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                            Р А З Д Е Л   І 
 
      ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА                    
ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 
1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността.  

Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на органите 
на досъдебното производство и другите правоприлагащи органи, 
ангажирани с противодействието на престъпността. 

 
   През отчетната 2020 г. в своята дейност в борбата срещу престъпленията, 

другите закононарушения и противообществените прояви Ямболска районна 
прокуратура с Териториално отделение – Тополовград и Териториално 
отделение – Елхово се е ръководила от Конституцията и законите на Република 
България, плановете за работа на отделните надзори на Върховна 
административна прокуратура, Върховна касационна прокуратура, Апелативна 
прокуратура – гр.Бургас и на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол.  

През периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. в района обслужван  на 
Ямболска районна прокуратура е налице намаление на регистрираната 
престъпност в сравнение с регистрираните престъпления през 2020 г.  

По данни на ОД на МВР – гр.Ямбол са регистрирани общо 1328 броя 
престъпления /срещу 1431 през 2019 г., вкл. РУ – Елхово/. Налице е намаление 
на регистрираните престъпления със 7,20%. 

Регистрираните престъпления при ОД на МВР – Ямбол, са както следва: 
 
                     2020 г.     2019 година 
ОБЩО   -   1328 бр. прест.  - 1431 бр. прест.   
РУ – Ямбол     -    556 бр. прест.  - 580 бр. прест. 
РУ “Тунджа“   -    203 бр. прест.  - 245 бр. прест. 
РУ – Елхово    -    364 бр. прест.  - 387 бр. прест. 
РУ – Стралджа  -    134 бр. прест.  - 144 бр. прест. 
С-р „ПКП“   -      12 бр. прест.  -   12 бр. прест. 
С-р „ПИП“   -      59 бр. прест.   -   63 бр. прест. 
 
По данни на районните управления на полицията през настоящата отчетна 

година, в сравнителен план, състоянието на регистрираните престъпления е 
както следва:  

РУ – Ямбол     -  намаление с     4,14 % 
РУ “Тунджа“   -  намаление с   17,14 % 
РУ – Елхово    -  намаление с     5,94 % 
РУ – Стралджа   -  намаление с     6,94 % 
С-р „ПКП“     -  без промяна 
С-р „ПИП“   -  намаление с     6,35 % 
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От изнесените данни е видно намаление на регистрираната престъпност 
като цяло в сравнение с предходния отчетен период.  

От регистрираните през отчетната 2020 г. престъпления на територията, 
обслужвана от Районна прокуратура – Ямбол – 1328 броя престъпления, 
разкритите от тях са 951 броя. Данните показват, че процента на разкриваемост 
спрямо регистрираните престъпления е 71,61 %  /през 2019 г. процента на 
разкриваемост е бил 65,69 %. В сравнителен план с предходната година 
данните показват увеличение на разкритите престъпления от общо 
регистрираните. Разкрити от минал период са 159 бр.прест. през 2020 г., а през 
2019 г. – 112 бр. престъпления. 

Разкриваемостта на регистрираната престъпност по Районни управления 
на МВР е както следва: 

  2020 г.       2019 г.    
РУ – Ямбол      - 72,30 %  - 66,38 % 
РУ “Тунджа“    - 65,52 %  - 54,69 % 
РУ – Елхово     - 74,45 %  - 71,06 % 
РУ – Стралджа    - 78,36 %  - 75,69 % 
С-р „ПКП“      - 75,00 %  - 66,67 % 
С-р „ПИП“    - 52,54 %  - 46,03 % 
  
Броят на регистрираните престъпления от минал период, но разкрити през 

отчетния период на 2020 г. е 98 бр. срещу 82 броя през 2019 г. 
 

2020 г.         2019 г.  
РУ – Ямбол     -    67 бр. прест.  - 58 бр. прест. 
РУ “Тунджа“   -    41 бр. прест.  - 25 бр. прест. 
РУ – Елхово    -    29 бр. прест.  - 12 бр. прест. 
РУ – Стралджа  -      5 бр. прест.  -   3 бр. прест. 
С-р „ПКП“   -      3 бр. прест.  -   2 бр. прест. 
С-р „ПИП“   -    14 бр. прест.   - 12 бр. прест. 
 
Изложените данни относно регистрираната престъпност и разкритите 

престъпления показва един сравнително добър резултат на разкриваемост и 
тенденция за завишаване на процента на разкриваемост в сравнение с 
предходните години, като следва да се отбележи увеличение на този процент. 
Този резултат се дължи на усилията за подобряване организацията и работата 
на органите на МВР и подобряване взаимодействието между МВР и 
прокуратурата. Видно е, че има леко намаление на престъпността на 
територията на Ямболска област, вкл. и конкретно тази обслужвана от Районна 
прокуратура – Ямбол. Налице е обаче увеличение на разкриваемостта. 
Същевременно с това на базата на данните и техния анализ следва да се 
отбележи, че е необходимо да се постигне още по-голямо подобряване на 
работата на МВР и прокуратурата, както и подобряване на взаимодействието 
между тях, с оглед постигане на по-добри резултати в борбата с престъпността 
и съответно разкриване на престъпленията и тяхното разследване.  
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Анализът на данните представени от ОД на МВР – Ямбол, сочи намаление 
на регистрираната престъпност, като същевременно обаче е налице увеличение 
на разкриваемостта на престъпленията.   

Районно управление – Тополовград обслужва територията на Община – 
Тополовград и попада в административнотериториалните граници на област 
Хасково. 

Данните за регистрираните криминални престъпления на територията на 
РУ – Тополовград за 2020 г. и за 2019 г., са както следва: 

През 2020 г. в РУ – Тополовград досъдебното производство се е водило от 
един разследващ полицай, който е работил по 124 досъдебни производства по 
описа на РУ – Тополовград, от които: 

- 87 бр. са новообразувани през 2020 г. за сравнение – 77 бр. за 2019 г. 
- 19 бр. са възобновени ДП през 2020 г. за сравнение – 11 бр. за 2019 г. 
- 6 бр. са образувани в края на 2019 г. и са останали на производство след 

01.01.2020 г.   
-  12 бр. досъдебни производства, изпратени по делегация от друго РУ; 
От всичките досъдебни производства по описа на РУ – Тополовград, 97 

броя са досъдебни производства, разследвани по общия ред и 15 броя бързи 
производства. 

Приключени през периода са 108 броя ДП, от които 87 броя срещу 
известен извършител и 21 броя срещу неизвестен извършител, от тях: 

- 41 бр. са приключени с мнение за съд; 
- 40 бр. с мнение за прекратяване; 
- 27 бр. са с мнение за спиране. 
От бързите производства – 15 на брой, 14 БП са приключени с мнение за 

предаване на съд, като 12 бр. БП са приключени без удължаване на срока или 
преобразуване в ДП, а 2 бр. БП са преобразувани в ДП. Остава на производство 
в края на 2020 г. 1 бр. БП. 

Остават на производство в края на периода 4 бр. досъдебни производства 
(1 БП и 3 ДП).  

 
Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово   
Данните за регистрираните криминални престъпления на територията на 

РД „ГП“ – Елхово за отчетния период на 2020 г.,са както следва: 
1.Общ брой разследвани ДП за периода - 345 бр., от които БП - 223 бр., 
ДПОР- 122 бр. 
2. Общ брой образувани ДП за периода - 301 бр., от които БП - 223 бр.,  
ДПОР - 78 бр. 
По чл.280 НК   - 41 бр. 
По чл.281 НК   - 14 бр. 
По чл.316 НК   - 69 бр. 
Почл.279НК  -151 бр. 
По чл.345а НК   - 4 бр 
По чл.345, ал. 1 НК  - 2 бр. 



 

 5

По чл.343в НК   - 1 бр. 
По чл.242 НК   - 1 бр. 
По чл.354а НК   - 2 бр. 
По чл.354 НК   - 3 бр. 
По чл. 304а НК   - 4 бр. 
По чл. 308 НК   - 1 бр. 
  

3. Възобновени ДП - 15бр. 
4. Общ брой приключени дела за периода - 318 бр., от които БП - 230 бр., 
ДПОР - 85 бр. 
По чл.280 НК  - 51 бр. 
По чл.281 НК   - 14 бр. 
По чл.316 НК   - 75 бр. 
По чл.279 НК   - 160 бр. 
По чл.294 НК   - 2 бр. 
По чл.345а НК   - 5 бр. 
По чл.345, ал.1 НК  - 3 бр. 
По чл.343в НК  - 1 бр. 
По чл. 325 от НК   - 1 бр. 
По чл. 304а НК   - 3 бр. 
 По чл.354а НК   - 2 бр. 
По чл.354 НК   - 1 бр. 
 

С мнение за съд - БП - 228 бр., ДПОР - 45 бр. 
 

С мнение за прекратяване - БП - 2 бр., ДПОР - 9 бр. 
 

С мнение за спиране - ДПОР - 37 бр. 
 

5. Брой привлечени обвиняеми лица - общо 342 лица 
По чл.280 НК   - 59 бр. 
По чл.281 НК   - 16 бр 
По чл.316НК  - 96 бр 
Почл.279НК  - 161 бр. 
По чл.345а НК   - 1 бр. 
По чл.345, ал. 1 НК  - 1 бр. 
По чл. 325 от НК   - 1 бр. 
По ч.242 НК   - 2 бр. 
По чл. 343в НК   - 1 бр. 
По чл. 304а НК   - 4 бр. 

6. Брой дела е фактическа и/или правна сложност - 4 бр. 

Дела на Специализираната прокуратура - 1 бр. 

7. ДП на производство - 27 бр. 
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През отчетния период на 2020 г. на територията на Ямболска районна 

прокуратура са новообразувани 1270 досъдебни производства. За сравнение 
през 2019 г. са новообразувани 877 досъдебни производства, през 2018 г. са 
новообразувани 911 досъдебни производства. 

От общо новообразуваните през 2020 г. 1270 ДП, съгласно систематиката 
на НК, данните сочат следното: 
 - глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността – новообразувани – 
79 ДП. 

- глава ІІІ-та от НК - Престъпления против правата на гражданите – 
новообразувани – 10 ДП. 

- глава ІV-та от НК - Престъпления против брака и семейството – 
новообразувани – 51 ДП. 

- глава V-та от НК - Престъпления против собствеността – 
новообразувани – 452 ДП. 

- глава VІ-та от НК - Престъпления против стопанството – 
новообразувани – 41 ДП. 

- глава VІІІ-ма от НК - Престъпления против дейността на държавни 
органи и обществени организации – новообразувани – 48 ДП. 

- глава ІХ-та от НК – Документни престъпления – новообразувани – 27 
ДП. 

- глава Х-та от НК – Престъпления против реда и общественото 
спокойствие – новообразувани – 37 ДП. 

- глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления – новообразувани – 525 
ДП. 

От новообразуваните през 2020 г. досъдебни производства, разследвани по 
общия ред са, както следва: от разследващ полицай 1066 бр. досъдебни 
производства, от следовател 19 бр. досъдебни производства, от прокурор – 
няма, от митнически инспектор – 2 бр. 

Новообразуваните през 2020 г. бързи производства са 183 бр., през 2019 г. 
– 103 бр., а през 2018 г. – 120  бр. 

Анализът на данните показва увеличаване на броя на образуваните общо 
досъдебни производства през 2020 г. спрямо 2019 г. 

Налице е увеличаване броя и на образуваните бързи производства. 
През 2020 г. решени от прокурор са общо 2442 досъдебни производства.  
Съотношението на новообразуваните през 2020 г. досъдебни производства 

спрямо решените е 52 %. Решените са 2 пъти повече от новообразуваните. 
Внесените в съда досъдебни производства са 674 бр.  
През отчетния период на 2020 г. обвинителните актове внесени от ЯРП в 

съда са 510 бр. За сравнение през 2019 г. са били внесени 350 бр., а през 2018 г. 
– 490 бр. ОА.  

През 2020 г. внесените споразумения за решаване на делото са 89 бр., за 
сравнение през 2019 г. са били внесени 14 бр. споразумения, а през 2018 г. 10 
бр. 
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През 2020 г. в съда са внесени 75 бр. предложения за освобождаване от 
наказателна отговорност по чл.78а от НК. За сравнение през 2019 г. са били 42 
бр., а през 2018 г. са били внесени 66 бр.  

Анализът на данните досежно внесените в съда актове сочи увеличение на 
внесените от прокурорите актове в съда през 2020 г.   

През 2020 г. по текстове от НК са внесени в съда досъдебни производства, 
както следва: 

- против личността       -   38 бр. /от тях обв.акт 32 бр./  
- правата на гражданите                 -     1 бр. /от тях обв.акт  1 бр./ 
- против брака и семейството     -   44 бр. /от тях обв.акт 24 бр./ 
- против собствеността      - 180 бр. /от тях обв.акт 168 бр./ 
- против стопанството   -   18 бр. /от тях обв.акт  15 бр./ 
- против дейността на държ.органи 
  обществени организации и лица 
  изпълняващи публични функции -    35 бр. /от тях обв.акт 25 бр./  
- документни престъпления  -    13 бр. /от тях обв.акт 8 бр./ 
- против реда и общественото  
  спокойствие    -    11 бр. /от тях обв.акт 9 бр./  
- общоопасни престъпления   -  334 бр./от тях обв.акт 228 бр./ 
  
Общо за 2020 г. са предадени на съд 763 обвиняеми лица /срещу 456 

обвиняеми лица през 2019 г. и 534 обвиняеми лица през 2018 г./ От общо 
предадените на съд обвиняеми лица, 592 са по обвинителни актове, 94 по 
споразумения и 77 лица по предложения за освобождаване от наказателна 
отговорност по чл.78а от НК. Данните сочат за увеличение на броя на 
предадените на съд лица с обвинителни актове в сравнение с предходен 
период.  

Общо осъдените и санкционирани през 2020 г. лица в резултат на 
внесените от прокуратурата актове в съда – по обвинителни актове, одобрени 
от съда споразумения за решаване на делото и по направени предложения по 
чл.375 от НПК, вр. чл.78а от НК, са 644. През 2019 г. тези лица са били 392 или 
са налице 252 лица повече осъдени и санкционирани лица от предходния 
отчетен период. 

 
По постановените осъдителни актове са наложени общо 862 бр. наказания:   
-  “Лишаване от свобода” ефективно     – 148 бр. 
-  „Лишаване от свобода” – условно    – 244 бр.    
-  С наложено наказание “Пробация”   – 130 бр.  
-  С наложено наказание „Глоба“   – 215 бр.   
-  наказание (Лишаване от права)   – 110 бр.   
-  друг вид наказания (Обществено порицание) – 125 бр. 
 Анализът на данните сочи значително увеличение на наложените 

наказания спрямо предходните отчетни периоди.  
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През 2020 г. при РП – Ямбол са били постановени 8 /осем/ оправдателни 
присъди по внесените от прокурорите обвинителни актове. От тях оправданите 
лица с влезли в сила оправдателни присъди са 9 бр. През 2019 г. са били 
постановени 5 оправдателни присъди по внесени от прокурорите обв.актове. 
През 2018 г. при РП – Ямбол са били постановени 9 /девет/ оправдателни 
присъди по внесените от прокурорите обвинителни актове.   

Анализът на гореизложените данни е, че през 2020 г. има леко увеличение 
на броя на оправдателните присъди.  

 
2. Необходими мерки и законодателни промени. 

 Изхождайки от данните досежно регистрираната, разкритата и наказаната 
престъпност на територията на Районна прокуратура – Ямбол за 2020 г. се 
налага заключението, че с оглед повишаване резултатите в борбата с 
престъпността, е необходимо да се акцентира върху бързото и качествено 
разследване. В тази връзка акцента следва да падне върху подобряването на 
взаимодействието във всекидневната работа на Прокуратурата и на органите на 
МВР. Подобряване качеството на взаимодействие между наблюдаващите 
делата прокурори и разследващите полицаи и съответно екипният принцип на 
работа е успешен модел за бързо и качествено разследване и би следвало все 
по-широко да се прилага. Особено това се отнася за делата с усложнена 
фактическа обстановка, имащи особена тежест и значим обществен интерес. 

  
Р А З Д Е Л    ІІ  

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ   
 

            І. ДОСЪДЕБНА ФАЗА 
 

Дейността на Районна прокуратура – Ямбол за 2020 г. по преписките 
/предварителни проверки/ и по разследване на досъдебните производства /ДП/ 
се провеждаше в съответствие със залегналите задачи за изпълнение по 
следствения надзор, съобразно изготвения План за работата на Окръжна 
прокуратура – Ямбол за 2020 г., както и в изпълнение на периодично 
постъпващите указания на Върховната касационна прокуратура на Република 
България, Апелативна прокуратура – гр.Бургас и Окръжна прокуратура – 
гр.Ямбол. 

В по-голямата си част мероприятията и задачите, касаещи работата по 
следствения надзор бяха своевременно и точно реализирани, като обобщена 
информация за тях и съответните справки са били докладвани съответно в 
Окръжна прокуратура – Ямбол, Апелативна прокуратура – Бургас и Върховна 
касационна прокуратура на Република България. 

Във връзка с работата на Районна прокуратура – Ямбол по преписките 
/предварителни проверки/ и по разследването на досъдебните производства 
следва да се отбележи, че не бяха налице случаи на противоречива съдебна 
практика, които да затрудняваха и съответно да създаваха проблеми, както в 
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работата на прокуратурата като цяло, така и в работата на прокурорите при 
ЯРП по конкретните преписки и досъдебни производства. Не бяха налице и 
случаи на противоречива прокурорска практика във връзка с дейността по 
преписките и досъдебните производства. Липсата на противоречива съдебна и 
прокурорска практика се дължи на факта, че във всеки случай на констатиран 
проблем по прилагането на материалния и процесуалния закон във връзка с 
работата на прокурорите по конкретните дела и преписки бяха провеждани 
своевременно съвещания на прокурорите. На тези съвещания, след разискване, 
бяха вземани съответните решения във връзка с недопускане на създаване на 
противоречива практика.  

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

мерки. 
През отчетния период на 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол е 

работено общо по 3284 преписки. За сравнение през 2019 г. броят на 
преписките е бил 2711, а за 2018 г. е било работено общо по 2183 преписки. 
Т.е. налице е значително увеличение на броя на наблюдаваните преписки в 
Районна прокуратура – Ямбол през 2020 г. 

От общо 3284 преписки при Районна прокуратура – Ямбол 
новообразувани през отчетния период са 3240 общо. За сравнение през 2019 г. 
новообразуваните преписки са били 2686, а през 2018 г. – 2012. 

За отчетния период – 2020 г. са били решени общо 3200 преписки. За 
сравнение през 2019 г. са били решени 2643, а през 2018 г. – 2088 . 

От общо решените преписки, с постановление за отказ да се образува 
досъдебно производство са приключили 2490 преписки. За сравнение през 2019 
г. с постановление за отказ да се образува досъдебно производство са 
приключили преписки 1962, а през 2018 г. – 1467  преписки.  

Относителният дял на преписките приключили с отказ да се образува ДП 
спрямо общия брой решени преписки е 77,81 %. За сравнение през 2019 г. този 
процент е бил 74,23 %, а през 2018 г. процентът е бил 70,25 %. 

През 2020 г., в Районна прокуратура – Ямбол с образуване на досъдебно 
производство са приключили 557 преписки. За сравнение през 2019 г. са били 
образувани 410 досъдебни производства, а през 2018 г. – 402 досъдебни 
производства.  

Относителният дял на преписките, които са приключили с образуване на 
досъдебно производство спрямо общия брой решени преписки е 17,40 %. За 
сравнение през 2019 г. този процент е бил 15,51 %, а през 2018 г. процентът е 
бил 19,25  %. 

В Районна прокуратура – Ямбол, в края на 2020 г. са останали нерешени 
84 бр. преписки, всички  в законовия срок по чл.145 ал.2 от ЗСВ.  
  През 2020 г. при Районна прокуратура – Ямбол са наблюдавани 9 бр. 
преписки, образувани след самосезиране на прокуратурата. През отчетния 
период са наблюдавани 3 бр. ДП.     
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Налице са 17 бр. преписки образувани след сигнали на контролни органи, 
като по 5 от тях са образувани ДП. За сравнение през 2019 г. са били налице 15 
такива преписки, а през 2018 – 14. 

За 2020 г. по образувани материали на Национална агенция по приходите 
са наблюдавани 16 бр. преписки и 1 бр. по материали на АДФИ, като по 5 от 
тях са бразувани досъдебни производства. За 2020 г. по образувани материали 
от ДАНС са наблюдавани 1 бр. преписка. Наблюдавани са 4 бр. досъдебни 
производства по материали на ДАНС. 
 През 2020 г. е налице запазване на тенденцията за напредък в работата по 
преписките относно срочността на приключване на същите, както от 
компетентния орган извършил предварителната проверка, така и от прокурора, 
произнесъл се по преписката.   
 Като обобщение за работата на Районна прокуратура – Ямбол през 2020 
г. по преписките, следва да се отбележи запазване тенденцията за една много 
добра прокурорска работа, свързана със срочността и качеството на 
наблюдаване и решаване на преписките. И през 20г. продължи да се прилага 
практиката относно съблюдаване на сроковете, в които следва да се приключи 
работата по преписките и по-конкретно свързана с разпореждането на 
Административния ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура – 
Ямбол, според което деловодството на ЯРП следва да уведомява писмено всеки 
прокурор 7 дни преди изтичане на срока на възложената проверка по всяка 
наблюдавана преписка. Създаването на този механизъм гарантира недопускане 
на пропуски в работата на прокурорите по преписките /в контекста на общата 
им натовареност/, респ. недопускане на неспазване на законоустановения срок 
на произнасяне от прокурорите.  
 
 

    2. Следствен надзор 
 2.1. Обобщени данни по видове производства и съобразно 
систематиката на НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и на 
ощетените юридически лица от престъпления.   
   

През отчетната 2020 г. в района, обслужван от Ямболска районна 
прокуратура, по данни на ОД на МВР – гр.Ямбол са регистрирани общо 1328 
престъпления, като за 2019 г. са били общо 1031 престъпления. Налице е 
увеличение на регистрираните престъпления с 22,36 % в сравнение с 
предходната година. 

От регистрираните през отчетната 2020 г. престъпления на територията, 
обслужвана от Районна прокуратура – Ямбол – 1328 бр. са разкрити 951 бр. 
Данните показват, че процента на разкриваемост спрямо регистрираните 
престъпления е 71,61% /през 2019 г. процента на разкриваемост е бил 66,15 %/. 
В сравнителен план с предходната година данните са завишени в процентно 
съотношение на разкритите престъпления от общо регистрираните.  

По данни на РУ – Тополовград са регистрирани общо 87 престъпления, 
като за 2019 г. са били 62 такива. Налице е увеличение на регистрираните 
престъпления с 28,73 % в сравнение с предходната година. 
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През 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са били наблюдавани 2932 
бр. досъдебни производства /вкл. прекратените по давност/. Наблюдаваните 
досъдебни производства без прекратените по давност /дела на производство/ са 
1942 бр.  От тях новообразувани през 2020 г. са 1270 ДП. За сравнение през 
2019 г. са били наблюдавани 3282 ДП /вкл.прекр. по давност/ - без прекр. по 
давност наблюдавани са били – 1373 ДП, като новообразуваните са били 877 
ДП.  

Тези данни сочат значително увеличение на броя на наблюдаваните и 
броя на новообразуваните досъдебни производства /350 броя по-малко 
наблюдавани ДП и 393 бр. повече новообразувани/.  

През 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол неизменно се прилагаше 
механизма за разпределение на новообразуваните досъдебни производства 
между прокурорите и определяне на наблюдаващ прокурор с внедрения в 
експлоатация модул за случайно разпределение на УИС-2 със Заповед № РД-
04-516/14.10.2015г. на Главния прокурор на Република България. Със Заповед 
№ 315/30.11.2015г. на Административен ръководител – Районен прокурор на 
ЯРП са утвърдени и въведени в действие, считано от 01.12.2015г. Вътрешни 
правила за разпределението на преписките и досъдебните производства на 
принципа на случайни подбор в Районна прокуратура – Ямбол, изменени и 
допълнени със Заповеди РП № 158/19.10.2017г., РП № 372/28.12.2018 г., № РД-
04-456/31.12.2019 г. и № РД-04-238/21.07.2020 г. на Административен 
ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол. Със 
Заповед РД-04-425/04.12.2018 г. на Главен прокурор на Република България, 
считано от 07.01.2019 г. пилотно е внедрен в експлоатация УИС-3.  

Продължава утвърдената вече практиката за незабавно уведомяване на 
разследващия орган за конкретния прокурор, който ще наблюдава и ръководи 
разследването, като се дават и конкретни указания от голяма част от 
прокурорите при ЯРП още на тази фаза. От своя страна, прокурорите изискват 
от разследващия орган, периодично и своевременно да ги информира за 
извършените процесуално-следствени действия. И през 2020 г. в работата си 
наблюдаващите прокурори при ЯРП неизменно налагат и използват 
създадената вече практика съвместно с разследващия орган да се обсъждат и 
изготвят следственокалендарен план на разследването, в контекста на 
събраните доказателства, при анализ на същите и съответно набелязване на 
мерки за качествено и срочно приключване на разследването. Във всички 
случаи се използва наложената практика разследващият орган да докладва на 
наблюдаващия прокурор материалите по делото преди привличане на 
обвиняем и преди предявяване на разследването. От своя страна 
наблюдаващият прокурор дава указание по разследването. През 2019 г. в 
Районна прокуратура – Ямбол продължава практиката изготвените от 
разследващите органи проекти на диспозитиви на обвинението, което предстои 
да се предяви на обвиняемите лица да се докладва писмено на наблюдаващите 
прокурори, които от своя страна чрез подпис удостоверяват одобрението си на 
така изготвения обвинителен диспозитив. Наложи се практиката при 
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неодобрение на изготвения обвинителен диспозитив от разследващия орган, 
наблюдаващият прокурор конкретно да посочва корекциите, които следва да се 
направят, с оглед повдигането на едно законосъобразно обвинение, а в много 
случаи да изписват целия диспозитив.  

Налице са единични случаи, в които дадените указания от наблюдаващия 
прокурор по приключване на разследването и по изготвяне обвинителния 
диспозитив на обвинението, което следва да се повдигне, да не се изпълняват 
от разследващия орган. В тези случаи се използва утвърдената вече практика, 
наблюдаващият прокурор първоначално да уведомява съответния 
административен ръководител на разследващия орган и едва впоследствие, при 
неотстраняване на пропуските и слабостите в работата на разследващ орган по 
конкретното разследване, да предприема евентуално действия в съответствие с 
правомощията му, предвидени в НПК и ЗСВ. 
 
 

 Наблюдавани досъдебни производства. 
От общо наблюдаваните 2932 досъдебни производства, разследването е 

приключило по 1361 досъдебни производства. Всички приключени 1361 ДП са 
приключили в законов срок. За сравнение през 2019 г. досъдебните 
производства, по които разследването е било приключено към края на отчетния 
период е бил 1039, а през 2018 г. – 1056 ДП. 476 ДП са неприключени от 
разследващия орган – всички в законов срок. От общо наблюдаваните 2932 
досъдебни производства, прокурорите при Районна прокуратура – Ямбол са 
решили 2442 досъдебни производства. За сравнение през 2019 г. са решени 
2940, а през 2018 г. – 3026 ДП. Към края на отчетния период при прокурор за 
решаване са 65 ДП, като 61 броя са в срок до 1 месец.  

Относителният дял на решените спрямо общо наблюдаваните 
производства е 83,29 %.  

 
Бързи производства. 
През 2020 г. при Районна прокуратура – Ямбол са били наблюдавани 

общо 184 бързи производства. За сравнение през 2019 г. са били наблюдавани 
производства 105 БП, а през 2018 г. – 121 БП. 

Общото съотношение на бързите производства спрямо общия брой 
досъдебни производства, наблюдавани по общия ред е 10,17 %.  

От общо наблюдаваните 184 бързи производства, с приключило 
разследване са 184 БП.  При 51 БП, прокурорът се е разпоредил за разследване 
по общия ред, поради фактическа и правна сложност /преобразувани/.   

От общо приключилите 184 бързи производства, решените от прокурор 
са 184 бр. /за сравнение през 2019 г. са били решени 105 бързи производства, а 
през 2018 г. – 121 БП/. В края на отчетния период при прокурор не са останали 
за решаване бързи производства.   

 
Досъдебни производства /ДП/ разследвани по общия ред. 
През 2020 г., при Районна прокуратура – Ямбол са били наблюдавани 

общо 1809 ДП разследвани по общия ред. От тях новообразувани са 1087 ДП. 
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За сравнение през 2019 г. са били наблюдавани 1373 ДП по общия ред, от 
които новообразувани 877, а през 2018 г. са били наблюдавани 1379 ДП по 
общия ред, от които новообразувани – 791.     

От общо наблюдаваните 1809 ДП разследвани по общия ред, приключени 
са общо 1177 ДП, всички в законовия срок. Неприключени от общо 
наблюдаваните 1809 ДП, разследвани по общия ред към края на отчетния 
период са общо 476 ДП.  

От общо наблюдаваните 2932 ДП /вкл.и БП/ решени от прокурор са 2442 
ДП. Внесени в съда ДП са 674 ДП.  

От внесените през 2020 г. 674 ДП в съда, с обвинителни актове са 
внесени – 510 ДП /при 406 ДП за 2019 г./, предложения за споразумения – 89 
ДП /при 14 ДП за 2019 г./ и предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание – 75 ДП /при 42 ДП за 
2019 г./.  

 Прекратени от прокурор ДП за 2020 г. са 1380 бр./ при 2184 ДП за 2019 
г. и 2213 за 2018 г./  Спрени от прокурор ДП за 2020 г. са 283 бр. /при 280 ДП 
за 2019 г. и 235 ДП за 2018 г./  

Срочността на решаване от прокурора на ДП е както следва: до 1 месец – 
2407 бр.; до 1 месец без удължен срок от адм.ръководител – 10 бр., до 2 месеца 
с удължен срок от адм.ръководител – 25 бр.   

Останали за решаване при прокурор към края на отчетния период са 65 
ДП, като от всички са в законов срок. 

 
Пострадали лица от извършени престъпления по новообразувани ДП. 
По новообразуваните 1270 ДП за 2020 г. при Районна прокуратура – 

Ямбол, пострадалите общо физически лица са 562. От общо пострадалите 
физически лица за 2020 г., непълнолетни са 34, а малолетни са 16. От общо 
пострадалите физически лица от престъпленията по новообразуваните 
досъдебни производства - 330 са мъже, а 232 са жени. 

През 2020 г. от престъпленията по новообразуваните досъдебни 
производства са пострадали 21 юридически лица.  

Съгласно систематиката на НК, пострадалите лица от престъпления по 
новообразуваните ДП, се разпределят, както следва: 

- глава ІІ-ра от НК – Престъпления против личността – пострадали – 65 
лица. 

- глава ІІІ-та от НК - Престъпления против правата на гражданите – 8 
лица. 

- глава ІV-та от НК - Престъпления против брака и семейството – 
пострадали – 33 лица. 

- глава V-та от НК - Престъпления против собствеността – пострадали – 
377 ФЛ и 18 ЮЛ. 

- глава VІІІ-ма от НК - Престъпления против дейността на държавни 
органи и обществени организации – пострадали – 13 лица. 
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- глава Х-та от НК - Престъпления против реда и общественото 
спокойствие – пострадали – 11 ФЛ. 

- глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления – пострадали – 55 ФЛ и 
3 ЮЛ. 

  

2.2. Срочност на разследване.   
 

От общо приключените 1361 ДП, в законов срок са приключили всички 
ДП. За сравнение през 2019 г. общо са били приключени 1039 ДП, през 2018 г. 
общо са приключени 1056 ДП, всички в законов срок.  

Към края на отчетния период са останали с неприключено разследване 
476 ДП, като всички са в законов срок. За сравнение с 2019 г. с неприключено 
разследване – 334 ДП, а през 2018 г. са останали с неприключено разследване 
318 ДП. 

От общо решените от прокурор 2442 ДП, от тях 2407 ДП са решени в 
едномесечен срок, 10 ДП в едномесечен без удължен срок и 25 с удължен срок 
от адм.ръководител. За сравнение през 2019 г. от общо решените от прокурор 
2940, решени в едномесечен срок – 2931, през 2018 г. - 3026 ДП, от които 3016 
ДП са решени в едномесечен срок.  

Към края на отчетния период са останали за решаване 65 ДП, 61 ДП в 
срок до 1 месец и 4 ДП до 2 месеца – с удължен срок от адм.ръководител. Към 
края на отчетната 2019 г. са останали за решаване 28 ДП, 24 ДП в срок до 1 
месец и 4 ДП до 2 месеца – с удължен срок от адм.ръководител, през 2018 г. са 
останали за решаване 39 ДП, всички в срок до 1 месец.  

От общия брой на прекратените и внесени в съда досъдебни 
производства – 1064 ДП, продължителността на досъдебната фаза, считано от 
образуване на досъдебното производство до решаването му от прокурор по 
същество, е както следва:  до 8 месеца – 808 ДП, до една година – 92, над 1 
година – 93 ДП и над 2 години – 71 ДП. 

Наличието на досъдебни производства, при които продължителността на 
досъдебната фаза е продължила над 1 и 2 години се дължи на работата на 
прокурорите по досъдебните производства от минали години – касае се за 
досъдебни производства, по които разследването е било спряно и през 
отчетния период, поради отпадане на законовите основания за спиране, са били 
възобновени, както и на липсата на експерт по съдебномедицинските 
експертизи за нашия съдебен район, което води до забавяне на тези дела.   

Във връзка със задължението на прокурорите при ЯРП да следят 
стриктно разследването да се извършва в съответните законови срокове и с 
оглед недопускане на случаи на извършване на процесуално-следствени 
действия извън законовите срокове и през 2020 г. продължи да се прилага 
практиката свързана с разпореждането на Административния ръководител – 
Районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, според която 
деловодството на ЯРП следва да уведомява писмено всеки прокурор 7 дни 
преди изтичане на срока на разследване по всяко наблюдавано досъдебно 
производство. Създаването на този механизъм гарантира недопускане на 
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пропуски в работата на наблюдаващите прокурори по досъдебните 
производства, свързани с неспазване на законоустановените срокове, както за 
разследване, така и произнасяне.  

 
2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения. 
През 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са били решени от 

прокурора общо 2442 досъдебни производства. 
За сравнение през 2019 г. в Районна прокуратура – Ямбол са били решени 

от прокурора общо 2940 досъдебни производства, а през 2018 г. са били 
решени 3026 досъдебни производства.  

Относителният дял на решените спрямо общо наблюдаваните 
производства е 83,29 %.  

За сравнение през 2019 г. този дял е бил 83,55%, а през 2018 г. - 90,14 %. 
Анализът сочи тенденция на леко намаляване на относителния дял на решените 
спрямо общо наблюдаваните досъдебни производства в сравнение с 
предходния период.  

В края на отчетния период на 2020 г. нерешени са останали 65 ДП 
разследвани по общия ред, като няма такива  извън законовия срок. 

Анализът на решените досъдебните производства в контекста на общо 
наблюдаваните през 2020 г. досъдебни производства от прокурорите при ЯРП 
показва запазване на тенденцията от предходния отчетен период за много 
добра прокурорска работа в разследването на досъдебните производства и 
решаването им по същество.  

 
Видове решения. 
През 2020 г. прокурорите при Районна прокуратура – Ямбол са изготвили 

и внесли в Районен съд – Ямбол 674 прокурорски акта. 
За сравнение през 2019 г. са били внесени 406 прокурорски акта, а през 

2018 г. – 490 прокурорски акта.  
Общия брой на лицата по тези актове е 763.   
През 2020 г. прокурорите при ЯРП са внесли в съда общо 510 

обвинителни акта. За сравнение през 2019 г. са били внесени 350 ОА, а през 
2018 г. са били внесени 414 ОА. 

Относителният дял на обвинителните актове спрямо общия брой на 
прокурорските актове внесени в съда е 75,67 %.  

През 2020 г. от прокурорите при ЯРП са били внесени в Районен съд – 
Ямбол 89 споразумения /за сравнение през 2019 г. са били внесени в ЯРС 14 
споразумения, а през 2018 г. – 10. Общият брой на лицата по внесените 
споразумения е 94.  

Относителният дял на предложенията за споразумения спрямо общия 
брой на прокурорските актове внесени в съда е 13,20 %.  

През 2020 г. прокурорите при ЯРП са внесли в Районен съд – Ямбол 75  
предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
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административно наказание /чл.78 А от НК/. За сравнение през 2019 г. са 42, а 
през 2018 г. са били внесени 66 предложения.  

Относителният дял на предложенията за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание спрямо всички внесени 
от прокурорите актове в съда е 11,13 %.  

Анализът на внесените прокурорски актове в съда показва увеличение  на 
внесените актове в сравнение с предходната година.  

  
Спрени досъдебни производства. 

 През 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са били спрени общо 283 
досъдебни производства. За сравнение през 2019 г. са били спрени 280 ДП, а 
през 2018 г. – 235 ДП. 

От общо спрените досъдебни производства през 2020 г., 183 досъдебни 
производства срещу неизвестен извършител и 100 досъдебни производства са 
спрени на други основания /отсъствие на извършител, изчакване на МПП и др./ 
За сравнение през 2019 г. – 213 спрени ДП срещу НИ и 67 ДП са спрени на 
други основания, а през 2018 г. са били спрени 32 ДП /отсъствие на 
извършител, изчакване на МПП и др./ и 203 срещу неизвестен извършител. 
 От спрените досъдебни производства през отчетния период, възобновени 
през 2020 г. са общо 138 ДП.   

Относителният дял на спрените досъдебни производства през отчетния 
период спрямо общо наблюдаваните е 9,65 %.  

Относителният дял на спрените досъдебни производства през отчетния 
период спрямо общо решените досъдебни производства е 11,59 %. 

Анализът на спрените досъдебни производства през отчетния период 
показва леко увеличаване на броя на спрените досъдебни производства през 
годините. Продължава да стои на дневен ред проблема при работата по 
спрените досъдебни производства, когато се касае за отсъствие и напускане 
пределите на Република България на обвиняем или свидетел. След приемането 
на България в Европейския съюз, по границите на страната със страните членки 
на Европейския съюз не може да се осъществява ефективен контрол от 
граничните власти и МВР, както и да се дават конкретни данни, дали и кога 
лицето е напуснало Република България. Друг проблем е забавяне на 
разследването при изготвяне на Молба за правна помощ /МПП/, като за някои 
държави забавянето е много продължително. 

Основен дял на спрените досъдебни производства и през 2020 г. е на тези 
срещу неизвестен извършител.  Изводът, който се налага е, че усилията, които 
органите на МВР полагат по своевременното разкриване и установяване на 
извършителите на престъпното деяние се оказват все още недостатъчни.  

 
 

Прекратени досъдебни производства. 
През 2020 г. при Районна прокуратура – Ямбол са били прекратени общо 

1380 досъдебни производства. За сравнение през 2019 г. – 2184 ДП, а през 2018 
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г. са били прекратени 2426 ДП. Налице е значително намаляване на 
прекратените досъдебни производства през отчетния период.   

През отчетния период броят на прекратените досъдебни производства 
извън тези по давност е 390 ДП, като 62 ДП е срещу известен извършител, 328 
ДП срещу неизвестен извършител. 

През 2020 г. прокурорите при ЯРП са прекратили по давност /на 
основание чл.24 ал.1 т.3 от НПК/ общо 990 досъдебни производства, от които 2 
ДП срещу известен извършител и 988 ДП срещу неизвестен извършител. За 
сравнение през 2019 г. – общо 1910 ДП, а през 2018 г. по давност са били 
прекратени 1883 ДП.  

Анализът на данните сочи значително намаляване на броя на 
прекратените по давност ДП през настоящия отчетен период в сравнение с 
предходния такъв.  

Относителният дял на прекратените досъдебни производства спрямо 
общо решените досъдебни производства от прокурорите е 56,51 %, 
относителният им дял спрямо общо наблюдаваните от прокурорите досъдебни 
производства е 47,07 %. 

Анализът на прекратените досъдебни производства показва, че през 
отчетния период е налице намаление на броя на прекратените досъдебни 
производства.  

  В контекста на гореизложеното, при Районна прокуратура – Ямбол  
продължи да се използва вече утвърдената практика, прокурорите внимателно 
и стриктно да следят за всички досъдебни производства, при които наближава 
изтичането на погасителната давност и да се набелязват и предприемат 
незабавни съвместни действия с разследващите органи за законосъобразно 
приключване на разследването.   

 
 

Действия на прокурора по ръководство и надзор на разследването.  
Работата в екип на прокурори, следователи, разследващи полицаи и 

осъществяващи оперативно-издирвателна дейност служители на МВР се 
осъществява при спазване на принципите на откритост, лоялност и 
сътрудничество до приключване на наказателното производство със съответен 
акт на прокурор или съд. За постигане на ефикасна координация и 
взаимодействие, административният ръководител е създал организация за 
поддържане на постоянна връзка със структурите на МВР. 

 
Използване на СРС. Защитени свидетели, доверителна сделка и други.  

 През 2020 г. са налице 5 бр. искания за използване на специални 
разузнавателни средства /СРС/. При Районна прокуратура – Ямбол са налице 3  
ДП с един защитен свидетел. 
 
 

 Извършени неотложни следствени действия по досъдебни производства. 
 През 2020 г. при ЯРП са налице 65 броя искания до съда /за МНО и за 
претърсване и изземване/. 
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 Искания за справки с данни по чл.159 ал.1 от НПК, във връзка с 
чл.250в, ал.4, вр. чл.250а ал.1 от ЗЕС. 

През 2020 г. при ЯРП са налице 130 броя искания за справки с данни по 
ЗЕС. 
 През 2020 г. в дейността си прокурорите при Районна прокуратура – 
Ямбол стриктно са спазвали разпоредбите на закона досежно фигурата на 
наблюдаващия прокурор и заложените в тях изисквания. В работата на 
прокурорите при ЯРП през 2020 г. се утвърди практиката в пълнота да се 
използва и да се спазва обема от правомощия, които законът е включил във 
фигурата на наблюдаващия прокурор /чл.46 ал.2 от НПК/. В дейността си като 
“наблюдаващ прокурор”, прокурорите при Районна прокуратура – Ямбол през 
2020 г., са работили в добро взаимодействие с разследващите органи – 
следователи и разследващи полицаи. Това взаимодействие е изградено на 
основата на взаимно разбирателство, на помощта оказвана от прокурорите на 
разследващите органи, както и на удачното, точно и пълно използване на 
възможностите предвидени в законовите разпоредби за извършване на едно 
бързо и качествено разследване. Трайно утвърдена практика при ЯРП е след 
определяне на наблюдаващия прокурор по конкретното досъдебно 
производство, незабавно да бъде уведомяван съответния разследващ орган.   

През 2020 г. неизменно в работата си като наблюдаващи прокурори по 
конкретните досъдебни производства прокурорите при ЯРП изискваха в 
процеса на разследване от разследващия орган във всеки случай да се спазва 
разпоредбата на чл.203 ал.4 от НПК – системно докладване на наблюдаващия 
прокурор за хода на разследването, извършените процесуалноследствени 
действия и тези, които следва да бъдат извършени. От своя страна, 
наблюдаващия прокурор във всеки случай даваше на основание чл.196 ал.1 т.2 
от НПК указания на разследващия орган за извършване на необходимите 
процесуалноследствени действия.  

В Районна прокуратура – Ямбол е създадено добро взаимодействие на 
прокурорите с разследващите органи. Вследствие на създадената организация 
на взаимодействие между наблюдаващия прокурор и разследващия орган при 
някои разследвания по дела с усложнена фактическа обстановка, с особена 
тежест и от значим обществен интерес продължи да се налага екипният 
принцип на работа. Екипността позволява тясно сътрудничество и пълно 
взаимодействие между прокурора и разследващия орган във всеки един момент 
от разследването.  

През 2020 г. продължи стремежа на прокурорите при ЯРП, изпълнявайки 
задълженията си на наблюдаващи такива още при образуването на досъдебното 
производство да указват в пълнота какви следствени действия следва да 
извършват. Системно проверяват делата за предприетите и извършени 
процесуалноследствени действия, дават указания за бъдещи такива, посочват 
правилната юридическа квалификация на обвинението с оглед събраните 
доказателства, извършват проверка преди приключване на разследването и 
предявяване на същото.   
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Контрол на мярката за неотклонение “Задържане под стража” и 

други мерки на процесуална принуда. 
 През отчетната 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура – Ямбол са 
направили общо 38 бр. искания до съда за вземане на мярка за неотклонение 
“Задържане под стража” /срещу 22 бр. за отчетната 2019 г., а за 2018 г. – 13 
бр./. От общо внесените искания, 31 бр. са уважени от първоинстанционния 
съд. 

В края на отчетния период са налице 7 задържани лица по неприключили 
досъдебни производства, наблюдавани от ЯРП, като срока на задържането за 4 
/четири/ от тях е до 2 месеца и за 3 /три/ лица е до 8 месеца. 

През 2020 г. са задържани общо 31 бр. лица с мярка за неотклонение 
“Задържане под стража”.  

Пред отчетния период е налице 1 /една/ изменена мярка „Задържане под 
стража“ от прокурор на основание чл.63 ал.5 от НПК и 1 /една/ изменена мярка 
„Задържане под стража“ от прокурор на основание чл.63 ал.6 от НПК. 

Участията на прокурорите в съдебни заседания по мерки за неотклонение 
през отчетния период възлиза на 51 бр. 

Не са налице досъдебни производства с изтекъл срок за разследване, по 
които да са налице задържани лица. Заедно с това прокурорите при ЯРП 
упражняват и контрол върху продължителността на мярката “Задържане под 
стража” по време на досъдебното производство, с оглед правомощията им по 
чл.63 ал.5, вр. ал.4 от НПК. В тази насока следва да се отбележи, че важен 
принос и значително улеснение за работата на прокурорите създава наличния 
Електронен регистър на лица с мярка за неотклонение „Задържане под стража” 
и „Домашен арест”, достъпен за всеки прокурор на сайта на Прокуратурата на 
Република България. 

Във връзка с прилагането на института на мярката за неотклонение 
“Задържане под стража”, при Районна прокуратура – Ямбол не са налице 
съществени проблеми по изготвянето, обосноваването и защитата на искането 
по чл.64 ал.1 от НПК пред съда. Във всеки конкретен случай, по всяко 
досъдебно производство, когато се постави въпроса за вземане на мярка за 
неотклонение “Задържане под стража”, прокурорите при ЯРП внимателно и 
задълбочено анализират условията и необходимостта от вземането на такава 
мярка за неотклонение. От страна на прокурорите при ръководството и надзора 
на разследваните от тях досъдебни производства се обръща внимание и указва 
на разследващите органи своевременно да ги уведомяват, когато възникне 
необходимост от вземане на такава мярка за неотклонение. 
 

ІІ.СЪДЕБНА ФАЗА 
 
Дейността на ЯРП за 2020 г. по наказателно-съдебния надзор се 

провеждаше в съответствие с плана за работа на Ямболска окръжна 
прокуратура и в съответствие със залегналите в тази връзка задачи за 
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изпълнение при отговорници за надзора през отчетния период. Всички 
мероприятия и задачи, касаещи работата по надзора бяха своевременно и точно 
реализирани, като обобщена информация за тях – съответните справки са 
докладвани в ЯОП.  

  
1.Наказателносъдебен надзор. 
Образувани, разгледани и решени от съда дела. 
През отчетната 2020 г. в Ямболския районен съд са образувани общо 674 

бр. дела по внесени от ЯРП обвинителни актове, споразумения и 
постановления по чл.375 от НПК срещу 409 бр. за 2019 г. и 490 бр. за 2018 г.  

Общо решените от РС – Ямбол дела през отчетната 2020 г. по актове 
внесени от РП – Ямбол са 654 за 2020 г. срещу 409 за 2019 г. и срещу 535 бр. за 
2018 г. 

 
І. От тях 496 бр. са по внесени обвинителни актове, които са решени 

както следва:  
1.1. С осъдителни присъди - 145 бр., съставляващи 29.23 % от общо 

решените дела / 496 бр. /. 
1.2. По реда на чл.373 ал.3, вр. чл.372 ал.4, вр. чл.371 т.2 от НПК – 36 бр.,  

съставляващи 5,50 % от общо решените дела /496 бр./. 
 
2. Със споразумение по реда на чл.384, вр.чл.381 от НПК са приключили 

– 309 бр., съставляващи 62,30 % от общо решените дела /496 бр./. 
 

3. Освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 
административно наказание – 13 бр., съставляващи 2,62 % от общо решените 
дела /496 бр./. 

ІІ. През отчетния период на 2020 г. от съда са образувани общо 90 бр. 
дела, по внесени от ЯРП споразумения за решаване на делото по реда на 
чл.381 от НПК, съставляващи 13,76 % от общо решените дела /654 бр./. От  тях 
са одобрени общо 89 бр. споразумения, неодобрено е 1 бр. споразумение. 

 В сравнение с предходния отчетен период – 2019 г., когато броят на 
внесените предложения за споразумение е бил 16 бр. е налице увеличение на 
образуваните дела по внесени споразумения през настоящия отчетен период. 

ІІІ. През отчетната 2020 г. в ЯРС са постановени общо  68 бр.  решения 
по дела, образувани  по постановления на ЯРП, внесени по реда на чл.375 от 
НПК, съставляващи 10,40 % от общия брой решени дела. Постановени са общо 
64 бр. решения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по внесени от прокуратурата предложения по 
чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК, което съставлява 94,11 % от общо решените от 
съда дела по този ред. През периода 3 бр. дела са върнати на прокурор и 1 бр. 
прекратено съдебно дело.  

 В сравнение с предходния отчетен период – 2019 г. също е налице 
увеличение на внесените в съда постановления по реда на чл.375 от НПК. 
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Протести – въззивни и касационни. 
По постановените изцяло и частично оправдателни присъди и решения 

през отчетния период са подадени общо 11 бр. въззивни протеста. От така 
подадените протести, 10 бр. са разгледани, включително и от предходен 
период, като от тях 6 бр. са уважени. Относителният дял на подадените 
протести спрямо решените от съда дела е 1, 68 %.      
 

Осъдени и санкционирани лица. 
Общо осъдените и санкционирани през 2020 г. лица в резултат на 

внесените от прокуратурата актове в съда – по обвинителни актове, одобрени 
от съда споразумения за решаване на делото и по направени предложения по 
чл.375 от НПК, вр. чл.78а от НК са 644 лица, срещу  392 лица за 2019 г. и 520 
лица за 2018 г. 

С постановените през отчетния период осъдителни и санкционни 
решения са наложени общо 862 бр. наказания срещу 553 бр. за 2019 г. и 759 бр. 
за 2018 г., по видове, както следва: 

- Наказание „Лишаване от свобода” ефективно – общо 148 бр. наказания, 
спрямо 82 за 2019 г. и 97 бр. през 2018 г. 

- Наказание „Лишаване от свобода” условно (с отложено изтърпяване на 
наказанието) – общо 244 бр. наказания, спрямо 178 бр. за 2019 год и 267 бр. 
през 2018 г. 

- Наказание „Пробация” – общо 130  бр. наказания, спрямо 50 бр. за 2019 
год и 40 бр. през 2018 г. 

- Наказание „Глоба” – общо 215 бр. наказания, спрямо 151 бр. за 2019 г. и 
182 за 2018 г . 

- Наказание („Лишаване от права”) – общо 110 бр. наказания, спрямо 102 
бр. за 2019 г. и 165 бр. през 2018 г. 

- Друг вид наказание („Обществено порицание”) – 125 бр. 
Анализът на изложените данни сочи на значително увеличение на 

наложените наказания спрямо предходните отчетни периоди, което се дължи и 
на увеличения брой внесени в съда дела. 

 
Институт на съкратеното съдебно следствие. 
През отчетната 2020 г. съдът е постановил общо 45 бр. осъдителни 

присъди по реда на гл. ХХVІІ от НПК “Съкратено съдебно следствие”, които 
съставляват 31,03 % от всички постановени от съда осъдителни присъди по 
внесените от ЯРП обвинителни актове /145 бр./ и  6,88 % от всички решени 
дела в съда /654 бр./. За сравнение през 2019 г., когато съдът е постановил 20 
бр. осъдителни присъди по този ред, през настоящия отчетен период се 
наблюдава значително намаление на приложение на института на съкратеното 
съдебно следствие. 

 
2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела. 

През календарната 2020 г., по внесени от Районна прокуратура - Ямбол  
/за отчетната 2020 г. – общо внесени 674 бр. актове/ са постановени 654 бр. 
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решения по актове, от които: 496 бр. по обвинителни актове, 90 бр. по 
споразумения и 68 бр. по постановления по чл.375 от НПК. 

От така внесения общ брой прокурорски актове, Районен съд – Ямбол е 
върнал на Районна прокуратура - Ямбол общо - 21 бр. дела за допълнително 
разследване.  

Относителният дял на върнатите дела на прокуратурата спрямо общо 
внесените прокурорски актове в съда /674 бр./ възлиза на 3,11 %. За сравнение 
през 2019 г. този дял е възлизал на 2,71 %, а през 2018 г. този дял е възлизал на 
2,45 %. 

Относителния дял на върнатите дела спрямо общо решените дела /654 
бр./ възлиза на 3,21 %. 

След направения анализ на върнатите от съда дела на Районна 
прокуратура – Ямбол за доразследване, се установи следното: 

От общо върнатите 21 бр. дела от съда, 18 бр. са внесени с обвинителен 
акт и  3 бр. внесено с постановление на основание чл.375 от НПК. 

През периода има 1 бр. неодобрено споразумение, което е върнато 
поради допуснати нарушения на закона  и процесуалните правила. 

През отчетния период в ЯРП няма дела от особен обществен интерес, 
които да са били върнати от съда. 

Причините за върнатите от съда дела са основно поради допуснати 
съществени процесуални нарушения във фазата на досъдебното производство и 
поради допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт от прокурора.  

За отчетния период се забелязва устойчивост на броя на върнатите дела, 
като през предходния отчетен период техния брой е бил 11, а за 2018 г. – 12. 
Необходимо е тази тенденция за намаляване броя на върнатите дела да се 
запази и през следващия отчетен период.  

При връщане на делата от съда, в ЯРП е създадена организация за 
стриктното спазване на Указанията на Главния прокурор по наказателно – 
съдебния надзор.  

 
Протести срещу разпорежданията за връщане 
През 2020 г. подадените от прокурорите при ЯРП протести по върнати на 

прокуратурата от съда дела, са общо 4 бр. Няма уважени протести. 
 
 
 

Оправдателни присъди. 
Общият брой на влезлите в сила оправдателните съдебни актове през 

отчетния период за Районна прокуратура – Ямбол са 8 бр.  
Относителният дял на оправдателните съдебни актове спрямо общо 

образуваните дела от съда по внесени прокурорски актове през отчетния 
период /654 бр./  е 1,22 %.  

Общият брой на оправданите лица по постановените оправдателни 
присъди през 2020 г. е 9 бр. 

През календарната 2020 г. са осъдени и санкционирани общо 644 лица, с 
влязла в сила присъда.  
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Относителният дял на оправданите лица спрямо осъдените и 
санкционирани за периода лица, възлиза на 1,40 срещу 1,28 за 2019 г. и срещу 
2,69% за 2018 г.   
 

Влезли в сила оправдателни присъди и решения. 
През календарната 2020 г. са влезли в сила общо 8 бр. оправдателни 

присъди и решения, по които са оправдани общо 9 на брой лица. От тези лица, 
както следва: 

- 1 лице за престъпление по чл.195 от НК. 
- 1 лице за престъпление по чл.196 от НК. 
- 1 лице за престъпление по чл.197 от НК. 
- 2 лица за престъпление по чл.290 от НК. 
- 1 лице за престъпление по чл.325б от НК. 
- 1 лице за престъпление по чл.343б от НК. 
- 2 лица за престъпление по чл.343в от НК. 
 
Причините за постановяване на оправдателен съдебен акт се свеждат до: 

противоречива съдебна практика, промяна на доминиращата практика или 
други обстоятелства, свързани с тълкуването на закона, които не 
компрометират тезата на прокурора внесъл ОА или поддържащ обвинението; 
както и събиране на нови доказателства в съдебната фаза, които не са могли да 
бъдат установени на досъдебното производство. 
 

Предприети мерки. 
Необходимо е да бъдат предприети действия за повишаване на правната 

квалификация на прокурорите от РП – Ямбол с оглед задълбоченото, 
обективно и всестранно провеждане на разследването по досъдебните 
производства, при събиране, преценка и анализ на събраните доказателства с 
оглед правилното прилагане на наказателния закон. Да се предприемат 
действия за повишаване на качеството на работа и подобряване на 
професионалната подготовка и на разследващите органите за осигуряване на 
обективно, всестранно и пълно разследване по всяко едно от образуваните 
досъдебни производства. Прокурорите следва да упражняват по-ефективен 
контрол по отношение дейността на разследващите органи и да повишат 
качеството си на работа при решаването на делата по същество. По често да се 
използват разпоредбите на чл.222-223 от НПК, по отношение основни 
свидетели по делата, чиито показания са определящи за преценката на 
доказаност на обвиненията, както и по отношение на важни самопризнания на 
обвиняеми лица. Добра стъпка в тази насока е провеждането на ежемесечни 
обсъждания от прокурорите в ЯРП на върнатите от съда дела, както и на тези, 
по които има постановени оправдателни съдебни актове. 

 
Наказателни дела и съдебни заседания.   
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През отчетния период прокурорите при ЯРП са участвали в общо 750 бр. 
дела по наказателно-съдебния надзор. Прокурорите при ЯРП са участвали в 
560 бр. разпоредителни заседания и 691 бр.съдебни заседания.  

 
3. Гражданско-съдебен надзор.  
 

Дейността на Районна прокуратура – Ямбол за 2020 г. по гражданско-
съдебния надзор се провеждаше в съответствие с изготвения план за работата 
на ОП – Ямбол. В Районна прокуратура – Ямбол за отговорници по надзора 
през отчетния период са определени трима прокурори. Данните относно 
дейността на ЯРП по гражданско-съдебния надзор през 2020 г. сочат, че 
прокурорите при ЯРП са взели участие във всички заседания по граждански 
дела, при които участието на прокурора е било задължително. Продължи да се 
прилага вече утвърдената практика, съдът предварително да призовава ЯРП за 
съдебните заседания по делата, за които по закон е предвидено участие на 
прокурор – задължително или не. Заедно с това се прилага принципът и 
механизмът съдебните дела да се докладват, респ. предоставят на определения 
от ръководителя на ЯРП прокурор, който ще участва в съдебните заседания, 
няколко дни преди самото съдебно заседание. Така участващият в съдебното 
заседание прокурор има възможност подробно и в пълнота да се запознае и 
проучи делата, с оглед последващото му активно и компетентно участие при 
разглеждането им.   

 През 2020 г. прокурорите при ЯРП са участвали в 10 броя 
първоинстанционни граждански дела, като броя на съдебните заседания по 
тези дела е бил 14 броя. 

Прокурорите при ЯРП са участвали в гражданските дела след 
предварително запознаване с делото - с основанията за неговото образуване, 
исковете, правния интерес и съответните юридически особености. 

Анализът показва намаление на броя на гражданските дела, по които 
прокуратурата е участвала, в сравнение с предходната отчетена година. В 
случая следва да се акцентира, че прокурорите при ЯРП винаги са 
осъществявали правомощията и задълженията си по гражданските дела, когато 
това е било предвидено в закона и след внимателно запознаване с казусите, с 
оглед защита правата на лицата от една страна и от друга на държавния 
интерес. 

Следва да се отбележи, че участващите в този вид дела прокурори се 
запознават и проучват задълбочено делата. След това активно и компетентно 
участват при разглеждането им, още от получаването на исковата молба и 
изготвянето на мотивиран отговор по нея, размяната на книжа, като правят 
своевременно необходимите доказателствени искания. Участващите по тези 
дела прокурори преценяват налице ли са основания за обжалване на 
постановените съдебни актове. При изготвяне на съответни жалби, същите се 
подават в законовия срок и са подробно мотивирани. 
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През 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са налице 6 броя дела, 
образувани по предявени от граждани искове по ЗОДОВ, като 4 от тях са 
новообразувани и 2 бр. дела останали от предходен период. 

1. Гр.д. № 889/2020 г. по описа на РС-Ямбол, образувано по предявен 
иск от Х.К. от гр.Ямбол, за заплащане на обезщетение за причинени от 
незаконно обвинение в извършване на престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК по 
ДП № 7/2020 г. по описа на РУ-Тополовград, преписка № 3941/2019 г. по описа 
на РП-Ямбол, ТО-Тополовград: неимуществени вреди в размер на 1500лв., 
както и имуществени вреди в размер на 1000лв., ведно със законната лихва, 
считано от датата на влизане в сила на постановлението за прекратяване 
06.04.2020 г., до окончателното изплащане на сумата.  

Участие на прокурор в съдебно заседание на 25.08.2020 г. 
С Решение № 260031/02.09.2020 г., постановено по гр.д. № 889/2020 г. по 

описа на РС-Ямбол, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ Прокуратурата на 
Република България е осъдена да заплати на Х.К. от гр. Ямбол  сумата от 500 
лв. -  обезщетение за неимуществени вреди от обвинение в извършване на 
престъпление по чл.209, ал.1 от НК по ДП № 7/2020 г. по описа на РУ-
Тополовград, преписка № 3941/2019 г. по описа на РП-Ямбол, ТО-
Тополовград, ведно със законната лихва върху главницата считано от 
06.05.2020 г., като претенцията за горницата над тази сума до пълния предявен 
размер от 1500 лв., като неоснователна е отхвърлена. На основание чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от ЗОДОВ Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на 
К. сумата от 1000 лв. -  обезщетение за имуществени вреди от обвинение в 
извършване на престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК по ДП № 7/2020 г. по 
описа на РУ-Тополовград, преписка № 3941/2019 г. по описа на РП-Ямбол, ТО-
Тополовград, ведно със законната лихва върху главницата считано от 
06.05.2020 г. Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на 
Х.К. сумата от 546 лв. – разноски за тази инстанция. 

На 18.09.2020 г. РП-Ямбол е изготвила въззивна жалба срещу 
решението на РС-Ямбол. 

В ОС – Ямбол е образувано в.гр.д. № 570/2020 г. по техния опис. 
Насрочено съдебно заседание на 15.12.2020 г. 

2.  Гр.д.№ 2430/2020 г. по описа на РС-Ямбол, образувано по предявен 
от И.П. от гр. Ямбол, за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени 
вреди – сумата от 7100лв., съобразно оправдателната част на Присъда № 
105/26.11.2015г. по НОХД № 47/2015 по описа на ОС-Ямбол, както и 
неимуществени вреди – сумата от 7000лв. Иска се и заплащане на законна 
лихва от момента на входиране на исковата молба до окончателното изплащане 
на дължимите суми.  

На 10.11.2020 г. е изготвен отговор по исковата молба от наблюдаващ 
прокурор по преписка № 4650/2020 г. по описа на РП-Ямбол, с който са 
оспорени претенциите на И.П.. 

На 01.12.2020 г. е постъпила призовка за явяване в съдебно заседание на 
19.01.2021 г. от 10.10 часа по гр.д. № 2430/2020 г. по описа на РС-Ямбол.  
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 3. Гр.д.№ 2015/2020 г. по описа на РС-Ямбол, образувано по предявен 
иск от М.Д. от гр. Раднево, с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ за 
заплащане на сумата от 2500 лв., представляваща обезщетение за претърпени 
неимуществени вреди, вследствие  незаконно обвинение в извършване на 
престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК по ДП № 31/2019 г. по описа на ОСлО при 
ОП – Ямбол, ведно със законната лихва, считано от момента на влизане в сила 
на постановлението за прекратяване, до окончателното изплащане на сумата.  

На 13.11.2020 г. е изготвен отговор по исковата молба от наблюдаващ 
прокурор по преписка вх. № 4791/2020 г. по описа на РП-Ямбол, с който са 
оспорени претенциите на М.Д.. 

На 22.12.2020 г. е постъпила призовка за явяване в съдебно заседание на 
11.02.2021 г. от 11.00 часа по гр.д. № 2015/2020 г. по описа на РС – Ямбол. 

4.  Гр.д.№ 2782/2020 г. по описа на РС-Ямбол, образувано по 
предявен иск от П.П. от с. Раздел, обл. Ямбол, с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 
3 от ЗОДОВ за заплащане на сумата 1200 лв., претърпени имуществени вреди и 
сумата от 3000 лв. претърпени неимуществени вреди, вследствие на незаконно 
обвинение в извършване на престъпление по чл. 325б, ал. 1 от НК по ДП № 
420/2017 г. по описа на РУ-Елхово, ведно със законната лихва, считано от 
момента на влизане в сила на оправдателната присъда. Същият с присъда № 
15/24.02.2020 г. на РС-Елхово е признат за невиновен.  С Присъда по ВНОХ № 
168/2020 г. по описа на ОС-Ямбол е потвърдена оправдателната присъда на РС-
Елхово.   

На 08.12.2020 г. е изготвен отговор по исковата молба от наблюдаващ 
прокурор по преписка № 2782/2020 г. по описа на РП – Ямбол, с който са 
оспорени претенциите на П.П.. 

Останали от предходния отчетен период, както следва:   
1.1. Гр.д. № 741/2019 г. по описа на РС-Елхово, образувано по 

предявен при условията на обективно съединяване иск от П.И. от гр. Камено, 
обл. Бургас, с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3, вр. чл. 4 от ЗОДОВ за 
заплащане на сумата от 20 000 лева, представляваща обезщетение за 
причинените му неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху нея, 
считано от 21.08.2019 г. и иск с правно основание чл.2, ал.1, т. 3, вр. чл. 4 от 
ЗОДОВ за заплащане на сумата от 23 505 лева, съставляващи имуществени 
вреди, ведно със законната лихва върху нея, считано от 21.08.2019 г. до 
окончателното им плащане, причинени на ищеца в резултат на водено срещу 
него незаконосъобразно наказателно производство по обвинение в извършване 
на престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК по ДП №104/2016 
г. по описа на ОСлО при ОП-Ямбол, пр. пр. № 1123/2016 г. на РП-Елхово 
/понастоящем ТО-Елхово при РП-Ямбол/, по което производството е било 
прекратено. 

Участие на прокурор в съдебни заседания на: 23.01.2020 г., 06.03.2020 
г., 17.06.2020 г. и 17.07.2020 г. 

Към края на отчетния период решението не е изготвено.  
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1.2. Гр.д. № 3579/2019 г. по описа на РС-Ямбол, образувано по 
предявен иск от Н.А., с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ, с който се 
иска да бъде осъдена Прокуратурата на Република България да заплати сумата 
от 10 000лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, 
вследствие  незаконно обвинение в извършване на престъпление по чл. 201 от 
НК по ДП № 6/2010 г. по описа на ОД на МВР-Ямбол, ведно със законната 
лихва, считано от датата на влизане в сила на постановление за прекратяване на 
наказателно производство от 23.07.2013 г. 

Участие на прокурор в съдебно заседание на 13.01.2020 г. 
С Решение № 40/23.01.2020 г., постановено по гр.д. № 3579/2019 г. по 

описа на РС-Ямбол, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ, Прокуратурата на 
Република България е осъдена за заплати на Н.А. от гр.София сумата от 2000 
лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на 
незаконно обвинение в извършване на престъпление, ведно със законната 
лихва върху главницата, считано от 10.10.2016 г. до окончателното й 
изплащане, като искът в разликата над 2000 лв. до размера на 10 000 лв., като 
неоснователен е отхвърлен. Прокуратурата на Република България е осъдена да 
заплати на Н.А. на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК направените по делото 
разноски в размер 160 лв. 

На 14.02.2020 г. е изготвена и внесена въззивна жалба срещу 
решението на РС-Ямбол. На същата дата е внесено и допълнение към 
жалбата. 

С Решение от 30.10.2020 г., постановено по в.гр.д. № 293/2020 г. по описа 
на ОС – Ямбол, Решение № 40/23.01.2020 г. на РС-Ямбол, постановено по гр.д. 
№ 3579/2019 г. по описа на РС-Ямбол, е отменено в частта, с която РС-Ямбол 
осъжда Прокуратурата на Република България, на основание чл. 86 от ЗЗД, да 
заплати на Н.А. законната лихва върху обезщетението считано от 10.10.2016 г. 
до окончателното изплащане на сумата, като вместо това е постановено 
осъждане на Прокуратурата на Република България, представлявана от Главния 
прокурор, на основание чл. 86 от ЗЗД, да заплати на А. законната лихва върху 
обезщетението от 2000 лв. за претърпени неимуществени вреди, вследствие на 
незаконно обвинение в извършване на престъпление по чл. 201 от НК, считано 
от 17.08.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. Решение № 
40/23.01.2020 г. на РС-Ямбол, постановено по гр.д.№ 3579/2019 г. по описа на 
РС-Ямбол, е потвърдено в останалата обжалвана част.  

Към края на отчетния период Решението на ОС – Ямбол е влязло в 
сила.  

През 2020 г. прокурорите от състава на Районна прокуратура – Ямбол са 
участвали 8 пъти в заседания по граждански дела, участието, в които не е 
задължително /по преценка/ по 8 броя дела. 

 
        Дейност по ЗПКОНПИ. 

През отчетния период, прокурорите при ЯРП са изготвили 41 
уведомления по реда на ЗПКОНПИ. 
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През 2020 г. прокурорите при ЯРП не са участвали в съдебни заседания 
по граждански дела по реда на ЗПКОНПИ. 

 

Дейност на Прокуратурата по прилагане на производството, 
предвидено с разпоредбите на чл.83а – 83е от Закона за административните 
нарушения и наказания, за налагане от съда на имуществени санкции на 
юридическите лица, които са се обогатили или биха се обогатили от 
извършени престъпления. 

 

При Районна прокуратура – Ямбол през 2019 г. е направено 1 бр. 
мотивирано предложение с правно основание чл.83б, ал.1, т.2 и т.4 от ЗАНН, 
внесено в Софийски градски съд за налагане на имуществена санкция на 
търговско дружество, поради евентуалното му обогатяване от престъпление по 
чл.353д, ал. 3, вр. ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, извършено от лице, 
представляващо юридическото лице и от служител, на който юридическото 
лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при 
изпълнението на тази работа. През 2020 г. е изпратено решение на СГС, с което 
отказва да наложи имуществена санкция. 

Не са налице откази за изготвяне на предложения по чл.83б от ЗАНН. 
 

5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.  
 

През отчетния период за 2020 г., с цел осигуряване законността при 
изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки, в Районна 
прокуратура – Ямбол са определени трима прокурори, които да осъществяват 
надзор за законност при изпълнение на наказателните и другите принудителни 
мерки. Дейността на ЯРП за 2020 г. по надзора се провежда в съответствие с 
Плана за работа на Ямболска окръжна прокуратура и в съответствие със 
залегналите в тази връзка задачи за изпълнение при отговорници за надзора 
през отчетния период. Всички мероприятия и задачи, касаещи работата по 
надзора са своевременно и точно реализирани, като обобщена информация за 
тях – съответните справки са докладвани в ЯОП. Прокурорският надзор е 
обхващал въпросите, свързани със срочността на привеждането в изпълнение 
на влезлите в сила присъди, зачитането на предварителното задържане на 
подсъдимия, ако е имало такова, правилното определяне режима за 
изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода”, отлагане изпълнението на 
наложеното наказание. 

 

Привеждане на присъдите в изпълнение. 
През отчетната 2020 г. в Ямболска районна прокуратура са получени за 

изпълнение общо 407 бр. присъди и споразумения (по лица), спрямо 281 бр. за 
2019 година и 251 бр. за 2018 година.  

По получените за изпълнение присъди са наложени общо 429 бр. 
наказания по видове, както следва: 

- Наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” – 158 бр., спрямо 106 бр. за 
2019 г. и 122 бр. за 2018 г. Относителният дял на това наказание спрямо общия 
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брой получени за изпълнение наказания е 38,82 % (спрямо 37,72 % за 2019 г. и 
36,86 % за 2018 г.). 

- Наказание „ПРОБАЦИЯ” –  152 бр., спрямо 65 бр.за 2019 г. и 55 бр. за 
2018 г. Относителният дял на това наказание спрямо общия брой получени за 
изпълнение наказания, е 37,35% (спрямо 23,13%  за 2019 г. и 16,62 % за 2018 
г.). 

- Наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА” по чл.37 ал.1 т.6 – 10 от НК – 106 
бр., спрямо  114 бр.за 2019 г. и 168 бр. за 2018 г. Относителният дял на това 
наказание спрямо общия брой получени за изпълнение наказания, е 26,04 % 
(спрямо 40,57% за 2019 г. и 36,65 % за 2018 г.). 

- Наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” – 13 бр., спрямо 10 бр. за 
2019 г. и 8 бр. за 2018 г.. Относителният дял на това наказание спрямо общия 
брой получени за изпълнение наказания е 3,19 % (спрямо 3,56 % за 2019 г. и 
2,41 % за 2018 г.). 

Анализът на данните показва значително увеличение на общия брой 
присъди, получени за изпълнение през отчетния период, спрямо предходните 
такива. Видно е, че за отчетния период се наблюдава увеличение на 
относителния дял на получените за изпълнение присъди с наложено наказание 
„ЛОС“ и „ПРОБАЦИЯ“, както и устойчивост в относителния дял на 
получените за изпълнение присъди с наказания „Обществено порицание“ 
спрямо предходните отчетни периоди. 

През отчетната 2020 г. Ямболската районна прокуратура е осъществила 
действия по привеждане в изпълнение на общо 407 бр. присъди (по лица), 
спрямо 281 бр. за 2019 г. и 330 бр. за 2018 година. По тях са наложени общо 
429 бр. наказания, както следва:  

- с наложено наказание „Лишаване от свобода“ – 158 броя 
- с наложено с наказание „Пробация” – 152 броя 
- с наложено с наказание „Лишаване от права по чл.37 ал.1 т.6 – 10 НК“ - 

106 броя. 
- с наложено с наказание „Обществено порицание“ – 13 броя.  
Присъдите са били изпращани своевременно от съда след влизането им в 

сила, за изпълнение на ЯРП. Получените съдебни актове се привеждат в 
изпълнение веднага, след като прокурорът извърши проверката и изпълни 
задълженията си по чл.9 - 9.8. от Указанието за дейността на прокуратурата по 
надзора върху изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки 
(УДНИНДПМ), въведено със Заповед № 5306/24.11.2014г. на Главния 
прокурор, изменено и допълнено със Заповеди № РД-04-203 от 28.04.2016 г. и 
№ РД-04-71 от 19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ. Няма случаи на 
неоснователно забавяне при осъществяване на горната дейност. 

 В края на отчетния период има неприведени 6 бр. присъди от Районна 
прокуратура – Ямбол.  

През отчетния период са постъпили общо 11 бр. молби от осъдени лица 
за отлагане изпълнението на наложеното им наказание, от които 3 бр. молби 
уважени и 8 бр. неуважени.  
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През периода са постановени 19 броя постановления по чл.417 от НПК. 
 

Контрол по изпълнението на присъдите. 
През отчетния период за 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са 

получени потвърждения за начало на изпълнението по общо 333 бр. от 
приведените от ЯРП присъди. 

Към 31.12.2020 г. има общо 9 бр. незадържани лица по присъди с 
наложено наказание „Лишаване от свобода”. Всички лица са обявени за 
общодържавно и международно издирване с цел задържането им и 
привеждането им в съответните затвори. Органите на МВР извършват 
периодични проверки по последното местоживеене на лицата, с цел 
установяване на данни за тяхното местонахождение. От ЯРП периодично се 
изискват справки за резултатите от издирването на лицата.  

 

През 2020 г. Районна прокуратура – Ямбол е внесла в  РС – Ямбол  общо  
93 бр. предложения по реда на чл.306 от НПК, като 71 бр. от тях са уважени, 
няма неуважени, а 22 бр. са неразгледаните в края на отчетния период. 

През отчетния период Районна прокуратура – Ямбол е внесла в РС – 
Ямбол общо 3 бр. предложения за тълкуване на съдебни актове по реда на 
чл.414 ал.1 т.1 от НПК, като същите са уважени. 

Прокурорите от надзора са участвали в общо 96 бр. производства във 
връзка с изпълнение на наказанията и са участвали в общо 106 бр. съдебни 
заседания в тази връзка. 

През отчетния период до Отдел 03 „Съдебен“ на ВКП са изпратени общо 
1 бр. сигнал за възобновяване на наказателни дела.  

През 2020 г. не са налице осъдени лица на „Лишаване от свобода”, 
задържани над срока на определеното с присъдата наказание. 

През отчетния период няма случаи на незаконосъобразно приведени в 
изпълнение присъди поради изтекъл срок на наказанието, покрито от 
предварителното задържане или поради несвоевременно прилагане на чл.417 
от НПК. След получаване на присъдата се изисква от съответния съд актуална 
справка за съдимост и се извършва проверка дали осъденият не е бил задържан 
и едва тогава, ако са налице основания за това, присъдата се изпраща за 
привеждане в изпълнение на съответния затвор или на органите на ОЗ 
“ОХРАНА” - Ямбол. В тази връзка, през отчетната 2020 г. прокурорите, 
отговарящи по надзора за изпълнение на наказанията, са постановили общо 19 
бр. прокурорски актове с правно основание чл.417 от НПК относно 
наказанието „Лишаване от свобода“. Координацията и взаимодействието на 
прокуратурата с администрациите на затворите в страната е много добра, като 
същите своевременно уведомяват прокуратурата за възникнали проблеми при 
изпълнение на присъдите и за наличие на данни за предварително задържане на 
осъдените лица. 

При Районна прокуратура – Ямбол се води книга за изпълнение на 
присъдите, в която се отбелязват и описват данните, относно дейността по 
привеждане на присъдите в изпълнение. Заедно с това се води и азбучник. 



 

 31

Същите периодично се проверяват от прокурора, определен да осъществява 
надзора по привеждане на присъдите в изпълнение. 

Дейност по надзор за законност в местата за задържане и за изтърпяване 
на наказанията „Лишаване от свобода” и „Доживотен затвор”. 

На територията на Районна прокуратура – Ямбол няма места за 
изтърпяване на наказание „Лишаване от свобода”. 

През отчетната 2020 г. проверки са извършвани в Арест Ямбол при ОС 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” – гр. Ямбол, което се е правило чрез 
регулярни проверки с честота 2 пъти месечно от отговарящия за този вид 
надзор прокурор при ЯРП, съобразно чл.82 б.“а“ от УДНИНДПМ. Проверките 
са се изразявали в това дали се води необходимата документация за всеки от 
задържаните, съобразно нормативните актове в Република България, правното 
основание, въз основа на което са задържани – с акт на органа на досъдебното 
производство или решение на съда, извършва се проверка дали не е изтекъл 
срока на това задържане, спазват ли се правата на задържаните лица и 
осъществявано ли е спрямо тях насилие или някаква принуда, извеждат ли се 
задържаните редовно за извършване на следствени действия, както и дали има 
искания и оплаквания от тяхна страна. При това не са установени случаи на 
насилие или принуда спрямо задържаните лица или незачитане на правата им, 
като съответните констатации от извършените проверки се отразяват в книга за 
това. Няма извършени бягства от следствения арест през 2020 г. 

 
Принудителни мерки 
През отчетния период – 2020 г. прокурорите от РП – Ямбол са 

наблюдавали общо 83 бр. преписки за „Задължително лечение”, от които 77 бр. 
са новообразувани през 2020 г. От тях общия брой внесени искания са 41 бр., 
като всички са по чл.155 от Закона за здравето. От внесените в съда общо 41 бр. 
искания и предложения, към края на отчетния период са разгледани 39 бр., от 
които 31 бр. са уважени и по 8 бр. производствата са прекратени. 

Прокурорите при ЯРП са участвали общо в 102 бр. съдебни заседания по 
дела, образувани по предложения и искания по чл.155 от ЗЗ.  

   

ІІІ. Мониторинг на ЕК и ВСС. Специален надзор и наказателни 
производства, образувани за някои категории тежки престъпления и 
такива от особен обществен интерес. 

 
 

Специален надзор 
 

През 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са взети на специален 
надзор 141 досъдебни производства, основно образувани за прест. по чл.355 от 
НК /Заповед № РД-09-22/13.03.2020 г. на Главен прокурор на Р България/. В 
края на отчетния период от тях са приключени 120 броя ДП и 20 бр. ДП – 
неприключени.  От всички досъдебни производства, взети на специален надзор 
са решени 113 ДП. От тях 5 ДП с постановление за спиране, 39 ДП с 
постановление за прекратяване и 69 ДП внесени в съда /36 ДП с ОА и 33 ДП 
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със споазумение/. Предадени на съд лица са 70 от 69 внесени в съда дела. 59 
лица са осъдени и санкциониране с влязъл в сила съдебен акт. Няма оправдани 
лица.  

  

Организирана престъпност. 
През отчетния период на 2020 г. в съдебния район на Районна 

прокуратура – Ямбол не е имало на производство досъдебни производства, 
предмет на които са деяния, свързани с организирана престъпност. 

През периода не е имало решени от ЯРС дела за престъпления с предмет 
организирана престъпност, респ. не е имало осъдени или оправдани лица по 
дела, предмет на които са деяния, свързани с организирана престъпност.  

  

Корупционни престъпления. 
През отчетния период на 2020 г., в съдебния район на Районна 

прокуратура – Ямбол са на производство 25 бр. досъдебни производства, 
предмет на които са корупционни престъпления,  съобразно Единния каталог 
на корупционните престъпления въведен със Заповед № ЛС-726/18.03.2014г. на 
Главния прокурор на РБългария. От тях за същински корупционни 
престъпления няма образувани досъдебни производства. За престъпления от 
длъжностни лица с вероятен корупционен мотив общо наблюдаваните 
досъдебни производства са 10 бр. Останалите 15 бр. досъдебни производства 
касаят злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и 
престъпления на недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив. 

Решени са 11 бр. досъдебни производства, от които 1 бр. е спряно, 4 бр. са 
прекратени,  4 бр. са внесени в съда с обвинителен акт срещу 4 бр. лица и 1 бр. 
Споразумение с 1 лице. 1 бр. ДП е изпратено по компетентност на друга 
прокуратура. Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт са 4 броя.  

 
Изпиране на пари.  
През отчетния период на 2020 г. в съдебния район на Районна прокуратура 

– Ямбол не е имало на производство досъдебни производства за престъпления, 
свързани с изпиране на пари. 

През периода не е имало решени от ЯРС дела за престъпления, свързани с 
изпиране на пари, респ. не е имало осъдени или оправдани от съда лица по 
такива дела. 

Престъпления с предмет – имущество и/или средства, принадлежащи на 
Европейския съюз или предоставени от ЕС на Българската държава. 

През отчетния период на 2020 г. в съдебния район на Районна прокуратура 
– Ямбол са наблюдавани 6 бр. досъдебни производства, образувани за 
престъпления, свързани със злоупотреба с фондове на Европейския съюз.  

 

Престъпления против паричната и кредитната система – изготвяне, 
прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични 
знаци и кредитни карти. 
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През отчетния период на 2020 г., в съдебния район на Районна 
прокуратура – Ямбол няма образувани досъдебни производства, предмет на 
които са деяния, свързани с престъпление против кредитната система, 
изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени 
държавни ценни книжа. 

През периода не е имало решени от ЯРС дела за престъпления против 
паричната и кредитната система – изготвяне, прокарване в обръщение и 
използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти, респ. 
не е имало осъдени или оправдани от съда лица по такива дела. 

 

Престъпления против стопанството.  
През периода на 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са били 

наблюдавани общо 15 бр. досъдебни производства за престъпления по чл.234 
от НК, от тях 13 бр. са новообразувани за отчетния период и 2 бр. досъдебни 
производства са останали от предходен период. От общо наблюдаваните 
досъдебни производства по този текст приключени от разследващ орган в края 
на периода са 11 бр. и 4 бр. неприключени. От приключените по чл.234 от НК 
досъдебни производства решени от прокурор са 10 бр., като 2 бр. ДП са 
внесени с обвинителни актове в съда срещу 2 бр. лица, 2 ДП със споразумения 
с 3 бр. лица и 6 бр. ДП са прекратени. През отчетния период общо осъдените 
лица за престъпления по чл.234 от НК са 6 броя, всички с влязла в сила 
присъда.  

 

Престъпления с предмет, наркотични вещества и прекурсори.  
През периода на 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са били 

наблюдавани общо 142 бр. досъдебни производства за престъпления с предмет 
– наркотични вещества и прекурсори. От тях - 99 на брой са образувани за 
престъпления по чл.354а ал.3 от НК, 35 на брой са образувани за престъпления 
по чл.354а ал.5 от НК, 8 бр. ДП са за престъпления по чл.354в ал.1 от НК.  

От досъдебните производства, образувани по чл.354а ал.3 от НК, са 
наблюдавани 99 бр. досъдебни производства, като 64 бр. са новообразувани за 
отчетния период и 35 бр. досъдебни производства са останали от предходен 
период. От общо наблюдаваните досъдебни производства по този текст, 
приключени от разследващ орган в края на периода са общо 72 бр., в края на 
периода неприключени са останали 24 бр. досъдебни производства. 

От приключените по чл.354а ал.3 от НК досъдебни производства решени 
от прокурор са 47 бр., като 29 бр. ДП са били внесени с обвинителни актове в 
съда, 4 бр. ДП са внесени със споразумение, 7 бр. ДП са прекратени и 3 бр. ДП 
са спрени. 

По внесените от прокурорите в съда актове за престъпления по чл.354а 
ал.3 от НК са предадени на съд общо 34 бр. лица. 

През отчетния период общо осъдените лица за престъпления по чл.354а 
ал.3 от НК са 28 бр., всички с влязла в сила присъда, няма оправдани лица.  

От досъдебните производства, образувани по чл.354а ал.5 от НК, са 
наблюдавани 35 бр. досъдебни производства, като 33 бр. са новообразувани за 
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отчетния период и 2 бр. досъдебни производства са останали от предходен 
период. От общо наблюдаваните досъдебни производства по този текст, 
приключени от разследващ орган в края на периода са общо 24 бр., а 
неприключени са останали 11 бр. досъдебни производства. 

От приключените по чл.354а ал.5 от НК досъдебни производства, решени 
от прокурор са 45 бр., като 30 бр. ДП са внесени в съда - 16 бр. ДП с 
обвинителен акт, 2 бр. ДП със споразумение, 12 бр. с предложение по чл.78а от 
НК и 12 бр. ДП са прекратени. На съд са били предадени общо 31 бр. лица.  

През отчетния период общо осъдените лица за престъпления по чл.354а 
ал.5 от НК са 18 бр., всички с влязла в сила присъда, няма оправдани лица. 

От досъдебните производства, образувани по чл.354в ал.1 от НК са 
наблюдавани 8 бр. досъдебни производства, като 5 бр. са новообразувани през 
отчетния период и 3 бр. досъдебни производства са останали от предходен 
период. От общо наблюдаваните досъдебни производства по този текст, 
приключени в края на периода са общо 4 бр. В края на периода неприключени 
са останали 3 бр. досъдебни производства. 

От приключените по чл.354в ал.1 от НК досъдебни производства, решени 
от прокурор са 5 бр., като 3 бр. ДП с внесен в съда с обвинителен акт, 1 бр. ДП 
е прекратено и 1 бр. ДП е спряно. Предадени на съд са 4 лица.  През отчетния 
период общо осъдените лица за престъпления по чл.354в ал.1 от НК са 4 броя, 
всички с влязла в сила присъда. 

От приключените по чл.354в ал.5 от НК досъдебни производства, решени 
от прокурор са 1 бр., като 1 бр. ДП е внесено в съда с обвинителен акт. 
Предадено на съд е 1 лице. През отчетния период общо осъдените лица за 
престъпления по чл.354в ал.5 от НК е  1 брой, с влязла в сила присъда. 

Делата с предмет - наркотични вещества и прекурсори, не са разкрили 
конкретни проблеми при образуването, разследването и решаването им. 

 
 

Незаконен трафик на хора.    
През 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура – Ямбол са 

наблюдавали 3 бр. досъдебни производства за престъпления, свързани с 
незаконен трафик на хора, като е налице 1 бр. новообразувано ДП през 
отчетния период. От общо наблюдаваните 3 бр. досъдебни производства 1 бр. 
от тях е приключено и 2 бр. са неприключени. 1 бр. ДП е решено с 
постановление за прекратяване.  

 

Досъдебни производства,образувани за престъпления извършени от 
непълнолетни лица.   

Общият брой на образувани дела срещу непълнолетни извършители  през 
2019 г. е 31, от които новообразувани през отчетния период са били 16 дела. 

Всички дела срещу непълнолетни лица – 21 са били приключени, 
неприключени – 9, 1 дело е приключено в 2018 г. 

Задържани непълнолетни лица през отчетния период – 1. 
Общо решените от прокурор по същество дела – 25, от тях прекратени – 6. 
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Прекратени дела по реда на чл.61 от НК – 4. 
Общият брой на внесените от прокурорите при ЯРП актове в съда по дела 

срещу непълнолетни лица са 17 срещу 23 лица. 
Внесените обвинителни атове са 15, а предложение по чл.78а от НК – 1 

брой, споразумение – 1 брой. 
Няма върнати от съда дела срещу непълнолетни лица. 
Осъдени непълнолетни лица по внесените в съда прокурорски актове, с 

влязла в сила присъда – 15. 
По осъдителните присъди спрямо непълнолетните лица са наложени 

следните наказания: 
- лишаване от свобода – ефективно        - 3 
- лишаване от свобода – условно            - 2 
- настаняване във ВУИ по чл.64 от НК   - 0 
- други наказания - / обществено порицание и пробация /  - 11 
- освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание -  0 
За отчетния период няма постановени оправдателни присъди срещу 

обвинени непълнолетни лица. 
Няма подадени протести по дела с осъдени лица. 
Анализът на данните по преписките и досъдебните производства, водени 

срещу непълнолетни лица показва, че през 2020 г. дейността на прокурорите в 
Районна прокуратура – Ямбол е с положителен резултат. Запазва се 
тенденцията от 2019 г. да няма върнати от съда дела, водени срещу 
непълнолетни лица, което сочи за подобряване на работата от страна на 
прокурорите при изготвяне на обвинителните актове. Налице е подобряване на 
резултатите относно срочността на приключване на досъдебните производства 
водени срещу непълнолетни. 
 

Дейност по надзор за законност в местата за задържане и за 
изтърпяване на наказания лишаване от свобода, доживотен затвор и 
пробация 

На територията на Районна прокуратура – Ямбол има следствен арест, 
който се явява място за „Задържане под стража” на обвиняеми и подсъдими 
лица и лица осъдени на лишаване от свобода. 

В изпълнение на този вид надзор два пъти месечно се извършват 
проверки. При извършените проверки няма констатирани случаи лицата да са 
задържани без съответния акт на компетентния орган, или извън срока 
определен от органа или в срок в нарушение на закона. Не са установени 
случаи на насилие или принуда спрямо задържаните лица или незачитане на 
правата им, като съответните констатации от извършените проверки се 
отразяват в книга за това. 

Не са налице оплаквания на задържани лица във връзка с режима и 
отношението на състава в съответните арести. 
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През отчетния период няма приведени незаконосъобразно в изпълнение 
присъди и вследствие на това не се е стигало до неоснователно задържане на 
лица. 

 

Преписки и досъдебни производства, образувани за полицейско 
насилие от служители на МВР 
 

През 2020 г. в Районна прокуратура – Ямбол са наблюдавани 3 бр. ДП, 
образувани за полицейско насилие от служители на МВР и 1 бр. 
новообразувана преписка. Същата е решена с постановление за отказ да се 
образува досъдебно производство. През отчетния период са наблюдавани 3 
досъдебни производства, образувани за престъпления по чл.131, ал.1, т.2 от 
НК, от които 1 ДП е решено с постановление за спиране и 2 ДП с 
постановление за прекратяване.  

  

Преписки и досъдебни производства, образувани за насилие от 
служители в местата за лишаване от свобода и задържане под стража 

 

През 2020 г. е наблюдавана една новообразувана преписка, която към края 
на отчетния период не е решена. 
 

ІV. Международноправно сътрудничество. 
През 2020 г. прокурорите при ЯРП са разследвали общо 15 бр. преписки с 

международен елемент. От тях, както следва: 
 

1. Молби за правна помощ - общо 10 бр., от които: 
1.1. Входящи молби - 8 бр. 
1.2. Изходящи молби - 2 бр.  
 

2. Европейска заповед за разследване /изходящи/ - 4 бр. 
3. Европейска заповед за арест /изходяща/ - 1 бр. 
 

 
V. Административна и контролноревизионна дейност. 
 

Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи 
органи. 

Броят на прокурорите по щат в края на отчетния период е 19 бр. Дейността 
в Районна прокуратура – Ямбол за 2020 г. се е осъществявала от 
Административен ръководител – Районен прокурор, Зам.административен 
ръководител – Зам.районен прокурор, 12 прокурора /като 1 от тях 
командирован в РП – Кърджали/ и 1 младши прокурор.   

Средносписъчният брой на реално работилите прокурори през отчетния 
период – 2020 г. – 12,41 бр. За сравнение през 2019 г. този брой е бил 11 бр., а 
през 2018 г. - 8,5 бр.  

В края на отчетния период – 2020 г. при Районна прокуратура – Ямбол са 
налице 2 /две/ незаети щатни бройки за прокурор и 2 /две/ незаети щатни 
бройки за мл.прокурор.  
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Дейността на Районна прокуратура – Ямбол с Териториално отделение – 
Тополовград и Териториално отделение – Елхово се обезпечава от 20,5 щата за 
служители.  

Към края на 2020 г. са заети 20,5 щата – административен секретар, 
системен администратор, главен счетоводител, главен специалист – човешки 
ресурси, главен специалист – счетоводител и касиер, завеждащ служба,  8 
съдебни деловодители, 6 съдебни секретари, 1 съдебен архивар, 2 и ½ 
призовкар, 1 шофьор-куриер и 1 чистач.   

Анализът на щатното попълнение сочи, че не е налице щатно попълване на 
ЯРП през 2020 г. с необходимия брой прокурори, съгладно щатното разписание 
и обема на работа. Средносписъчният брой на реално работилите прокурори – 
12 бр., не отговаря на обема на работа при ЯРП предвид установената 
натовареност на всеки един от прокурорите за 2020 г. Това от своя страна води 
до по-голяма натовареност на прокурорите. 

  
Квалификация   
От прокурорите при Районна прокуратура – Ямбол към края на отчетния 

период са налице 10 прокурора с ранг „Прокурор във ВКП и ВАП” и 1 
прокурор с ранг “Прокурор в Апелативна прокуратура”.  

През 2020 г. прокурорите при ЯРП са участвали в съответните обучения, 
съобразно програмата на Националния институт по правосъдие винаги, когато 
за тях според съответния план е било предвидено такова обучение. Заедно с 
това за повишаване на своята квалификация, прокурорите при ЯРП са 
участвали в провежданите обучения и семинари, както от Националния 
институт по правосъдие, така и от Върховна касационна прокуратура.   

 
 

Дисциплинарни производства.  
През отчетния период на 2020 г. не са образувани дисциплинарни 

производства срещу прокурори и съдебни служители.  
 
VІ. Натовареност на прокурорите /реално работили/. 
Средно списъчния брой на реално работилите прокурори през отчетния 

период – 2020 г. – 12,4 бр. За сравнение през 2019 г. този брой е бил 11, а през 
2017г. – 8,5.  

През 2020 г. от прокурорите при ЯРП са наблюдавани общо 2932 
досъдебни производства и 3284 преписки. За сравнение през 2019 г. – 3283 
досъдебни производства и 2711 преписки, а през 2018 г. - 3357 досъдебни 
производства и 2183 преписки. Сравнителният анализ показва намаляване на 
броя на наблюдаваните досъдебни производства през 2020 г. и увеличаване 
броя на преписките за 2020 г.  

От общо наблюдаваните 2932 ДП, са решени 2442 ДП. При 674 ДП, 
решението е било с внасяне на прокурорски акт в съда. При 1380 ДП, 
решението е било с тяхното прекратяване, а спрени са били 283 ДП.   
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От общо наблюдаваните 3284 преписки, решени са били 3200 преписки. С 
отказ да се образува ДП са приключили 2490 преписки, а 557 наблюдавани 
преписки са били решени с образуване на ДП.  

През 20 година прокурорите при ЯРП са участвали общо в 1523 бр. 
съдебни заседания. 691 бр. са били съдебните заседания по наказателно-
съдебния надзор. 560 бр. са били разпоредителни заседания.   

През 2020 г. прокурорите са участвали в 105 бр. заседания по 
производства във връзка с изпълнение на наказанията. 

През 2020 г. прокурорите при ЯРП са участвали в 14 заседания по 
гражданско-съдебен надзор. За сравнение през 2019 г. са участвали в 17 
заседания, а през 2018 г. прокурорите са участвали в 41 бр. заседания по ГСН.  

През 2020 г. прокурорите при ЯРП са участвали в 102 заседания по 
принудителни мерки. 

През 2020 г. прокурорите при ЯРП са участвали в 51 заседания по МНО. 
Сравнителният анализ показва значително увеличение на броя на 

участието на прокурорите при ЯРП в съдебни заседания за 2020 г.   
През 2020 г. при ЯРП са изпълнени общо 407 присъди по лица /за 

сравнение през 2019 г. са били изпълнение 281 присъди, а през 2018 г. са били 
изпълнени 330 присъди по лица/.  

През 2020 г. при ЯРП са извършени 1543 бр. проверки на 
административни актове. За сравнение през 2019 г. броят на проверките са 
били 936, а през 2018 г. е бил 926 бр. 

През 2020 г. прокурорите при ЯРП са наблюдавали 19 бр. преписки с 
международен елемент. 

Средната натовареност на един прокурор за съдебния район на Районна 
прокуратура – Ямбол през отчетния период е 1410,3. За сравнение през 2019 г. 
е била 1535, а през 2018 г. е 1758,9.  

Натовареността на един прокурор при ЯРП за отчетния период е както 
следва: 

- 236,26 бр. наблюдавани досъдебни производства /за сравнение през 2019 
г. – 298,45 бр./. 

- 196,78 бр. общо решени досъдебни производства /за сравнение през 2019 
г. – 267,27 бр./ 

- 122,72 бр. общо участия в съдебни заседания/дни за сравнение през 2019 
г. – 94,72 бр./ 

- 200,64 бр. откази за образуване на ДП /за сравнение през 2019 г. – 178,36 
бр./ 

- 44,88 бр. образувани досъдебни производства от прокурор /за сравнение 
през 2019 г. – 37,27 бр./ 

- 54,31 бр. прокурорски актове внесени в съда /за сравнение през 2019 г. – 
36,90 бр./     

- 236,26 бр. прекратени от прокурор досъдебни производства /за сравнение 
през 2019 г. – 198,55 бр./  
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- 22,80 бр. спрени от прокурор досъдебни производства /за сравнение през 
2019 г. – 25,45 бр./ 

- 10,47 бр. искания за справки с данни по Закона за електронните 
съобщения /за сравнение през 2019 г. – 24,90 бр./ 

- 5,23 бр. искания до съда /за сравнение през 2019 г. - 1,27 бр./ 
- 0,88 бр. подадени от прокурор протести /за сравнение през 2019 г. – 1,45 

бр./ 
- 1,12 бр. съдебни заседания на прокурор по ГСН /за сравнение през 2019 

г. – 1,54 бр./.  
- 100,81 бр. съдебни заседания по НСН /за сравнение през 2019 г. – 75,45 /.  
  
Съобразно Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с 

решение по Протокол № 60/11.12.2014г., за 2018 г. в Районна прокуратура – 
Ямбол, са отчетени следните данни: 

Общ обем на прокурорската дейност  – 16923 бр., от тях: 
Прокурорски актове внесени в съда   –     674 бр. 
Общо участия в съдебни заседания   –   1523 бр. 
Общо  други прокурорски актове и дейности по всички видове надзори – 

14726 бр. 
Общ брой постановления/произнасяния и актове от прокурорите при ЯРП 

по следствения надзор – 11269 бр. 
Прокурорски актове по преписките – 3281 бр. 
Постановления, с които се повдига спор за последственост/компетентност 

– 12 бр. 
Изпращане по компетентност на досъдебно производство – 50 бр. 
Искания, писма, постановления за удължаване срока на разследването – 

3504 бр. 
Искания за разкриване на банкова/данъчна тайна и осигурителна 

информация – 6 бр. 
Искания за използване на СРС – 5 бр. 
Искания за справки с данни по ЗЕС – 130 бр. 
Искания до съда /МНО, претърсване, изземване и др./  - 65 бр. 
Възобновяване на досъдебно производство – 138 бр. 
Отводи/самоотводи – 147 бр. 

Актове във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела 
– 43 бр.  

Общо актове /протести/ по Наказателно-съдебния надзор – 11 бр. 
Общо актове по Изпълнение на наказанията /разпореждания, искания до 

съда за произнасяне по чл.306, постановление по чл.59 от НК за зачитане на 
дни, постановление за прекъсване или отлагане на ИН и проверки на местата за 
лишаване от свобода и следствените арести/ - 584 бр. 

Общо актове по Гражданско-съдебния надзор /жалби срещу 
първоинстанционни решения на съда/ - 43 бр. 
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Общо проверки и актове по Административния надзор за законност – 365 
бр. 

Общо други дейности /брой атестации, заповеди и указания, анализи и 
доклади, становища, справки, участие в семинари, брой предложения по ЗСВ и 
брой дежурства в работни и неработни дни – 2417. 

Обща натовареност на прокурорите при ЯРП – 16923 бр. при 16885 бр. 
през 2019 г. и 14951 бр. през 2018 г.  

  
 

Унифицирана информационна система. Проблеми и предложения. 
През 2020 г. при Районна прокуратура – Ямбол действаше въведената 

през предходните отчетни периоди Унифицираната информационна система 
/УИС-3/. На базата на създадената и утвърдена вече практика за работа със 
системата, се следеше за недопускане на пропуски и отклонения в работата на 
съответните служители при ЯРП, които със заповеди на Административния 
ръководител са определени да отговарят за работата на УИС. Със Заповед № 
РД-04-516/14.10.2015г. на Главния прокурор на Република България е внедрен 
в експлоатация модул за случайно разпределение на УИС-2. Със Заповед № 
315/30.11.2015г. на Административен ръководител – Районен прокурор на ЯРП 
са утвърдени и въведени в действие, считано от 01.12.2015г. Вътрешни правила 
за разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на 
случайни подбор в Районна прокуратура – Ямбол, изменени и допълнени със 
Заповеди РП № 158/19.10.2017г., РП № 372/28.12.2018 г. и Заповед РД-04-
456/31.12.2019 г. на Административен ръководител – Районен прокурор на 
Районна прокуратура – Ямбол. Със Заповед РД-04-425/04.12.2018 г. на Главен 
прокурор на Република България, считано от 07.01.2019 г. пилотно е внедрен в 
експлоатация УИС-3. 

През 2020 г. се утвърди и практиката всички прокурори, както и 
съответните служители своевременно и редовно да въвеждат данните по 
досъдебните производства в Унифицираната информационна система. 

При ЯРП, точно и в пълен обем бяха изпълнени указанията на 
горестоящите прокуратури относно въвеждането на съответните данни в 
регистрите. 
 

Финансово и материално осигуряване на прокуратурите. Проблеми и 
предложения. 

През 2020 г.  ЯРП е разполагала с финансови средства, както и с 
материална база, които в основната си част са й позволили нормално да 
осъществява дейността си. Не са били налице затруднения от финансов 
характер или проблеми относно материалното осигуряване, свързани с 
дейността и с работата на прокуратурата. 

 
 
 

Материална база на прокуратурата.  
През 2020 г. при Районна прокуратура – Ямбол стриктно и точно се 

следеше за изпълнението и функционирането на утвърдените вече механизми 
от деловодно естество, свързани с работата на прокурорите. Не са налице 
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затруднения, които да възпрепятстват нормалната работа, както на 
прокурорите, така и на служителите.  

Работата на всички магистрати и съдебни служители от Районна 
прокуратура – Ямбол е обезпечена с нужната офис техника и програмни 
продукти.  

При необходимост регулярно са осигурявани консумативи за съответните 
технически средства, с оглед нормалното им функциониране. 

Осигурен е достъп до правноинформационната система „АПИС-7“. 
Във връзка с финансовата и счетоводна дейност, в Районна прокуратура- 

Ямбол се използва счетоводния програмен продукт „КОНТО“ и програмният 
продукт „Омега тим“ за работна заплата и човешки ресурси.  

Всичко това, като материално осигуряване е дало възможност за нормална 
работа през 2020 г.  

 
 

РАЗДЕЛ ІII.  
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ И НА ВЪРХОВНАТА 

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ. 

 
1. СЪСТОЯНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО 

АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И ПО НАДЗОРА 
ЗА ЗАКОННОСТ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА. 

 
През отчетния период за 2020 г. дейността на Ямболска районна 

прокуратура по административно - съдебния надзор за законност се е 
осъществявала от осем прокурори при РП – Ямбол в съответната група, като 
реално работили през отчетния период са 7 прокурори, 6 от които със стаж в 
съдебната система над 10 години. При осъществяване на дейността си по този 
надзор ЯРП се е ръководила по приетия план за дейността на Ямболска 
окръжна прокуратура по общия надзор за законност, в който са включени 
задачите, залегнали в плана на Апелативна прокуратура – Бургас по този 
надзор, а също така и по възложените проверки на Върховна административна 
прокуратура. При осъществяване на дейността си по този надзор прокуратурата 
се е ръководила и от утвърдените планови задачи и разпоредените такива и 
възложени проверки от ЯОП, БАП и ВАП по административносъдебния надзор 
и по надзора за законност по прилагането на закона. 

В работата си по този надзор ЯРП се е стремила към срочно и качествено 
изпълнение на залегналите по надзора задачи и проверки, като всички 
мероприятия бяха своевременно реализирани, като обобщената информация за 
тях е била докладвана своевременно на горестоящата прокуратура. При 
осъществяване на дейността си по надзора РП – Ямбол не е имала проблеми 
при прилагането на законовата и подзаконовата нормативна уредба. 

През 2020 г. Ямболска районна прокуратура системно получава актове на 
Общинските съвети – гр.Ямбол, гр.Стралджа, гр.Тополовград, гр.Елхово и 
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гр.Болярово и ОбС „Тунджа”. В прокуратурата системно постъпват копия от 
Решенията и Протоколите от всички заседания по чл.29 ал.2 от ЗМСМА на 
Общинските съвети от шестте общини, както и приетите от тях подзаконови 
нормативни актове – Наредби и Правилници, а също така и Заповеди касаещи 
значими обществени интереси. 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБЕН НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ. 
 
През отчетния период на 2020 г. Ямболска районна прокуратура не е 

взела участие в разглеждането на административен характер дела. В 
Административен съд Ямбол не са разглеждани такива, по които участието на 
прокурор да е било задължително или участие по преценка в дела 
представляващи важен държавен или обществен интерес,съгласно Указание И-
60/26.02.2007г. на Главния прокурор на Р.България и по лична преценка на 
прокурора. За отчетния период ЯРП няма подадени прокурорски актове до 
съда. 

 
3.ДЕЙНОСТ ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ В ЗАЩИТА НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ. 
 

3.1. През 2020 г. е била създадена съответната организация по надзора за 
законност. Основните области по които е осъществяван този надзор е бил в 
съответствие с плановите проверки и възложените извън планови такива. 

3.2. През отчетния период прокурорите от Ямболска районна 
прокуратура са извършили общо 186 броя проверки за законност. При 
извършване на проверките са използвани предвидените в закона способи на 
извършване – чл.145 ал.1 т.1 до 3 от ЗСВ, а именно по т.2 – лични – 140, по т.3 
– възлагателни – 43 и по т.1 – изискани документи – 3. 

През отчетния период прокурорите при РП – Ямбол са възложили 
следните проверки по реда на чл.145 ал.1 т.3 от ЗСВ на кметовете на общини – 
Ямбол, Тунджа, Стралджа, Тополовград, Елхово и Болярово: 

- В изпълнение на указания на Върховна административна прокуратура 
на  РБългария, отдел „Надзор за законност“, дадени с  писмо изх.№ И-7/2020 г.-
II от 28.05.2020 г. и писмо изх.№ 171/11.06.2020 г. на ЯОП е извършена 
проверка за установяване на незаконни сметища, почистването им, налагане на 
санкции на виновните лица на територията на шестте общини.  

- В изпълнение на указания с изх.№773/2020 г. от 18.02.2020 г. на ВКП, 
указания с изх.№258/2020 г. от 24.02.2020 г. на АП – Бургас  и указания с 
изх.№ 265/2020 г. от 26.02.2020 г., както и допълнителните указания за 
извършването на проверка по Надзора за законност относно дейността на 
подбор, маркиране и сеч на дървета и осъществяван ли е контрол на тази 
дейност; свързани с тази дейност договори с фирми изпълнители; превоза на 
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добитата дървесина – транспорт и износ, както и дейностите по залесяване, 
мерки при наличие на иглолистни дървета, нападнати от корояд. 

- В изпълнение на писмо на Апелативна прокуратура - гр.Бургас, с изх. № 
366/2020 г. от 17.03.2020 г. и на Окръжна прокуратура - гр.Ямбол, с изх. № 
369/2020 г. от 19.03.2020 г., е разпоредена проверка до Кмета на община 
Ямбол, Кмета на община Тунджа, Кмета на община Стралджа и Кмета на 
община Елхово относно извършване на проверка с предмет предприети мерки 
от страна на органите на местната власт, относими към предотвратяване 
разпространението на заразата от COVID - 19, предвид Решение от 13.03.2020 
г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно 
положение върху цялата територия на Република България, считано от 
13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., обнародвано в ДВ брой 22 от 13.03.2020 г., 
удължено до 13.05.2020 г. с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на 
Република България, обнародвано в ДВ брой 33 от 07.04.2020 г. 

- В изпълнение на писмо изх. № 655/2020 г. от 27.05.2020 г. по описа на 
Окръжна прокуратура – Ямбол и писмо на Върховна административна 
прокуратура, отдел „Надзор за законност“ с изх. № 106/2020 г. II от 08.05.2020 
г. е разпоредена проверка до кметовете на шестте общини, относно това какви 
мерки на национално ниво са предприети за ограничаване на заразяването с 
коронавирусна инфекция (COVID-19) в специализираните институции за 
предоставяне на социални услуги. 

- Във връзка с упражнявания от прокуратурата постоянен надзор за 
законност, както и в изпълнение на указание по пр.пр.№ 575/2019 г. – II от 
13.10.2020 г. за извършване проверка за законност по спазването изискванията 
на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ в частта, в която са 
уредени задълженията на собствениците на кучета – домашни любимци и на 
Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ и изпълнение на правомощията от 
компетентните контролни органи. Възложена проверка по реда на „Надзора за 
законност“ до кметовете на шестте общини относно спазването на 
изискванията на  разпоредбите на чл. 172, т. 2,т.3 и т.4 ,чл.173,т.1,т.2 и 
т.3,чл.176 и чл. 177, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност /ЗВД/ и чл.1, чл.6 и чл. 7, т.10 и т.14 от ЗЗЖ. 

- В изпълнение на писмо изх.№ И-23/20-II от 05.08.2020 г.по описа на 
ВАП, писмо изх.№1297/2020 г. от 07.08.2020 г. по описа на АП-Бургас и писмо 
изх.№ 1155/2020 г. от 13.08.2020 г. на ОП – Ямбол на Районна прокуратура 
гр.Ямбол е извършена проверка относно приемането на Наредби от 
общинските съвети, съобразно  задълженията им  по чл.133 от ЗВМД – за 
обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни  по смисъла на Закона за животновъдството. 

- В изпълнение на писмо на Върховна административна прокуратура, 
отдел „Надзор за законност“, с изх.№ 689/2020 г. от 15.09.2020 г. и на Окръжна 
прокуратура - гр.Ямбол с изх.№ 1291/2020 г. от 18.09.2020 г., е разпоредена 
проверка до кметовете на шестте общини относно изпълнение на изискванията 
на чл.6, ал.3 от Закона за енергетиката, относно изпълнение на задължението за 
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осигуряване експлоатацията и поддържането на мрежите и съоръженията за 
външно осветление на територията на община „Тунджа“ и община „Стралджа“ 
за имоти - общинска собственост.  
   3.3. През 2020 г. е налице подобрение на взаимодействието на ЯРП със 
специализираните контролни органи и с други държавни и общински органи с 
контролни функции. Провеждани са срещи с представители на визираните 
органи и структури, на които са били обсъждани проблеми и въпроси по 
създаването на механизми за обмен на информация между прокуратурата и 
тези органи с цел насоченост и обем на извършваните проверки за 
законосъобразност и осъществявания надзор за законност и защита на 
обществения интерес от страна на прокуратурата. С оглед срочното и 
качествено извършване на възложените проверки РП – Ямбол поддържа пряка 
и непосредствена връзка с представителите на всички органи и институции с 
цел подобряване на взаимодействието с тях. 
 
 

 

РАЗДЕЛ IV.  
 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ  

 
Приоритет в работата на Районна прокуратура – Ямбол за 2020 г. е 

спазването и изпълнението на изискванията за законосъобразно и 
своевременно изпълнение на правомощията на прокуратурата. 

За да се подчертаят основните насоки и приоритети в работата на 
прокурорите в ЯРП за 2021г., трябва да се отчетат и данните от работата на 
прокуратурата за отминалата 2020 г. и да се направи съответния анализ. 
Изводите, които се налагат от изложените в настоящия доклад данни за 
работата на Районна прокуратура – Ямбол през 2020 г. е, че на фона 
нанамаление на ръста на регистрираната престъпност е намалял и броя на 
внесените в съда ДП, както и натовареността на прокурорите. Броят на 
наблюдаваните преписки е увеличен с оглед разширяване района на местна 
компетентност и включването на гр.Тополовград като териториално отделение 
и гр.Елхово, предвид подаваните жалби до прокурор. Подобрени са срочността 
и качеството на работата; намалял е броя на оправдателните присъди и 
върнатите от съда дела.  

Приоритет в работата на Районна прокуратура – Ямбол за 2021г. ще бъде 
подобряване качеството и срочността на разследване по досъдебните 
производства и работата по спрените досъдебни производства. Безспорно има 
какво да бъде направено и по отношение намаляване броя на върнатите 
досъдебни производства от съд и оправдателните присъди. 

С предимство ще бъдат работени дела срещу лица с две и повече 
наказателни производства със задържани лица за тежки престъпления, такива 
със значим обществен интерес и престъпления с пострадали непълнолетни и 
малолетни лица, и извършени от непълнолетни.  
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Основна задача през 2021 година е, както завършване интегрирането на 
сто процента на РП – Елхово, към момента ТО – Елхово и функционирането на 
трите звена като едно цяло. 

В дейността си Районна прокуратура – Ямбол ще се ръководи от 
Конституцията, законите на Република България, Указанията на Главния 
прокурор на Република България, на ВКП и на останалите горестоящи 
прокуратури. 

 
 
 
 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - 
     РАЙОНЕН ПРОКУРОР: 

          /М.ГРЪНЧАРОВА/ 


