИЦА 9. „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА” 

 

Таблицата съдържа осем секции и три самостоятелни колони, отчитащи дейността 

на прокуратурите по международно правно сътрудничество по наказателни дела. Всеки 

отделен показател се отчита в съответния отчетен период, като не се търси равенство между 

тях в таблицата. 

Попълват се данни съответно за броя на входящите и изходящи молби за правна 

помощ (К2 и К3), броя на входящите и изходящи ЕЗР (К4 и К5), ЕЗА (К6 и К7), 

екстрадиции (К8 и К9) и трансфери на наказателни производства (К10 и К11). 

В К12 и К13 се отчитат решенията по субсидиарна компетентност (чл. 480 НПК), 

респ. образуване или отказ за образуване на паралелни наказателни производства. 

В секцията „Консултации по чл. 483 и чл. 484 НПК“ (К14÷К17) се отчита резултатът 

от приключените и неприключените консултации за мястото на провеждане на 

наказателното производство (в България или в друга държава) през отчетния период.  

При приключените консултации е прието деление – съответно в случаите, в които е 

постигнато съгласие, и в тези, при които няма постигнато съгласие. При постигнатото 

съгласие, наказателното производство продължава, в единия случай – в България, по реда на 

НПК, а в другия – производството в България се прекратява и продължава да се води в друга 

държава. При непостигнато съгласие, образуваното паралелно наказателно производство 

продължава да се води и в двете юрисдикции (в България и в другата държава). 

В секцията „Участие на прокурор в процедура по признаване и изпълнение на 

присъда на чужд съд“ (К18÷К23) се отчитат образуваните съдебни производства по 

отправените искания за признаване на присъди на чужд съд, броят на лицата, за които е 

постигнато признаване на присъдата, както и за тези, за които искането е отхвърлено.  

Отчитат се и внесените протести пред съответния апелативен съд срещу решението 

на окръжния съд, както и решенията по тях.  

В К24 се отчита задържането на лица в производствата по екстрадиция и изпълнение 

на европейска заповед за арест по ЗЕЕЗА. 

В К25 се отчита участието на прокурора във всички възможни съдебни 

производства, свързани с прилагане на институти на международното правно 

сътрудничество с друга (чужда) юрисдикция – екстрадиция, изпълнение на ЕЗА, трансфери 

на осъдени лица и свързаното с това приспособяване на присъди, признаване и изпълнение 

на присъда на чуждестранен съд (Раздел ІІ на Глава тридесет и шеста на НПК). 

 

VII. ТАБЛИЦА 7. „АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ НА 

ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ“  

 

Лист 7.1. „Надзор за законност” 

1. Особености при попълване на колоните в лист 7.1. 

При попълване на лист 7.1. следва да се имат предвид особеностите по отделни 

колони. 

К3 отчита броя на реално работилите в отдела прокурори за отчетния период, като 

тук не се включват командированите в други прокуратури или международни институции, 

ползващите отпуск поради временна нетрудоспособност и други видове отпуски, освен 

платения годишен отпуск, тъй като съгласно чл. 337 ЗСВ, прокурорите са длъжни да решат 

възложените им преписки и дела преди излизане в отпуск. Броят на реално работилите 

прокурори през отчетния период се изчислява, като се събере броят на реално работилите 

прокурори през всеки месец от периода и се раздели на общия брой месеци, включени в 

същия. 

К4 – средната натовареност на прокурор за съответния отчетен период се изчислява 

автоматично, съгласно заложена формула, при която общият брой на получените и 

образувани преписки по надзора за законност К5 е разделен на броя на реално работилите 

прокурори К3, или К4=К5:К3. 
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К5 – общият брой на получените и образувани преписки по надзора за законност се 

изчислява автоматично, след попълване на колони 6 и 7 като сбор от преписките, 

образувани по инициатива на прокурора (К6), и преписките, образувани по искане на 

граждани и организации (К7), по формулата К5=К6+К7. Полученото в К5 число също така 

трябва да е равно и на сбора от преписките, останали от предходен период (К8), и 

новообразуваните преписки за периода (К9), или К5=К8+К9. Числото в К5 също така 

трябва да е равно и на сумата от общия брой решени преписки (К19) и общия брой 

неприключени преписки (К35), или К5=К19+К35. 

К10 – при попълване на тази колона следва да се има предвид общият брой на 

реално проверени административни актове. По протокола от заседание на общинския съвет 

при съответната районна прокуратура се образува отделна преписка, като всяко решение 

следва да се отчита като един отделен административен акт. При проверка по преписки, 

образувани по получени от кмета на общината или от областния управител 

административни актове, всеки от тях следва да се отчита като един отделен 

административен акт. 

По актовете, по които се извършва отделна проверка се образува нова преписка. 

К11 – общият брой на проверките се изчислява автоматично като сбор от 

извършените проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т.т. 1-3 ЗСВ (по изискани документи, лични 

и възлагателни) за отчетния период, без тези на контролните органи, или 

К11=К12+К13+К14. 

К15 – въвежда се броят на извършените в срок лични проверки по т. 2. 

К16 – въвежда се броят на извършените извън срока лични проверки. 

Датата за край на личната проверка се отбелязва писмено от наблюдаващия 

прокурор върху резолюцията за нейното започване и се вписва в съответното поле в УИС 

като дата за край на извършената лична проверка. Срочността на личната проверка се 

отчита от датата на резолюцията за нейното започване до датата, отбелязана върху 

резолюцията като дата на приключване на личната проверка. 

К17 – въвежда се броят на извършените в срок възлагателни проверки по т. 3. 

К18 – въвежда се броят на извършените извън срока възлагателни проверки. 

Началото на указания от прокурора срок на възложената проверка започва да тече от 

датата на завеждане на преписката при проверяващия орган, а за край на тази проверка се 

счита датата на извеждането на преписката в деловодството на проверяващия орган 

(съгласно т. 6.2. от Указанието относно прилагането на чл. 145, ал. 2 ЗСВ, утвърдено от 

главния прокурор със Заповед № РД-02-30/01.11.2016 г.). 

За своевременното установяване на датата за начало на възложената проверка, се 

проверява в УИС и в деловодните книги, в случай, че наблюдаващият прокурор е включил 

в разпореждането за възлагане на проверката или по друг начин (ел. поща, телефон) 

изрично искане да бъде уведомен незабавно за датата на завеждане на преписката в 

деловодството на проверяващия орган. 

К19 – общият брой решени преписки за периода се изчислява автоматично, след 

попълване на колони 20 и 21, като сбор от преписките, решени по същество, и изпратените 

по компетентност преписки – К19=К20+К21. 

К22 – въвежда се броят на преписките, решени извън срока по чл. 145, ал. 2, изр. 2 ЗСВ. 

К23 – в тази колона се отчита общият брой на закононарушенията, установени само 

от прокурор при извършване на проверки по реда на чл. 145, ал. 1 т. т. 1- 3 ЗСВ. Тук не се 

включват закононарушенията, установени от контролните органи. 

К24 – в тази колона следва да се има предвид броят на предложените за образуване 

досъдебни производства върху материали по надзора за законност, включително и по 

такива, изпратени и от по-горестоящи прокуратури, съдържащи достатъчно данни и 

законен повод за образуване на досъдебни производства. 

К25 – общият брой на предложенията се изчислява автоматично като сбор от броя на 

подадените и разгледани предложения по чл. 145, ал. 1, т.т. 5 и 6 ЗСВ и броя на 

предложенията по чл. 99-102 АПК (К25=К26+К27), който трябва да съответства и сбора от 

броя уважени, неуважени и висящи предложения (К25=К28+К29+К30). 
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К31 – под общ брой протести следва да се има предвид общият брой на подадените и 

разгледани протести по материали, само по реда на надзора за законност, и не трябва да се 

включва в броя подадени протести, посочен в К16 на таблица 7.2 по реда на 

административносъдебния надзор. Подадените протести по реда на надзора за законност, 

по които прокурорът от административносъдебния надзор само участва в съдебното 

заседание по образуваните административни дела, следва да бъдат отразени в К17 от 

таблица 7.2 като част от общия брой разгледани прокурорски актове от съда. 

К32 – в тази колона се отчитат уважените протести. В случаите, в които 

образуваните по протест на прокурора съдебни производства са били прекратени, поради 

отмяна, изменение или оттегляне на административния акт от самия административен 

орган, съответните протести следва да се отчитат като уважени. 

К35 – под неприключени преписки следва да се разбират посочените по-долу: 

− преписки с неприключили проверки – преписките, по които проверките по реда на 

чл. 145, ал. 1, т.т. 1 - 3 от ЗСВ не са приключили; 

− преписки при прокурора за решаване – преписките с приключили проверки и 

докладвани на прокурора за решаване по същество. 

Общият брой на неприключените за отчетния период преписки се получава при 

сумиране на общия брой преписки с неприключили проверки (К36) и общия брой преписки 

при прокурора за решаване (К38), или К35=К36+К38. 

2. Контролни суми и контролни цветове при несъответствие между въведените 

данни 

Клетките в лист 7.1., маркирани в сиво, са с въведени формули за автоматично 

изчисляване на въведените в белите полета данни. В сивите клетки не се въвеждат 

данни! Например, К5 е сума на общия брой получени и образувани преписки по реда на 

надзора за законност и се изчислява при попълване в колони 6 и 7. Тъй като общият брой 

преписки трябва да е равен на сбора от колони 8 и 9, както и на сбора от колони 19 и 35, в 

края на таблицата са написани формулите, със съответен цветен код. По време на 

попълването на таблицата отделни клетки може да се оцветяват в зададените контролни 

цветове. Ако при попълване на цял ред от таблицата останат оцветени клетки, това 

означава, че има несъответствие на част от въведените данни, като цветът показва 

условието (резултатът от формулата в съответния цвят под таблицата), което не се 

изпълнява. Ако при въвеждане в колони 6 и 7 сте получили резултат в К5, например 100, а 

сумата от въведените данни в колони 8 и 9 е например 99, К5 ще се оцвети в светло синьо, 

ако след това в резултат на въведени данни в колони 20, 21, 36 и 38, сборът от изчислените 

резултати в колони 19 и 35 не е равен на числото в К5, К5 ще се оцвети в светло жълто. Ще 

получите оцветяване и ако в сива клетка с формула въведете число, което не отговаря на 

зададените контроли. 

 

Лист 7.2. „Административносъдебен надзор” 

1. Особености при попълване на колоните в лист 7.2. 

При попълването на лист 7.2. следва да се имат предвид някои особености по 

отделни колони. 

К3 отчита броя на реално работилите в отдела прокурори за отчетния период, като 

тук не се включват командированите в други прокуратури или международни институции, 

ползващите отпуск поради временна нетрудоспособност и други видове отпуски, освен 

платения годишен отпуск, тъй като съгласно чл. 337 от ЗСВ, прокурорите са длъжни да 

решат възложените им преписки и дела преди излизане в отпуск. Броят на реално 

работилите прокурори през отчетния период се изчислява, като се събере броят на реално 

работилите прокурори през всеки месец от периода и се раздели на общия брой месеци, 

включени в същия. 

К4 – средната натовареност на прокурор за съответния отчетен период се изчислява 

автоматично, като общият брой на административните дела се раздели на броя на реално 

работилите прокурори – К4=К23:К3. 

К5 – общият брой на образуваните преписки по административносъдебния надзор се 

изчислява автоматично, след попълване на колони 6 и 7, като сбор от преписките, останали 
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от предходен период (К6), и новообразуваните за периода преписки (К7) по формулата 

К5=К6+К7. Полученото в К5 число трябва също така да е равно и на сбора от общия брой 

решени преписки (К8) и общия брой неприключили преписки (К11), или К5=К8+К11. 

К8 – общият брой на решените за отчетния период преписки се изчислява 

автоматично, след попълване на К9 – решени по същество и К10 – изпратени по 

компетентност решени преписки, или К8=К9+К10. 

К11 – общият брой на неприключените за периода преписки се изчислява 

автоматично  при попълване на колони 12 – общ брой чакащи за окомплектоване и К14 – 

общ брой преписки при прокурора за решаване, или К11=К12+К14. 

К16 – при попълване на тази колона, следва да се има предвид общият брой на 

подадените само по материали на административносъдебния надзор протести и 

предложения срещу незаконосъобразни административни и административнонаказателни 

актове до съда, включително възобновяване по ЗАНН. Посочената в тази колона цифра не 

следва да включва броя отправени протести по реда на надзора за законност, посочени в 

К31 от таблица 7.1., тъй като същите са подадени по материали само по този вид надзор. 

Подадените протести по реда на надзора за законност, по които прокурорът от 

административносъдебния надзор само участва в съдебно заседание по образуваните 

съдебно-административни производства, следва да бъдат отразени в К17 от таблица 7.2. 

като част от общия брой разгледани прокурорски актове пред съда. 

К17 – посочва се общият брой разгледани прокурорски актове от съда за отчетния период. 

К18 – отчита се общият брой уважени от съда прокурорски актове. В случаите, в 

които по протест на прокурора по реда на надзора за законност, образуваните съдебни 

производства са били прекратени, поради отмяна, изменение или оттегляне на 

административния акт от самия административен орган, съответните протести следва да се 

отчитат като уважени. 

К19 – отчита общия брой неуважени от съда прокурорски актове за периода. 

Колони 20–22 обхващат подадените от прокурорите касационни и частни протести 

срещу съдебните актове. 

К20 – отразява общия брой подадени касационни и частни протести срещу 

неуважените от съда прокурорски актове. 

К21 – отразява разгледаните касационни и частни протести срещу тези съдебни актове. 

К22 – отразява уважените касационни и частни протести, подадени срещу 

неуважените от съда прокурорски актове. 

Под касационен протест в случая следва да се има предвид протестът, подаден от 

прокурор от съответната прокуратура срещу съдебното решение, с което първоначално 

подаденият протест не е уважен. 

Под частен протест следва да се разбира протестът, подаден от прокурор от 

съответната прокуратура срещу съдебен акт, който не разглежда по същество първоначално 

подадения протест (напр. определение, с което се прекратява или спира образуваното 

съдебно-административно производство и пр.). 

К23 – общият брой на административните дела с участие на прокурор в съдебни 

заседания се изчислява автоматично като сбор от броя участия в първоинстанционните дела 

(К26), делата по частни производства (К31), касационните дела (К32) и делата за 

възобновяване по ЗАНН (К36). 

К25 – под общ брой съдебни заседания следва да се има предвид участието на 

прокурора в съдебни заседания по отделните видове административни дела (включително и 

всички отложени съдебни заседания по делата), т.е. отчитането на броя на тези заседания 

следва да става според участието на прокурора по дати. 

К26 – отразява общия брой първоинстанционни дела, като сбор от брой участия в 

административни дела по закон – в т.ч. дела по подзаконови нормативни актове на 

общинските съвети, по реда на чл. 191, ал. 2 АПК (К27) и по всички други дела по закон 

(К28), и брой участия в административни дела по преценка, в които са включени делата по 

Заповед № 4496/13.10.2014 г. на главния прокурор (К29) и делата по лична преценка (К30), 

или К26=К27+К28+К29+К30. 
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К27 – в колоната се посочват единствено първоистанционните дела, образувани по 

чл. 191, ал. 2 АПК. 

К28 – в тази колона се посочват всички останали участия на прокурора, извън тези 

по чл. 191, ал. 2 АПК, които се изискват по закон. 

К31 – в тази колона се посочват всички участия на прокурора в съдебни заседания по 

съдебно-административни производства, образувани по частни жалби и частни протести 

срещу определения на съда за спиране или прекратяване на тези производства. 

К32 – в тази колона се посочват всички участия на прокурора в касационни 

производства по административни дела. 

К33 – в тази колона следва да се посочи броят на подадените касационни и частни 

протести срещу съдебни актове по административни дела. 

 

2. Контролни суми и контролни цветове при несъответствие между 

въведените данни 

Клетките в лист 7.2., маркирани в сиво, са с въведени формули, намиращи се в края 

на таблицата и съдържащи съответните контролни суми и цветни кодове за автоматично 

изчисляване на въведените в белите полета данни. В сивите клетки не се въвеждат 

данни! Например, К5 е сума на общия брой образувани преписки и се изчислява 

автоматично при попълване в колони 6 (преписки, останали от предходен период) и 7 

(новообразувани за периода), или К5=К6+К7. Общият брой преписки трябва да е равен и на 

сбора от К8 (общ брой решени преписки) и К11 (общ брой неприключени преписки), или 

К5=К8+К11. По време на попълването на таблицата, отделни клетки може да се оцветяват в 

зададените контролни цветове. Ако при попълване на цял ред от таблицата, останат 

оцветени клетки, това означава, че има несъответствие на част от въведените данни, като 

цветът показва условието (резултатът от формулата в съответния цвят под таблицата), 

което не се изпълнява. Ако при въвеждане в колони 6 и 7, сте получили резултат в К5, 

например 100, а сумата от изчислените данни в колони 8 и 11 е например 99, К5 ще се 

оцвети в светло синьо. Ще получите оцветяване и ако в сива клетка с формула въведете 

число, което не отговаря на зададените контроли. 
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1. Обем на прокурорската дейност 

Графика - Обем на прокурорската дейност в апелативните прокуратури 

Графика - Обем на прокурорската дейност в окръжните прокуратури 

Графика - Обем на прокурорската дейност в районните прокуратури 

2. Средна натовареност за един реално работил прокурор 

Графика - Средна натовареност на един прокурор в апелативните прокуратури 

съобразно броя на прокурорите реално работили 

Графика - Средна натовареност на един прокурор в окръжните прокуратури съобразно 
броя на прокурорите реално работили 

Графика - Средна натовареност на един прокурор в районните прокуратури съобразно 
броя на прокурорите реално работили през 2013 г. 

3. Наблюдавани преписки 

Графика - Среден брой наблюдавани преписки от един прокурор 
в апелативните прокуратури 

Графика - Среден брой наблюдавани преписки от един прокурор 
в окръжните прокуратури 

Графика - Среден брой наблюдавани преписки от един прокурор 
в районните прокуратури 

4. Решени преписки 

Графика - Среден брой решени преписки от един прокурор 
в апелативните прокуратури 

Графика - Среден брой решени преписки от един прокурор 
в окръжните прокуратури 

Графика - Среден брой решени преписки от един прокурор 
в районните прокуратури 

3 



5. Наблюдавани досъдебни производства 

Наблюдавани ДП 

Новооб аз вани ДП 

Наблюдавани незабавни п оизводства 

Наблюдавани бъ зи п оизводства 

Наблюдавани ДПОР 
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iir]J2'oi2J}i.i;{ .. ,::;.).,;ZOJЗ .. г.··.f)Y .,(,.,zo1<11г/,;(t; 

Графика - Среден брой наблюдавани досъдебни производства от един прокурор 
в окръжните прокуратури 

Графика - Среден брой наблюдавани досъдебни производства от един прокурор 
в районните прокуратури 

6. Приключване на разследванията 

7. Решени по същество досъдебни производства - прекратени от прокурор и 

внесени в съда с прокурорски акт 

Решени ДП 

Внесени в съда ДП 

Лица по внесените в съда актове 

Обвинителни актове 

Лица по обвинителните актове 

Спо аз мения 

Лица по спо аз менията 

Графика - Среден брой решени по същество досъдебни производства от един 

прокурор в окръжните прокуратури 

Графика - Среден брой решени по същество досъдебни производства от един 

прокурор в районните прокуратури 
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8. Продължителност на досъдебната фаза - от образуването на ДП до решаването 

му от прокурор по същество с прекратяване или внасяне в съда 

До 7 месеца 
До 1 година 
Над 1 година 

9. Участия в съдебни заседания - по наказателно-съдебния надзор и по 

мерки за неотклонение 

Графика - Среден брой съдебни заседания на един прокурор в окръжните прокуратури 

Графика - Среден брой съдебни заседания на един прокурор в районните прокуратури 

10. Внесени в съда прокурорски актове 

Графика - Среден брой прокурорски актове, внесени в съда на един прокурор 
в окръжните прокуратури 

Графика - Среден брой прокурорски актове, внесени в съда на един прокурор 
в районните прокуратури 

11. Относителен дял на решените по същество досъдебни производства 
спрямо наблюдаваните 

Графика - Относителен дял на решените по същество досъдебни производства спрямо 
наблюдаваните в окръжните прокуратури 

Графика - Относителен дял на решените по същество досъдебни производства спрямо 
наблюдаваните в районните прокуратури 

12. Относителен дял на внесените в съда прокурорски актове спрямо 
наблюдаваните досъдебни производства 

Графика - Относителен дял на прокурорските актове внесени в съда спрямо 

наблюдаваните досъдебни производства в окръжните прокуратури 

Графика - Относителен дял на прокурорските актове внесени в съда спрямо 

наблюдаваните досъдебни производства в районните прокуратури 

13. Осъдени и оправдани лица с влязъл в сила оправдателен съдебен акт 

Осъдени лица 

Оп авдани лица 

Графика - Среден брой оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт на един прокурор 
в окръжните прокуратури 

Графика - Среден брой оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт на един прокурор 
в районните прокуратури 
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14. Върнати от съда дела на прокуратурата 

От тях - важени 

Графика - Среден брой върнати дела от съда на прокурора на един прокурор 
в окръжните прокуратури 

Графика - Среден брой върнати дела от съда на прокурора на един прокурор 
в районните прокуратури 

15. Разследвани дела от следователите в окръжните следствени отдели 

Графика - Среден брой разследвани досъдебни производства на един следовател в 

окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури 

16. Възложени дела на следователите в окръжните следствени отдели от 

окръжните прокурори на основание чл. 194, ал.1, т. 4 НПК 

Графика - Среден брой възложени досъдебни производства на основание чл. 104, ал. 
1, т. 4 НПК на един следовател в окръжните следствени отдели в окръжните 

прокуратури 

17. Относителен дял на приключените дела спрямо разследваните дела от 

следователите в окръжните следствени отдели 

Графика - Относителен дял на приключените досъдебни производства спрямо 

разследваните от следователите в окръжните следствени отдели в окръжните 

прокуратури 

18. Дела от особен обществен интерес 

18.1. Обобщени данни 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оп авдани лица с влязъл в сила съдебен акт 
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18.2. Организирана престъпност 

Наблюдавани ДП 

Новообразувани ДП 

РешениДП 

СпрениДП 

Прекратени ДП 

Прокурорски актове, внесени в съда 

Предадени на съд лица 

Върнати от съда дела на прокуратурата 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 

18.3. Корупция 

Наблюдавани ДП 

Новооб аз вани ДП 

Решени ДП 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оп авдани лица с влязъл в сила съдебен акт 

18.4. Изпиране на пари 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оп авдани лица с влязъл в сила съдебен акт 

18.5. Злоупотреби със средства на ЕС 

Наблюдавани ДП 

Новооб аз вани ДП 

Решени ДП 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оп авдани лица с влязъл в сила съдебен акт 
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18.6. Данъчни престъпления 
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Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оп авдани лица с влязъл в сила съдебен акт 

18.7. Подправяне на платежни инструменти и парични знаци 

Наблюдавани ДП 

Новооб аз вани ДП 

РешениДП 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оп авдани лица с влязъл в сила съдебен акт 

18.8. Незаконен трафик на наркотици 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оп авдани лица с влязъл в сила съдебен акт 

18.9. Незаконен трафик на хора 

Наблюдавани ДП 

Новооб аз вани ДП 

Решени ДП 

Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 

Оп авдани лица с влязъл в сила съдебен акт 
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19. Дейност на ВКП 

I отдел 

Потдел 

III отдел 

IV отдел 

V отдел 

VI отдел 

Среден брой преписки 

Среден брой участия в съдебни 

заседания по нсн и ген 

20. Дейност на ВАП и териториалните прокуратури по Административен надзор 
за законност 

Отдели·· Новообразува~и за 
·· 11ерi1ода · · 

ОбщозаВАП 

I отдел 
II отдел 

.? . Cpei)lui.Нй1t1,}вap;нochi на едйц. С : ;J.uii~mм~ceчke ltйechifleceчue·: iI1iecmмece~pe> 
... • прокурор·опiВАП .. ·. 2012г. ., · 201ЗгГ· · ·· 1/ l ::201.4,г..'"'}. 

Среден брой преписки по АСН 

Среден брой преписки по НЗ 

Среден брой административни дела 

Административен надзор за законност - териториални прокуратури 

.... новдобразу/1а'ни·,. . 9рщ ррой 
.·. ; ~jl.~ej,uiJ.дa. ; 

Подадейuи 
рd!iгдедiiн.и 

. п ·едло;iсеiтя';i. 

.. , :'У чц.стцеХt 
'· ,:, Н,'"де~11й / 
Л.; iаrёдаkия?' ••· • 
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Среден брой преписки по надзор за 

законност 

Среден брой административни дела 

21. Дейност на НСлС 

Следователи 

ОБЩО: 

Отдел 01 
Отдел 02 
Отдел 03 
Отдел 04 
Отдел 05 
Отдел 06 

НСлС ОСлО НСлС ОСлО 
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