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РАЗДЕЛ  І 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
ПРОКУРАТУРАТА И НА 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 2021 г. в своята дейност в борбата срещу 

престъпленията, другите закононарушения и противообществените прояви 
Окръжна прокуратура-Ямбол се е ръководила от Конституцията и законите 
на Република България, плановете за работа на отделните надзори на 
Върховна административна, Върховна касационна прокуратура, Апелативна 
прокуратура – гр. Бургас и тези на Окръжна прокуратура - Ямбол. 

По данни на ОДМВР-Ямбол, взети от доклада за годишния им анализ 
се установяват следните данни: 

Основната задача в дейността на ОДМВР Ямбол през 2021 г., била 
постигане на относителна устойчивост при регистрираната престъпност в 
региона, увеличаване броя на разкритите престъпления и постигане на ръст в 
разкриването на престъпления. 

По данни на ОД на МВР – гр.Ямбол са регистрирани 1389 /срещу 1382 
за 2020 г./ престъпления, където отчитаме минимално увеличение с 0,51%. 
Леко е увеличен и коефициента на престъпност 1188,08 /срещу 1182,10 за 
2020 г./. Намаление на регистрираните престъпления отчитат в РУ Елхово (-
12,70%) и в РУ Стралджа (-8,90%), а увеличение в РУ Тунджа (+10,43%) и в 
РУ Ямбол (+8.82%). Регистрираните престъпления при ОД на МВР – Ямбол 
са както следва: 

 
РЕГИСТРИРАНИ И РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  

 

ОДМВР 
ЯМБОЛ 

ГОД. 
ОБЩ 
БРОЙ 

ЗМ 

ОБЩО 
РЕГ. 

ПРЕСТ. 

УВЕЛИЧ.
/ 

НАМАЛ. 
ПРЕСТ. В 

% 

РАЗКР
ИТИ 
ОТ 

РЕГ.В 
ПЕРИ
ОДА 

% НА 
РАЗК. 

СПРЯМО 
РЕГ. 

ПРЕСТ. 

УВЕЛ
ИЧ./ 

НАМА
Л. % 

РАЗКР
ИВ. 

РАЗКРИТ
И ОТ 

МИНАЛ 
ПЕРИОД 

ОБЩО 
20 1812 1382 

0,51% 
930 67,29 

0,74 
157 

21 1798 1389 945 68,03 200 

РУ ЯМБОЛ 
20 770 578 

8,82% 
377 65,22 

3,30 
67 

21 820 629 431 68,52 107 

РУ ТУНДЖА 
20 253 211 

10,43% 
138 65,40 

-0,60 
41 

21 270 233 151 64,81 34 

РУ ЕЛХОВО 
20 451 370 

-12,70% 
270 72,97 

-4,86 
28 

21 415 323 221 68,11 30 
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РУ 
СТРАЛДЖА 

20 175 146 
-8,90% 

106 72,60 
6,34 

5 

21 158 133 105 78,95 11 

с-р "ПКП" 
20 19 11 

54,55% 
9 81,82 

-17,11 
3 

21 30 17 11 64,71 0 

с-р "ПИП" 
20 144 66 

-18,18% 
30 45,45 

4,55 
13 

21 105 54 27 50,00 18 
 
Състояние на регистрираните престъпления по криминална линия  
През изтеклата 2021 г. са заведени 1505 /срещу 1448 ЗМ за 2020 г./, 

като от тях регистрираните престъпления са 1168 /срещу 1103 за 2020 г./, 
увеличение с 5,89%. Коефициентът на престъпност е 999,05 /срещу 943,54 за 
2020 г./, увеличение с 55,51. 

На лице е леко увеличение, както на регистрираната криминална 
престъпност, така и на характеризиращите я показатели. Данните за брой 
на регистрираните по структурни звена престъпления са изложени в 
Таблицата по долу, от където е видно, че леко намаление на регистрираната 
криминална престъпност имаме в РУ Стралджа (-2,70%) и в Елхово (-1,30%), 
а увеличение в РУ Тунджа с (+21,60%) и в РУ Ямбол (+8,79%).  

ОДМВР 
ЯМБОЛ 

ГОД. 
ОБЩ 
БРОЙ 

ЗМ 

ОБЩО 
РЕГ. 

ПРЕСТ. 

УВЕЛИЧ./ 
НАМАЛ. 

ПРЕСТ. В % 

РАЗКР
ИТИ 
ОТ 

РЕГ.В 
ПЕРИ
ОДА 

% НА 
РАЗК. 

СПРЯМО 
РЕГ. 

ПРЕСТ. 

УВЕЛ
ИЧ./ 

НАМА
Л. % 

РАЗКР
ИВ. 

РАЗКРИТ
И ОТ 

МИНАЛ 
ПЕРИОД 

ОБЩО 
20 1448 1103 

5,89% 
685 62,10 

3,14 
143 

21 1505 1168 762 65,24 182 

РУ ЯМБОЛ 
20 746 569 

8,79% 
373 65,55 

3,11 
65 

21 807 619 425 68,66 106 

РУ ТУНДЖА 
20 201 162 

21,60% 
90 55,56 

3,33 
41 

21 232 197 116 58,88 32 

РУ ЕЛХОВО 
20 306 230 

-1,30% 
131 56,96 

0,31 
28 

21 305 227 130 57,27 28 
РУ 

СТРАЛДЖА 
20 138 111 

-2,70% 
73 65,77 

8,31 
5 

21 131 108 80 74,07 11 

с-р "ПКП" 
20 17 11 

54,55% 
9 81,82 

-17,11 
3 

21 30 17 11 64,71 0 

с-р "ПИП" 
20 40 20 

-100,00% 
9 45,00 

- 
1 

21 0 0 0 - 5 
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фиг. 1 Относителен дял на регистрираните престъпления по 
криминална линия 

 
РЕГИСТРИРАНИ И РАЗКРИТИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПО ВИДОВЕ 
 

ОДМВР ЯМБОЛ 
ГО
Д. 

ОБ
Щ  

БРО
Й 

 ЗМ 

ОБЩ
О  

РЕГ. 
 

ПРЕС
Т. 

УВЕЛИ
Ч./ 

НАМАЛ
. 

ПРЕСТ. 
В % 

РАЗК
РИТИ 

ОТ 
РЕГ. 

В 
ПЕРИ
ОДА 

% НА 
РАЗКР. 
СПРЯМ

О 
РЕГ.ПР

ЕСТ. 

УВЕЛИЧ./Н
АМАЛ. % 

НА 
РАЗКРИВ. 

РАЗКР
ИТИ 
ОТ 

МИНА
Л 

ПЕРИО
Д 

ПРЕСТ.П/В 
ЛИЧНОСТТА 

20 72 38 
44,74% 

14 36,84 
21,34 

14 
21 78 55 32 58,18 13 

убийство 
20 3 3 

66,67% 
1 33,33 

46,67 
1 

21 6 5 4 80,00 0 

разврат  
20 14 8 

25,00% 
2 25,00 

75,00 
5 

21 12 10 10 100,00 5 

телесна повреда 
20 42 23 

13,04% 
11 47,83 

-1,67 
6 

21 37 26 12 46,15 6 
ПРЕСТ.ПРОТИВ 

СОБСТВ. 
20 622 508 

6,30% 
276 54,33 

3,63 
56 

21 721 540 313 57,96 77 

ГРАБЕЖ 
20 19 17 

-5,88% 
14 82,35 

-7,35 
1 

21 18 16 12 75,00 1 

КРАЖБИ ОБЩО  
20 490 410 

10,49% 
230 56,10 

3,51 
51 

21 597 453 270 59,60 66 

взломна 
20 46 45 

-44,44% 
18 40,00 

-20,00 
8 

21 25 25 5 20,00 4 

домова 
20 131 105 

-21,90% 
56 53,33 

-0,89 
9 

21 103 82 43 52,44 15 

от магазини 
20 52 46 

78,26% 
33 71,74 

3,87 
3 

21 100 82 62 75,61 6 
части и вещи от 

МПС 
20 18 18 

-16,67% 
11 61,11 

-21,11 
1 

21 19 15 6 40,00 2 
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с.стоп/жив. прод. 
20 66 56 

5,36% 
35 62,50 

10,38 
1 

21 73 59 43 72,88 6 

ИЗМАМА 
20 22 12 

0,00% 
2 16,67 

0,00 
1 

21 15 12 2 16,67 2 
ОБЩООПАСНИ 

ПР. 
20 561 431 

3,94% 
321 74,48 

1,64 
54 

21 532 448 341 76,12 78 

ПАЛЕЖ 
20 20 15 

-20,00% 
2 13,33 

3,33 
1 

21 18 12 2 16,67 5 

отнемане на МПС 
20 6 6 

-16,67% 
4 66,67 

13,33 
1 

21 7 5 4 80,00 2 

прест. наркотици 
20 125 101 

16,83% 
77 76,24 

-0,81 
18 

21 134 118 89 75,42 21 
 
Състояние на регистрираната престъпност по икономическа линия

  

ОДМВР 
ЯМБОЛ 

ГОД. 
ОБЩ 
БРОЙ 

ЗМ 

ОБЩО 
РЕГ. 

ПРЕСТ. 

УВЕЛИЧ.
/ 

НАМАЛ. 
ПРЕСТ. В 

% 

РАЗКР
ИТИ 
ОТ 

РЕГ.В 
ПЕРИ
ОДА 

% НА 
РАЗК. 

СПРЯМО 
РЕГ. 

ПРЕСТ. 

УВЕЛ
ИЧ./ 

НАМА
Л. % 

РАЗКР
ИВ. 

РАЗКРИТ
И ОТ 

МИНАЛ 
ПЕРИОД 

ОБЩО 
20 364 279 

-20,79% 
245 87,81 

-5,01 
14 

21 293 221 183 82,81 18 

РУ ЯМБОЛ 
20 24 9 

11,11% 
4 44,44 

15,56 
2 

21 13 10 6 60,00 1 

РУ ТУНДЖА 
20 52 49 

-26,53% 
48 97,96 

-0,74 
0 

21 38 36 35 97,22 2 

РУ ЕЛХОВО 
20 145 140 

-31,43% 
139 99,29 

-5,54 
0 

21 110 96 90 93,75 2 

РУ 
СТРАЛДЖА 

20 37 35 -28,57% 33 94,29 5,71 0 

21 27 25 25 100,00 0 

с-р "ПКП" 
20 2 0 

- 
0 - 

- 
0 

21 0 0 0 - 0 

с-р "ПИП" 
20 104 46 

17,39% 
21 45,56 

4,35 
12 

21 105 54 27 50,00 13 
  

Показатели характеризиращи регистрирани и разкрити раздели 
престъпления по  икономическа линия 

 

ПРЕСТЪПЛЕНИ
Я 

ГОД. 
ОБЩ  
БРОЙ 
 ЗМ 

ОБЩО  
РЕГ. 

 ПРЕСТ. 

УВЕЛИЧ./ 
НАМАЛ. 

ПРЕСТ. В % 

РАЗКРИТ
И ОТ РЕГ. 

В 
ПЕРИОДА 

% НА 
РАЗКР. 

СПРЯМО 
РЕГ.ПРЕСТ

. 

УВЕЛИ
Ч./НА
МАЛ. 
% НА 
РАЗКР

ИВ. 

РАЗКРИ
ТИ ОТ 

МИНАЛ 
ПЕРИОД 

против 
собствеността 

20 19 11 
-54,55% 

2 18,18 
-18,18 

5 
21 16 5 0 0,00 6 

против инт. 
собственост 

20 3 1 
0,00% 

0 0,00 
0,00 

0 
21 1 1 0 0,00 0 

против 20 290 247 -25,51% 232 93,93 -5,88 6 
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стопанството 21 230 184 162 88,04 7 
прест. против 

държ. 
20 3 1 

200,00% 
1 100,00 

0,00 
0 

21 5 3 3 100,00 0 
документни 

пр. 
20 39 11 

100,09% 
5 45,45 

22,73 
3 

21 29 22 15 68,18 4 
 

От изнесените данни е видно сравнително запазване на регистрираната 
престъпност и разкриваемостта като цяло, в сравнение с предходния отчетен 
период.  

Анализът на данните представени от ОД на МВР – Ямбол сочи 
увеличение на регистрираната престъпност, както и незначително намаление 
на разкриваемостта 

Изложените данни относно регистрираната престъпност и разкритите 
престъпления показва един сравнително добър резултат на разкриваемост, 
макар и незначително намаляване на процента на разкриваемост в сравнение 
с предходната година. Видно е, че има леко увеличение на престъпността на 
територията на Ямболска област. 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 по разкриване на престъпленията и 
тяхното разследване, оглед постигане на по-добри резултати в борбата с 
престъпността.  

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

През отчетния период на територията на РУ – Тополовград за 2021 г. са 
били регистрирани 81 броя престъпления, срещу 62 броя за 2020 г.. Били са 
разкрити 64 броя престъпления, представляващо 79,01% от общо 
регистрираните. За сравнение през 2020 г. са били разкрити 44 престъпления, 
представляващи 70,97% от общо регистрираните. 

От регистрираните общо 81 броя престъпления, по  видове 
престъпления са били регистрирани, както следва: 

- Престъпления против личността 2 броя, при 4 броя за 2020 г.; 
- Престъпления против собствеността - 27 броя, при 21 броя за 2020 г.; 
- Общоопасни престъпления - 45 броя, при 29 броя за 2020 г.; 
- Престъпления против транспорта - 19 броя, при 15 броя за 2020 г.; 
- Престъпления против брака – 3 броя, при 2 броя за 2020 г.; 
- Престъпления против реда и общ.спокойствие - 2 броя, при 2 броя за 

2020 г.. 
През отчетния период на 2021 г. в РУ-Тополовград е работил само един 

разследващ полицай по общо 99 броя досъдебни производства, от които: 
- 58 броя новообразувани през година; 
- 11 броя възобновени наказателни производства от предходни години; 
В края на отчетния период в РУ-Тополовград са останали на 

производство общо 10 броя досъдебни производства. От общия брой 
досъдебни производства разследвани по общия брой са 58 броя, при 97 броя 
за 2020 г., както и 26 броя бързи производства при 15 бързи производства за 
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2020 г.. Приключени са 89 броя досъдебни производства като 72 броя от тях 
са приключили в двумесечен срок за разследване.  

От приключените 89 броя досъдебни производства с мнение за 
предаване на съд са 41 броя, с мнение за прекратяване са 33 броя и с мнение 
за спиране 25 броя досъдебни производства. 

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

на РД „ГП“ – Елхово за отчетния период на 2021 г., са както следва: 
Общ брой разследвани ДП за периода – 700 броя, от които БП – 555 

броя и 144 броя досъдебни производства, разследвани по общия ред. 
 
 

Образувани ДП, внесени прокурорски актове в съда. 
 

Анализът на данните за 2021 г. по данни от водените в прокуратурата 
дневници сочи, че през годината са образувани общо 1583 дела /срещу 1361 
за 2020 г. и срещу 1317 за 2019 г./, като в съда са внесени 996 акта /срещу 
726 акта за 2020 г. и срещу 639 акта за 2019 г./. Обвиняеми по внесените в 
съда актове са били 1108 лица /срещу 821 лица за 2020 г. и срещу 749 лица за 
2019 г/. 

Данните по глави от НК за образуваните ДП са следните: 
Глава І - 0 
Глава ІІ - 107 
Глава ІІІ - 11 
Глава ІV - 60 
Глава V - 471 
Глава VІ - 71 
Глава VІІ - 3 
Глава VІІІ - 256 
Глава VІІІа - 0 
Глава ІХ - 52 
Глава ІХа - 0 
Глава Х - 28 
Глава ХІ - 552 
Глава ХІІ - 0 
Глава ХІІІ - 0 
Глава ХІV - 0 
 
Анализът на данните сочи, че най-голям е броя на образуваните ДП за 

престъпления по Глава XI, следвани от тези по Глава V и Глава VIII. Тази 
структура на образуваните ДП е характерна за региона в сравнение с 
предходната година, като се запазва структурата на престъпността с оглед 
броя и вида образувани и започнали ДП, като отново е налице увеличение на 
ДП, свързани с бежанската вълна. 
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фиг.2 Структура на престъпността по новообразувани ДП по видове 
престъпления от НК 

 
 
Анализът на данните сочи, че най-голям е броя на внесените в съда ДП 

за престъпления по Глава XI, следвани от тези по Глава VIII и Глава V. Тази 
структура на образуваните ДП е сходна с тази от предходната година. 
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фиг.3 Структура на престъпността по внесените в съда прокурорски 
актове по видове престъпления от НК 

 
Общо на съд са предадени 1108 лица /срещу 821 лица за 2020 г. и 

срещу 749 лица за 2019 г./. Данните по глави от НК са следните: 
 
Глава І - 0 
Глава ІІ - 38 
Глава ІІІ - 4 
Глава ІV - 37 
Глава V - 274 
Глава VІ - 44 
Глава VІІ - 3 
Глава VІІІ - 254 
Глава VІІІа - 0 
Глава ІХ - 35 
Глава ІХа - 0 
Глава Х - 18 
Глава ХІ - 401 
Глава ХІІ - 0 
Глава ХІІІ - 0 
Глава ХІV - 0 
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Общо са осъдени и санкционирани с влязъл в сила акт 969 лица /срещу 

692 лица за 2020 г. и 655 лица за 2019 г./, като данните по глави от НК са 
следните: 

 

 
 

фиг.4 Структура на престъпността по осъдените лица 
 
Анализът на данните сочи, че най-голям е броя на наказаните и 

санкционираните лица за престъпления по Глава XI, следвани от тези по 
Глава VIII. Тази структура на наказаната престъпност не е много по-различна 
от тази, характерна за региона от миналата година., като е налице увеличение 
на осъдените лица за незаконно преминаване на границата.  

От горните данни може да се заключи, че и през настоящата година се 
запазва динамиката и броя на характерните за региона престъпления – против 
собствеността и общоопасните, като същевременно е увеличен значително 
броя на престъпленията по Глава VIII, свързани с бежанската вълна в РБ. В 
тази насока е увеличен в пъти броя на внесените в съдилищата ДП и 
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осъдените за такива престъпления извършители. Видно е, че по Глави І, 
VІІІа, ХІІ, ХІІІ и ХІV няма образувани ДП и внасяни в съда актове, тъй като 
такива престъпления не са извършвани в региона, а и по принцип са 
изключително редки като хипотези, форми на разследване и компетентни за 
това органи.  

 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

 

I. Досъдебна фаза. 
1. Преписки. Проверки по чл.145 ЗСВ – срочност, резултати, мерки. 

 
За района на Окръжна прокуратура – Ямбол за 2021 г. е работено по 

общо 3 773 преписки, от които в Окръжна прокуратура-Ямбол по 506, в 
Районна прокуратура-Ямбол по  3267. За сравнение през 2020 г. са били 
3 929, през 2019 г. 4 683 и през 2018 г. са били 4914, т.е налице е 
продължаващо намаление на този показател през последната година. 
Нерешени в края на предходната година са останали 125, при 91 през 2020 г., 
134 през 2019 г. и 324 през 2018 г..  

 
Преписки за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.:  
 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Наблюдавани преписки 4683 3929 3773 

Новообразувани преписки 4404 3829 3542 

Решени преписки 4549 3838 3648 

Решени инстанционни преписки 750 381 285 

Съотношение на общо решени към 
наблюдавани преписки 

97,14 % 97,68 %  96,69 % 

 
Новообразувани за отчетния период са общо 3542 преписки, от които 

в Окръжна прокуратура-Ямбол 489, в Районна прокуратура-Ямбол 3081. За 
сравнение през 2020 г. са били 4024, през 2019 г. са били 4404, а през 2018 г. 
са били 4 583.  

За отчетния период са били решени общо 3 648 преписки, като от тях в 
Окръжна прокуратура-Ямбол 489, в Районна прокуратура-Ямбол 3 159. За 
сравнение през 2020 г. са били 3838, 2019 г. са били 4 549, а през 2018 г. са 
били решени 4590 преписки. Видно е, че е налице също намаление и на 
решените преписки през 2021 г., което кореспондира с намаления  брой 
наблюдавани и новообразувани преписки през периода.   

 
Срочността на произнасяне от прокурорите след получаване на 

преписките има следния вид: 
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- в срок до 1 месец – общо 3 625, от които 489 на ЯОП  и 3136 на ЯРП.  
- в срок над 1 месец – 23 са налице в ЯРП.  
Срочността на произнасяне на прокурорите само по преписки, по които 

е имало извършена проверка е както следва: 
          - в срок до 1 месец – общо 912, от които 29 на ЯОП и 883 на ЯРП; 
          - в срок над 1 месец – 10 в ЯРП; 

Тук следва да се отбележи положителният факт за това, 
произнасянията по преписките да се осъществява в срок до 1 месец, т.е. в 
законоустановения срок, като обаче за 2021 г. е допуснато както е видно в 
ЯРП да са налице 23 преписки по които произнасянето е над този срок, като 
за 2020 г. са били 14, за 2019 г. няма такива,  и при 1 преписка през 2018 г. 
Т.е. макар да е налице леко завишение, този показател сочи за изключително 
добра работа в тази посока и една трайно установена практика за решаването 
на преписките в установения месечен срок.  

 
С оглед вида решение по преписките те се разделят както следва: 
- с постановление за отказ за образуване на досъдебно производство са 

решени общо 2380 преписки – при 2545 за 2020 г., 2715 за 2019 г. и 2293 за 
2018 г., т.е. налице е намаление в сравнение с последната година, с оглед по-
малкият брой наблюдавани преписки.  

- с образуване на досъдебно производство са били решени 701 
преписки  – за сравнение през 2020 г. са били 583, през 2019 г. са били 602, а 
за 2018 г. са били 642, или е налице увеличение на техният брой сравнение с 
предходните години, макар да е налице намаление на броя наблюдавани 
преписки. 

- решени с възлагане на предварителна проверка са общо 1079 
преписки, като за Окръжна прокуратура-Ямбол са били 34, за Районна 
прокуратура-Ямбол – 1045. От тях решени с образуване на ДП са били 190, 
като в ОП-Ямбол са 0 и 190 преписки в Районна прокуратура-Ямбол. 
Съответно решени с постановление за отказ са били 587 преписки, като на 
Окръжна прокуратура-Ямбол – 14 и на Районна прокуратура-Ямбол – 573.  

От така възложените проверки в срока по чл.145, ал.2 от ЗСВ, са били 
приключени 947 преписки, като извън този срок няма приключени такива. 
По 105 преписки с възложени проверки е било постановено от прокурорите в 
съдебния район, извършване на допълнителна проверка. През 2021 г. не са 
налице преписки по които е извършена лична проверка от прокурор.  

Преписките с неприключени проверки в края на отчетния период са 
132, от които на Окръжна прокуратура-Ямбол – 15 и на Районна 
прокуратура-Ямбол - 117. От тях в законовия срок са 132, съответно извън 
този срок няма. 

Образуваните от прокурор досъдебни производства представляват 
около 18,6% от общия брой преписки, а отказите за образуване на досъдебно 
производство – около 63% от общия брой преписки. 

Останали нерешени за отчетния период са общо 125 преписки, при 91 
за 2020 г., 134 за 2019 г. и 324 за 2018 г. От тях 121 са при прокурор за 
решаване. Няма преписки в срок на решаване над 1 месец.  
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Анализът на така посочените показатели сочи намаление на общия 
брой преписки, по които са работили прокурорите от съдебния район на 
Окръжна прокуратура – Ямбол през 2021 г. в сравнение с тези през 2020 г.,  
поради което е налице разлика и в броя на решените преписки спрямо този от 
предходната година, където също има леко намаление с предходната година. 
Налице е известно увеличение на броят на нерешените преписки в края на 
отчетния период, който е 125 преписки, при 91 за 2020 г., като обаче е видно, 
че 121 от тях са при прокурор за решаване, т.е. има само 4 от тях, които не са 
приключили. От друга страна нерешените преписки са по-малко от тези от 
по-предните години - 134 за 2019 г. и 324  преписки за 2018 г., което може да 
се отчете, като общо по-добър показател в сравнение с предходните години. 
Отделно от това няма извън едномесечния срок за решаване. През отчетния 
период е била отново много добра работата на прокурорите по отношение 
срочността на произнасяне по преписките, тъй като почти всички преписки 
са приключили с решение по същество в рамките до 1 месец от деня на 
получаването им, като има под 1% решени над 1 месец,  като през 2020, 2019 
и 2018 г. също са били под 1%. Следва да се отбележи обаче, че има 
увеличение на абсолютния брой преписки  решени над един месец за 2021 г., 
които са 23, а през 2020 г., е имало само два такива случая. С оглед на това 
следва да се обърне внимание на прокурорите от РП-Ямбол, където се 
отчитат всички тези 23 преписки, през 2022г. да бъдат по прецизни относно 
спазването на законовият срок от 1 месец.  

С някои изключения и през 2021 г. се поддържаше доброто 
взаимодействие между прокурорите и служителите при ОД на МВР – Ямбол, 
изразяващо се в обсъждане на материалите по преписките /при необходимост 
съобразно спецификата на всеки отделен случай/  и набелязване на  
необходимите последващи действия. Това значително подобрява работата по 
самите преписки и избягва връщането им за допълнителна проверка. Макар и 
малкото, но все пак налични забавяния при проверките се дължи на 
извършването на делегационни действия на територията на друга ОД на 
МВР, неустановяването на лица и документи и др.подобни, като в част от 
тези случаи и с оглед спазване сроковете за проверка, съответния прокурор е 
извършвал действията по изясняване на фактическата обстановка, които 
служителя на полицията не е успял да реализира. 

 
Инстанционен контрол 
Общо решените за периода инстанционни преписки са 285, всички в 

Окръжна прокуратура – Ямбол. Те представляват около 15% от общия брой 
преписки. За сравнение през 2020 г. са били 381, 2019 г. са били 724 и 2018 г. 
са били 1259, т.е. налице е намален резултат спрямо предходната година. От 
общо 285 инстанционни преписки, потвърдени са били 263 и отменени 23. 
Потвърдените през 2020 са били 341, 2019 г. са били 724, а за 2018 г. са били 
1239, а при отменените съотношението е 23 за 2020 г., 26 за 2019 г. и 20 за 
2018 г. или при тези показатели има намаление на потвърдените актове на 
първоинстанционните прокуратури, което идва от намаленият брой 
инстанционни преписки и сходен резултат на отменените в сравнение с 
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резултатите от предходната година. От решените инстанционни преписки 23 
са били отменените постановления за отказ и 138 са били потвърдените 
такива постановления, при съответно 11 и 120 за 2020 г., 10 и 586 за 2019 г. и 
1239 и 13 за 2018 г.  

 
Преписки и наказателни производства, образувани след 

самосезиране и по сигнали на контролните органи и материали на 
ДАНС 

През 2021 г. в съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол са 
налице 4 преписки, образувани след самосезиране и 3 наблюдавани 
досъдебни производства от вида. За сравнение през предходния отчетен 
период за 2020 г. са били образувани 9 преписки след самосезиране и са били 
наблюдавани  също 3 досъдебни производства от вида, а през 2019 г. са били 
образувани 8 преписки след самосезиране и са били наблюдавани 5 
досъдебни производства от вида. 

За 2021 г. образуваните по сигнали на контролни органи преписки са 
общо 28, от които 11 в Окръжна прокуратура-Ямбол и 17 в Районна 
прокуратура-Ямбол. От тях 11 са били решени с образуване на досъдебни 
производства, всички  на Районна прокуратура – Ямбол. По наблюдаваните 
27 досъдебни производства има внесени в съда 3 прокурорски акта на 
Окръжна прокуратура-Ямбол и съответно са осъдени 4 лица с влязъл в сила 
съдебен акт всички на Окръжна прокуратура-Ямбол.  

Така образуваните 28 преписки са по сигнали на следните контролни 
органи: Сметна палата-няма; Национална агенция по приходите - 24, като 11 
от тях са решени с образуване на досъдебно производство. Наблюдавани са 
23 досъдебни производства. Внесен е 1 прокурорски акт в съда и 1 лице е 
осъдено с влязъл в сила съдебен акт на Окръжна прокуратура-Ямбол. 
Агенция за държавна финансова инспекция – 1 преписка на Районна 
прокуратура-Ямбол, като няма решени с образуване на досъдебно 
производство, няма наблюдавани досъдебни производства. Няма внесени 
прокурорски актове в съда, няма лица, осъдени с влязъл в сила съдебен акт. 
Дирекция за национален строителен контрол – няма. Агенция за 
следприватизационен контрол – няма. Агенция „Митници“ - 3 преписки, като 
няма решени с образуване на досъдебно производство и са наблюдавани 4 
досъдебни производства, всички на ОП-Ямбол. По наблюдаваните досъдебни 
производства  са внесени в съда 2 прокурорски акт и са осъдени 3 лица с 
влязъл в сила съдебен акт – на Окръжна прокуратура-Ямбол. По материали 
от ДАНС е имало наблюдавани 3 преписки, като една преписка е решена с 
образуване на досъдебно производство и наблюдавани 3 досъдебни 
производства всички на РП Ямбол. По наблюдаваните досъдебни 
производства няма внесени в съда прокурорски актове и няма осъдени лица с 
влязъл в сила съдебен акт.  От тези 3 преписки е нямало наблюдавани 
преписки и досъдебни производства на Дирекция за финансово разузнаване. 
По материали на Дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР не са налице 
наблюдавани преписки, както и наблюдавани досъдебни производства. Няма 
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решени преписки с образуване на досъдебно производство, няма внесени 
прокурорски актове в съда и няма осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт. 

През настоящия отчетен период е налице намаляване на броя на 
преписките, образувани след самосезиране, в сравнение с предходните два 
отчетни периода - 4 преписки за 2021 г., срещу 9 преписки за 2020 г. и срещу 
8 преписки за 2019 г. По отношение на досъдебните производства, 
образувани след самосезиране се наблюдава запазване на броя им в 
сравнение с 2020 г. и незначително намаляване спрямо 2019 г. - 3 досъдебни 
производства за 2021 г., срещу 5 досъдебни производства за 2019 г. 

През настоящия отчетен период има внесен 1 прокурорски акт по 
образувани досъдебни производства след самосезиране, като през 
предходните два отчетни периода за 2020 г. и 2021 г. е нямало внесени 
прокурорски актове. 

През 2021 г. по образуваните досъдебни производства след 
самосезиране няма осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт за 2021 г., като е 
нямало осъдени лица и през 2020 г. и 2019 г. 

През настоящия отчетен период, в сравнение с предходните два 
отчетни периода е налице известно намаляване броя на общо наблюдаваните 
преписки, образувани по сигнал на контролните органи - с 9 броя в сравнение 
с 2020 г. и с 11 бр. спрямо 2019 г. 

Налице е известно увеличаване на броя на наблюдаваните досъдебни 
производства, образувани по сигнали на контролни органи през 2021 г. в 
сравнение с 2020 г. – с 5 бр. и запазване на броя им спрямо 2019 г.   

 
Приложение: Таблица 1.1. Преписки по следствения надзор и таблица 

1.2.3. Преписки и наказателни производства образувани след самосезиране и 
по сигнали на контролните органи и материали на ДАНС. 
 

2. Следствен надзор. 
2.1.Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно 

систематиката на НК, включително по отношение на пострадалите лица 
и на ощетените юридически лица от престъпления. 

 
Наблюдавани досъдебни производства 
През отчетния период на 2021 г. в съдебния район на Окръжна 

прокуратура – Ямбол са били наблюдавани общо 4670 досъдебни 
производства /включително прекратените по давност/. За сравнение през 
2020 г. са били наблюдавани 3214 досъдебни производства, а през 2019 г. – 
4156 досъдебни производства. 

През настоящия отчетен период е налице увеличаване на броя на 
наблюдаваните досъдебни производства, включително прекратените по 
давност, в сравнение с предходните два отчетни периода - с 1456 спрямо 
2020 г. и с 514 спрямо 2019 г.  

За същия отчетен период в съдебния район на Окръжна прокуратура – 
Ямбол са били наблюдавани общо 2464 досъдебни производства /без 
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прекратените по давност/, от които 1583 досъдебни производства са били 
новообразувани.  

През 2021 г. са били наблюдавани 398 бързи производства, което 
съставлява около 8,5%  спрямо наблюдаваните 4670 досъдебни производства 
/включително прекратените по давност/ и около 16,15% спрямо 
наблюдаваните 2464 досъдебни производства /без прекратените по давност/. 
За сравнение през 2020 г. общият брой наблюдавани бързи производства е 
съставлявал 5,72%  спрямо общия брой наблюдавани досъдебни 
производства, а през 2019 г. общият брой наблюдавани БП е съставлявал 
3,99%  спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства. Налице е 
известно увеличаване на процента на наблюдаваните бързи производства 
спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства през настоящия 
отчетен период в сравнение с предходните два отчетни периода на 2020 г. и 
2019 г.  

При образуването, разследването и решаването на горепосочените БП и 
през настоящия период, както и през предходните два, не са налице сериозни 
проблеми в прокуратурите от съдебния район на ОП-Ямбол. Разследването и 
решаването им се извършва приоритетно и в срок. 

 
Видове ДП 
 
Бързи производства 
За горепосочения отчетен период в съдебния район на ОП-Ямбол са се 

наблюдавали 398 бързи производства, от които 394  новообразувани, всички 
на РП-Ямбол. По 46 бързи производства прокурорите са разпоредили 
разследване по общия ред поради фактическа и правна сложност 
/преобразувани/.  

За наблюдаваните бързи производства през настоящия отчетен период, 
в сравнение с предходните отчетни периоди е налице  увеличаване на 
наблюдаваните БП – в сравнение с 2020 г. с 214 бр. и в сравнение с 2019 г. с 
232 бр. През отчетния период, както и през предходните два отчетни 
периода, няма разпоредено бързо производство от прокурор. 

 
Досъдебни производства разследвани по общия ред 
През настоящия отчетен период в съдебния район на ОП-Ямбол са 

били наблюдавани общо 2112 досъдебни производства, разследвани по 
общия ред, от които 1189 са били новообразувани досъдебни производства. 
Разследваните по общия ред 2112 бр. досъдебни производства през 
настоящия отчетен период съставляват 45,22% от всички наблюдавани 
досъдебни производства – 4670 бр. За сравнение през 2020 г. общо 
наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия ред е бил 
2084, а през 2019 г. – 2085 бр. Налице е известно увеличаване на броя на 
общо наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия ред 
през настоящия отчетен период с 28 бр. спрямо 2020 г. и със 27 бр. спрямо 
2019 г. 
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От така наблюдаваните общо 2112 досъдебни производства, 
разследвани по общия ред, 1940 са били разследвани от разследващ 
полицай, като 1145 досъдебни производства са били новообразувани. 
Разследваните по общия ред от разследващ полицай 1940 бр. досъдебни 
производства през настоящия отчетен период съставляват 91,85% от всички 
досъдебни производства, разследвани по общия ред. За сравнение през 2020 
г. общо наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия ред 
от разследващ полицай е бил 1911 бр., а през 2019 г. 1883 бр. Налице е 
увеличаване на броя на общо наблюдаваните производства, разследвани по 
общия ред от разследващ полицай през настоящия отчетен период спрямо 
предходните два отчетни периода- с 201 бр. спрямо 2020 г. и с 229 бр. спрямо 
2019 г.   

От така наблюдаваните общо 2112 досъдебни производства, 
разследвани по общия ред, 155 ДП са разследвани от следовател, от които 
35 са били новообразувани. По реда на чл.194, ал.1, т.4 от НПК са били 
възложени за разследване на следовател 28 бр. досъдебни производства. 
Досъдебните производства, разследвани от следовател през настоящия 
отчетен период съставляват 7,33% от всички досъдебни производства, 
разследвани по общия ред. За сравнение през 2020 г. общо наблюдаваните 
досъдебни производства, разследвани по общия ред от следовател е бил 154 
бр., а през 2019 г. – 168 бр. През настоящия отчетен период е налице  
незначително увеличение на броя на досъдебните производства, разследвани 
по общия ред от следовател, спрямо 2020 г. с 1 бр.  и  намаляване спрямо 
2019 с 13 броя.  

През отчетния период са налице 3 бр. досъдебни производства, 
разследвани по общия ред, които са били разследвани от прокурор всички 
новообразувани. За сравнение през 2020 г. е нямало досъдебни 
производства, разследвани по общия ред от прокурор, а през 2019 г. е имало 
10 бр. досъдебни производства разследвани от прокурор. Налице е  
увеличаване на броя на досъдебните производства, разследвани по общия ред 
от прокурор през настоящия отчетен период в сравнение с предходния с 3 бр. 
и намаляване на броя им с 7 бр. спрямо 2019 г.   

От общо наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по 
общия ред, 14 ДП са били разследвани от разследващ митнически 
инспектор -  от които 6 новообразувани. Досъдебните производства, 
разследвани от разследващ митнически инспектор през отчетния период 
съставляват 0,66% от всички досъдебни производства, разследвани по общия 
ред. За сравнение през 2020 г. досъдебните производства, разследвани от 
разследващ митнически инспектор са били 19, а през 2019 г. са били 24 бр. 
През настоящия отчетен период е налице незначително намаляване броя на 
досъдебните производства, разследвани по общия ред от разследващ 
митнически инспектор, в сравнение с предходните 2 отчетни периода - 
спрямо 2020 г. с 5 бр. и спрямо 2019 г. с 10 бр.  
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фиг.5 Брой разследвани ДП и новообразуваните от тях, по видове 
разследващи органи 

 

 
 

фиг.6  Относителен дял на наблюдаваните ДП  по видове разследващи 
органи спрямо общия брой наблюдавани ДП 

 
През настоящия отчетен период не са налице искания от прокурор по 

чл.72 от НПК за обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на 
вещи в полза на държавата. За сравнение през предходния отчетен периода за 
2020 г. е имало 6 бр.искания всички разгледани от съда, като 1 от тях е 
уважено,а през 2019 г е нямало направени искания. 

Няма внесени, респективно разгледани и уважени от съда искания за 
вземане на мерки за обезпечаване на конфискацията и отнемането на вещи в 
полза на държавата, които подлежат на признаване и изпълнение в друга 
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държава – членка на Европейския съюз /по чл.19, ал.1 от ЗПИПАОИД/, както 
не е имало искания от вида и през предходните два отчетни периода. 

 
Приложение: Таблица 1.2.1. Наблюдавани досъдебни производства.  

 
 

Контрол на мерките за неотклонение „Задържане под стража” и 
други мерки на процесуална принуда 
През отчетния период са били изготвени и внесени в съда общо 42 

искания на прокурора по чл.64 от НПК, като от тях 37 са уважени, а 5 са 
неуважени. По 4 от неуважените искания са взети други мерки за 
неотклонение, а по 1 искане не е наложена мярка за неотклонение. 
 

2.2. Срочност на разследването. 
 
През отчетния период на 2021 г. в съдебния район на ОП-Ямбол са 

били приключени общо 1745 досъдебни производства, като за сравнение през 
2020 г. са били приключени 1477 ДП, а през 2019 г. - 1534 ДП.  Всички 1745 
ДП са приключени в законов срок.  

Приключените общо 1745 досъдебни производства представляват 
37,36% от общо наблюдаваните 4670 досъдебни производства. 

През настоящия отчетен период в сравнение с предходните два отчетни 
периода е налице увеличаване на приключените досъдебни производства - с 
268 бр. спрямо 2020 г. и с 211 спрямо 2019 г. 

Към края на отчетния период са останали неприключени 551 ДП - 
всички в законов срок. Неприключените общо 551 ДП през отчетния период 
съставляват 11,79% от общо наблюдаваните 4670 досъдебни производства. 

През настоящия отчетен период е налице намаляване на 
неприключените досъдебни производства в сравнение с предходните два 
отчетни периода с 70 броя спрямо 2020 г. и с 62 бр. спрямо 2019 г. 

При 1419 прекратени и внесени в съда ДП продължителността на 
досъдебната фаза от образуването на досъдебното производство до 
решаването му от прокурор по същество /с прекратяване или внасяне в съда/ 
е съответно: 1102 бр. до 8 месеца; 103 бр. до 1 година ; 125 бр. над 1 година, 
89 бр. над 2 години. 

През настоящия отчетен период, в сравнение с предходните два  
отчетени периода е налице увеличение на броя на досъдебните производства 
с продължителност на досъдебната фаза до 8 месеца в сравнение с 
предходните два отчетни периода: през 2021 г. е била по 1102 ДП, срещу 858 
ДП през 2020 г. и срещу 805 за 2019 г. През настоящия отчетен период е 
налице запазване на броя на досъдебните производства с продължителност на 
досъдебната фаза до 1 година в сравнение с предходния отчетен период – 103 
за 2021 г., срещу 104 за 2020 г. и намаляване на броя им за 2019 г. - 103 за 
2021 г. срещу 143 за 2019 г. През настоящия отчетен период е налице 
увеличаване броя на досъдебните производства с продължителност на 
досъдебната фаза над 1 година в сравнение с предходните два отчетни 
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периода - спрямо 2020 г. с 13 бр. и спрямо 2019 г. с 44 бр. 
Продължителността на досъдебната фаза над 2 години през 2021 г. е била по 
89 ДП, докато през 2020 г. въпросната продължителност е била по 96 
досъдебни производства - с 7 досъдебни производства по-малко отколкото 
през 2020 г., а през 2019 г. въпросната продължителност е била по 58 ДП – с 
31 досъдебни производства повече отколкото през 2019 г.  

 

 
 

фиг.7 Продължителност на досъдебната фаза по приключени и 
решени ДП с прекратяване или внасяне в съда през 2021 г. 

 
Приложение: Таблица 1.2.2. Приключени и решени ДП. 
 
2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения. 
 
През отчетния период на 2021 г. прокуратурите от съдебния район на 

ОП-Ямбол са решили общо 4074 ДП, /за сравнение през 2020 г. са били 
решени 2577 ДП, а през 2019 г. решени са били 3516 ДП/.  

През отчетния период общо решените 4074 бр. ДП съставляват 87,23% 
спрямо общо наблюдаваните 4670 досъдебни производства /като за 
сравнение през 2020 г. този процент е бил 80,18%, а през 2019 г. – 84,64%/. 
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фиг.8 Относителен дял на решените от наблюдаваните ДП по години 
и прокуратури 

 
През настоящия отчетен период, в сравнение с отчетните два периода, е 

налице увеличаване на решените ДП – с 1497 бр. спрямо 2020 г. и с 558 бр. 
спрямо 2019 г. 

От общо решените ДП в срок  до 1 месец са 4020, 26 са до 2 месеца, с 
удължен срок от адм.ръководител или от оправомощен от него прокурор. 18 
досъдебни производства са решени в срок над 1 месец без удължаване на 
срока от адм.ръководител или от оправомощен от него прокурор. 10 
досъдебни производства са решени над 2 месеца. 

Към края на отчетния период на 2021 г. са останали нерешени 91 
досъдебни производства, от които 66 в срок до 1 месец, 3 ДП в срок до 2 
месеца с удължен срок от адм.ръководител или оправомощен от него 
прокурор. 21 досъдебни производства в срок над 1 месец без удължаване на 
срока на разследване от адм.ръководител или от оправомощен от него 
прокурор. Едно досъдебно производство е нерешено в срок над 2 месеца.   
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фиг.9 Решени ДП през 2021 г.  
 

Внесени в съда ДП 
Внесени в съда са били общо 996 ДП и 996 прокурорски актове, като 

лицата по внесените в съда прокурорски актове са били общо 1108.  
Внесените прокурорски актове - 996 бр. през отчетния период 

съставляват 21,32% спрямо общо наблюдаваните 4670 досъдебни 
производства и 24,44% спрямо решените 4074 досъдебни производства. 

 

 
 

фиг.10 Относителен дял на внесените в съда от решените ДП по 
години и прокуратури 
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От общо прокурорски актове, внесени в съда - 854 са обвинителни 

актове с 959 лица по тях; 67 са споразумения със 74 лица по тях и 75 
предложения по чл.78а от НК със 75 лица по тях. 

През настоящия отчетен период е налице увеличаване броя на 
внесените прокурорски актове с 270 бр. в сравнение с 2020 г. и със 357 бр. в 
сравнение с 2019 г. 

Налице е увеличаване на броя на лицата по внесените прокурорски 
актове през настоящия отчетен период - със 287 бр. спрямо 2020 г. и с 359 
спрямо 2019 г. 

По отделните видове прокурорски актове през настоящия отчетен 
период е налице увеличаване на броя на внесените обвинителни актове в 
сравнение с 2020 г. с 304 бр. и спрямо 2019 г. с 313бр. По отношение на 
споразуменията, внесени в съда, броят им през отчетния период  е намален в 
сравнение с 2020 г. с 34 бр. и  увеличен с 25 бр. в сравнение с 2019. По 
отношение на предложенията по чл.78а от НК е налице запазване на броя им 
спрямо 2020 г.-75 бр. и увеличаване с 19 бр. спрямо 2019 г. 

В сравнение с 2020 г. е налице увеличаване броя на внесените в съда 
ДП с 270 бр., а в сравнение с 2019 г. е налице увеличаване на броя им със 357 
бр. 

 
Спрени ДП 
През отчетния период са били спрени общо 343 ДП, от които 244 

спрени поради неразкриване на извършителя и 99 спрени на други 
основания. Спрените ДП през отчетния период съставляват 7,34%  спрямо 
общо наблюдаваните 4670 досъдебни производства и 8,41% спрямо решените 
4074 досъдебни производства. 
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фиг.11 Относителен дял на спрените ДП поради неразкриване на  
извършителя и спрените на други основания 

 
Възобновени през отчетния период са били 174 досъдебни 

производства. 
Налице е увеличаване на броя на спрените досъдебни производства 

през настоящия отчетен период в сравнение с предходния отчетен  период на 
2020 г. с 53 бр. и намаляване спрямо 2019 г. с 41 бр.   

 
Прекратени ДП 
От така решените досъдебни производства 2629 ДП са били 

прекратени, включително по давност. Прекратените ДП през отчетния 
период съставляват 56,29% спрямо общо наблюдаваните 4670 досъдебни 
производства и 64,53% спрямо решените 4074 досъдебни производства. 

От общия брой 2629 прекратени ДП, 2206 бр. са били прекратени по 
давност, от които 4 срещу известен извършител – срещу лица, привлечени 
като обвиняеми и 2202 срещу неизвестен извършител – ДП, по които няма 
привлечени лица като обвиняеми. Налице е увеличаване на броя на 
прекратените ДП, включително по давност, през настоящия отчетен период в 
сравнение с предходните два отчетни периода - с 1188 в сравнение с 2020 г. и 
с 249 спрямо 2019 г. 

Прекратени са били 423 ДП, извън тези по давност, от които 54 срещу 
известен извършител – срещу лица, привлечени като обвиняеми и 369 срещу 
неизвестен извършител – ДП, по които няма привлечени лица като 
обвиняеми. 

 

  
 

фиг.12 Относителен дял на прекратените ДП срещу известен и 
неизвестен извършител 

 
През настоящия отчетен период и за предходния отчетен период през 

2019 г. в съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол няма искания за 
ускоряване на досъдебното производство по чл.368 НПК. През отчетния 
период за 2020 г. има 2 искания за ускоряване на досъдебно производство по 
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чл.368 НПК /на Окръжна прокуратура-Ямбол/. Има постановени 2 решения 
на съда през въпросния отчетен период, с които са отхвърлени исканията, 
като съдът не е констатирал неоправдано забавяне.  

Няма нови искания на основание чл.369, ал.3, вр.ал.2 от НПК през 
настоящия отчетен период както и през предходните два отчетни периода.  

 
Приложение: Таблица 1.2.2. Приключени и решени ДП. 
 
Действия за разрешаване на конкуренция на административно-
наказателна и наказателна отговорност 
През отчетния период на 2021 г. прокурорите от района на Окръжна 

прокуратура-Ямбол са направили 1 /едно/ предложение по чл. 72, ал.1, вр. чл. 
70, б. „д“ ЗАНН. За сравнение през 2020 г. са били 4 /четири/ предложения, 
през 2019 г. е било налице 1 /едно/ такова предложение, а през 2018 г. – 2 
/две/ такива предложения. 

Предложението е било разгледано от съда и е било уважено. 
Последващите действия на прокурора, по така уваженото предложение 

е било възобновяване на досъдебното производство и неговото прекратяване. 
 
Приложение: Таблица 1в. Действия за разрешаване на конкуренция на 

административно-наказателна и наказателна отговорност. 
 
 

II.  Съдебна фаза. 
 
1. Наказателно-съдебен надзор. 
 

През отчетния период – 2021 г. прокурорите от съдебния район на 
Окръжна прокуратура-Ямбол са изготвили и внесли в съответните на тях 
наказателни съдилища общо 996 прокурорски акта или с 270 в повече в 
сравнение с предходния отчетен период - 2020 г. (726) и с 357 в повече в 
сравнение с внесените през 2019 г. (639).  

От общо изготвените през 2021 г. прокурорски актове, внесени в съда, 
854 са обвинителни, или с 304 в повече от внесените ОА през 2020 г. (550) и с 
313 в повече в сравнение с 2019 г. (541). 

Изготвени и внесени в съда са общо 67 споразумения за решаване на 
дела по чл.381 от НПК, при 101 за 2020 г. и 42 за 2019 г. или с 34 по-малко в 
сравнение с 2020 г. и с 25 в повече в сравнение с 2019 г.   

Внесени в съда са общо 75 предложения за освобождаване на 
обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание на осн.чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК. Толкова (75) са били 
внесени предложения от вида през 2020 г. Последните са с 19 в повече от 
внесените такива през 2019 г. 

По внесени в съда актове на прокурорите от съдебния район през 
отчетния период са образувани общо 993 дела, при 730 образувани такива 
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дела през 2020 г. или с 263 в повече и при 637 образувани такива дела през 
2019 г. или с 56 в повече. 

Внесените през отчетния период в съда 996 акта на прокурор 
съставляват 100,3 % от общо образуваните през отчетния период 993 дела. За 
предходния отчетен период - 2020 г. съотношението на внесените през 
годината в съда актове на прокурор към образуваните през отчетния период 
дела е било 99,5 % (726 внесени акта и 730 образувани дела). За 2019 г. 
съотношението на внесените през годината в съда актове на прокурор към 
образуваните през отчетния период дела е било 100,3 % (639 внесени акта и 
637 образувани дела).  

През 2021 г. са решени от съда общо 1015 дела по внесени от 
прокуратурата актове, при внесени през отчетния период 996 акта на 
прокурор. За сравнение през 2020 г. решени от съда са 716 дела при внесени 
726 акта на прокурор през същия отчетен период. Пак за сравнение през 2019 
г. решени от съда са 668 дела при внесени 639 акта на прокурор през този 
отчетен период.  

Внесените през отчетния период на 2021 г. в съда 996 акта на 
прокурор съставляват 98,13 % от общо решените през отчетния период 1015 
дела. За предходния отчетен период – 2020 г. това съотношение е възлизало 
на 101,4 % (били са внесени 726 акта, а решени са били 716 дела), докато за 
2019 г. това съотношение е възлизало на 95,66 % (били са внесени 639 акта, а 
решени са били 668 дела). 

През отчетния период няма прекратени с основание по чл.250, ал.1, 
т.2 от НПК дела, образувани по внесени прокурорски актове. Такива не е 
имало и през предходните два отчетни периода на 2020 г. и 2019 г. 

По обвинителни актове са постановени общо 866 решения, при 545 
такива за 2020 г. или с 321 в повече и при 568 такива за 2019 г. или с 298 в 
повече. 

От общия брой решени дела по обвинителни актове с осъдителна 
присъда са приключили общо 254 дела, при 169 приключени така дела през 
2020 г. и при 221 приключени така дела през 2019 г., или съответно с 85 и с 
33 в повече. От тях при условията на чл.373, ал.3, вр.чл.372, ал.4, вр.чл.371, 
т.2 от НПК са приключили общо 57 дела при приключени по този ред през 
2020 г. 50 дела или със 7 в повече в сравнение с предходния отчетен период и 
при 31 приключени по този ред дела за 2019 г. или с 26 в повече.  

От общия брой решени дела по обвинителни актове с оправдателна 
присъда са приключили общо 14 дела, като от тях 1 е постановена при 
условията на чл.373, ал.3, вр.чл.372, ал.4, вр.чл.371, т.2 от НПК. 
Постановените оправдателни присъди са с 6 в повече в сравнение с 
предходния отчетен период – 2020 г. (8) и със 7 в повече от постановените 
такива през 2019 г. (7). През 2020 г. и 2019 г. нито една от постановените 
оправдателни присъди не са при условията на чл.373, ал.3, вр.чл.372, ал.4, 
вр.чл.371, т.2 от НПК. 

От общия брой решени дела по обвинителни актове със споразумение 
по чл.384 от НПК са приключили 559 дела, при 328, приключили по този ред 
през 2020 г. или с 231 в повече и при 303 дела, приключили по този ред през 
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2019 г. или с 256 в повече. Няма постигнати споразумения за отделно или 
отделни престъпления по обвиненията, предмет на решените дела, 
образувани по ОА. Такива не е имало и през предходните два отчетни 
периода на 2020 г. и 2019 г.  

От общия брой решени дела по внесени от прокуратурата 
обвинителни актове 14 са приключили като с присъда обвиняемите са 
признати за виновни и освободени от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание на осн.чл.78а от НК, при също 14 така 
приключени дела през 2020 г. и при 20 така приключени дела през 2019 г. 
или с 6 по-малко. 

1 дело от вида е прекратено с решение на съда през отчетния период. 
През предходния отчетен период на 2020 г., прекратени са 3 дела от вида, а 
през отчетния период на 2019 г. - 1.  

Прекратените през отчетния период дела от вида съставляват 0,1 % от 
общия брой на внесените от прокурорите обвинителни актове. За предходния 
отчетен период – 2020 г. това съотношение е било 0,4 %, а за 2019 г. – 0,2 %. 

По 2 от образуваните по ОА дела съдът е констатирал допуснати 
очевидни фактически грешки. За сравнение през предходния отчетен период 
на 2020 г., такива са били констатирани по 3 дела. Пак за сравнение през 
отчетния период на 2019 г., такива са били констатирани по 1 дело. 

През отчетния период няма прекратени съдебни производство, 
образувани по ОА, с основание по чл.248а, ал.2, пр.1-во, вр.ал.1 от НПК 
поради невнасяне на ОА в 7-дневен срок. Такива не е имало и през 
предходните два отчетни периода на 2020 г. и 2019 г. 

През отчетния период няма прекратени съдебни производство, 
образувани по ОА, с основание по чл.248а, ал.2, пр.2-ро, вр.ал.1 от НПК 
поради неотстраняване на установени от съда очевидни фактически грешки. 
Такива не е имало и през предходните два отчетни периода на 2020 г. и 2019 
г. 

През отчетния период 24 дела, образувани по обвинителни актове са 
прекратени от съда и върнати на прокурора за отстраняване на допуснати на 
досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните 
правила, при 23 прекратени и върнати такива дела през 2020 г. или с едно в 
повече и при 16 прекратени и върнати такива дела през 2019 г. или с 8 в 
повече. 24 дела са върнати от съда с разпореждане по реда на чл.249 от НПК, 
при 22 за 2020 г. и при 16 за 2019 г. Няма върнати от съда дела с определение 
от съдебно заседание по реда на чл.288, ал.1 от НПК. Такива не имало и през 
предходните два отчетни периода на 2020 г. и 2019 г.  

По предложения за споразумение са постановени общо 67 решения, 
при 103 такива за 2020 г. и при 44 такива решения през 2019 г. или съответно 
с 38 по-малко и с 23 в повече.  

Одобрените през отчетния период от съда споразумения са общо 65, 
при 101 за предходния отчетен такъв период – 2020 г. и при 43 одобрени 
споразумения през 2019 г. или съответно с 36 по-малко и с 22 в повече.  

Неодобрени от съда и върнати на прокурора през отчетния период са 2 
споразумения, при също 2 неодобрени и върнати такива през 2020 г. и при 1 
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неодобрено и върнато такова през 2019 г. Неодобрените споразумения и 
върнатите поради това дела не се дължат на допуснати нарушения на закона 
и процесуалните правила (в нарушение на чл.381, ал.2 и ал.3 от НПК). Такива 
неодобрени споразумения не е имало и през предходните два отчетни 
периода на 2020 г. и 2019 г.  

Постановени са общо 82 решения по внесени от прокуратурата 
предложения по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК, с 14 в повече в сравнение с 
2020 г., през който отчетен период са постановени 68 такива и с 26 в повече в 
сравнение с 2019 г., през който отчетен период са постановени 56 такива 
решения. 

Решенията, с които обвиняемият е освободен от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание са общо 78, с 14 в 
повече в сравнение с тези от вида, постановени през 2020 г. (64) и с 28 в 
повече в сравнение с постановените такива през отчетната 2019 г. (50). 

През отчетния период няма постановени решения, с които по дела, 
образувани по предложение на прокурор по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК 
са признати за невиновни (оправдани) предадени на съд лица. Такива не е 
имало и през предходния отчетен период на 2020 г. През 2019 г. са 
постановени 2 такива решения. 

3 дела, образувани по предложения на осн.чл.375 от НПК, вр.чл.78а от 
НК са върнати от съда на прокурора през отчетния период, при също 3 за 
предходния отчетен такъв период – 2020 г. и при също 3 върнати дела от 
вида през 2019 г. 

През отчетния период 1 дело, образувано по предложение на 
прокурор, изготвено на осн.чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК е прекратено, при 
също 1 прекратено дело, образувано по този ред през 2020 г. и при също едно 
прекратено такова през 2019 г. 

Постановени са общо 970 осъдителни решения (присъди, определения 
за одобряване на споразумения и решения за освобождаване на обвиняемия 
от отговорност с налагане на административно наказание), които са с 294 в 
повече от постановените общо такива през предходния отчетен период – 
2020 г. (676) и с 333 в повече от постановените общо такива през отчетния 
период на 2019 г. (637). 

Постановените през отчетния период осъдителни и санкционни 
решения съставляват 97,39 % от общия брой на внесените от прокуратурите 
актове (970 към 996) и 95,57 % от решените от съдилищата общ брой дела, 
образувани по акт на прокурор (970 към 1015). За сравнение през предходния 
отчетен период – 2020 г. постановените през този период осъдителни и 
санкционни решения съставляват 93,11 % от общия брой на внесените от 
прокуратурите актове (676 към 726) и 94,41 % от решените от съдилищата 
общ брой дела, образувани по акт на прокурор (676 към 716). Пак за 
сравнение през отчетния период на 2019 г. постановените през този период 
осъдителни и санкционни решения съставляват 99,69 % от общия брой на 
внесените от прокуратурите актове (637 към 639) и 95,36 % от решените от 
съдилищата общ брой дела, образувани по акт на прокурор (637 към 668).  
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Общо осъдените и санкционирани лица през 2021 г. по внесени в 
прокуратурата актове в съда – обвинителни, въз основа на одобрени от съда 
споразумения за решаване на делото по чл.381 от НПК, както и по направени 
предложения по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК са 1018 – с 314 в повече от 
осъдените и санкционирани през 2020 г. лица (704) и с 306 в повече от 
осъдените и санкционирани през 2019 г. (712).  

По внесени от прокурорите обвинителни актове са осъдени и 
санкционирани общо 866 лица или с 336 в повече от осъдените и 
санкционирани по ОА през предходния отчетен период – 2020 г. (530) и с 254 
в повече от осъдените и санкционирани през 2019 г. (612). 

Общият брой на осъдените лица по одобрените от съда споразумения 
през отчетния период е 72 – с 38 по-малко от осъдените по споразумения 
през предходния отчетен период на 2020 г. (110) и с 22 в повече от осъдените 
по споразумения през 2019 г. (50). 

По внесените от прокуратурата предложения за освобождаване на 
обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание по чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК с решение на съда е наложено 
административно наказание по отношение на общо 80 лица – с 16 в повече от 
така санкционираните през предходния отчетен период – 2020 г. (64) и с 30 в 
повече от така санкционираните през 2019 г. (50). 

Общо осъдените и санкционирани през отчетния период 1018 лица 
съставляват 91,9 % от общо предадените на съд 1108 лица през отчетния 
период. За сравнение през предходния отчетен период – 2020 г. общо 
осъдените и санкционирани лица съставляват 86,7 % от общо предадените на 
съд лица (704 към 821). Пак за сравнение през отчетния период – 2019 г. 
общо осъдените и санкционирани лица съставляват 95,1 % от общо 
предадените на съд лица (712 към 749).  

Общият брой на осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила 
съдебен акт (осъдителни и санкционни решения) през отчетния период е 969 
– с 277 в повече в сравнение с предходния отчетен период – 2020 г. (692) и с 
314 в повече в сравнение с 2019 г. (655). 

Общо осъдените и санкционирани през отчетния период 969 лица с 
влезли в сила присъди/решения съставляват 87,5 % от броя на общо 
предадените на съд 1108 лица през отчетния период и 95,2 % от броя на 
общо осъдените и санкционирани 1018 лица за периода въобще. За сравнение 
през предходния отчетен период - 2020 г. общо осъдените и санкционирани 
лица с влезли в сила присъди/решения съставляват 84,29 % от броя на общо 
предадените на съд 821 лица през отчетния период и 98,3 % от броя на общо 
осъдените и санкционирани 704 лица за периода въобще. Пак за сравнение 
през отчетния период - 2019 г. общо осъдените и санкционирани лица с 
влезли в сила присъди/решения съставляват 87,44 % от броя на общо 
предадените на съд лица през този отчетен период (655 към 749) и 91,99 % от 
броя на общо осъдените и санкционирани лица за същия период (655 към 
712).  
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От общо осъдените и санкционирани през отчетния период 969 лица с 
влезли в сила осъдителни и санкционни решения жени са 67, при 60 за 2020 г. 
или със 7 в повече и при 58 за 2019 г. или с 9 в повече.  

На осъдените и санкционирани през отчетния период лица с влезли в 
сила присъди/решения са наложени общо 1383 наказания, при 924 за 
предходния отчетен период – 2020 г. или с 459 в повече и при 943 за 2019 г. 
или с 440 в повече. От тях при условията на чл.55 от НК са определени 165, 
при 114 за предходния отчетен период на 2020 г. или с 51 в повече и при 203 
за 2019 г. или с 38 по-малко. 

От наложените на осъдените и санкционирани през отчетния период 
лица с влезли в сила присъди/решения наказания:  

171 са ефективни наказания “Лишаване от свобода”, при 164 такива за 
предходния отчетен период на 2020 г. или със 7 в повече и при 128 такива 
наказания за 2019 г. или с 43 в повече;  

509 са наказанията „Лишаване от свобода”, изтърпяването на които е 
отложено (условно), при 273 такива за предходния отчетен период – 2020 г. 
или с 236 в повече и при 331 за отчетния период на 2019 г. или със 178 в 
повече;  

Наложени са общо 142 наказания “Пробация”, при 131 такива, 
наложени през 2020 г. или с 11 в повече и при 77 наложени такива през 2019 
г. или с 65 в повече; 

Наложени са 389 наказания „Глоба”, паричният еквивалент на които 
възлиза на сумата от 240 570 лв., при 225 такива наказания за предходния 
отчетен период на 2020 г. с паричен еквивалент – 345 879 лв. и при 250 
такива наказания за отчетния период на 2019 г. с паричен еквивалент - 258 
400 лв.; 

Наложени са 138 наказания „Лишаване от права“ и общо 34 други 
наказания, при 116 наказания „Лишаване от права“ и 15 други наказания, 
наложени през предходния отчетен период на 2020 г. или съответно с 22 в 
повече и с 19 в повече. През отчетния период на 2019 г. наложени са 130 
наказания „Лишаване от права“ и общо 27 други наказания или съответно с 8 
по-малко и със 7 по-малко в сравнение с настоящия отчетен период на 2021 г.  

През 2021 г. няма наложени наказания „Доживотен затвор“ и 
„Доживотен затвор без замяна“. Такива не е имало и през отчетните периоди 
на 2020 г. и на 2019 г.  

От общия брой наложени наказания на лица, осъдени и 
санкционирани с влязъл в сила съдебен акт (присъда или решение), по реда 
на съкратеното съдебно следствие са наложени общо 73 наказания, при 62 за 
предходния отчетен период или с 11 в повече и при 36 за 2019 г. или с 37 в 
повече. От последните, 26 са ефективни наказания “Лишаване от свобода”, 
при 24 за 2020 г. и при 11 за 2019 г.; 26 наказания са „Лишаване от свобода”, 
изтърпяването на които е отложено (условно), при 23 за 2020 г. и при 19 за 
2019 г.; По този ред са наложени 5 наказания “Пробация”, при 4 наложени 
такива по този ред през 2020 г. и при нито едно за 2019 г.; 10 са „Глоба”, при 
4 такива за 2020 г. и при 2 за 2019 г. и 6 други наказания при 7 други за 2020 
г. и 4 други за 2019 г. 
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2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела.  
През 2021 г. общо върнатите от съда за отстраняване на допуснато 

съществено нарушение на процесуалните правила дела са 29, при общо 
внесени в съда 996 акта на прокурор. Върнатите през отчетния период дела са 
с едно в повече от върнатите дела през 2020 г. (28) и с 9 в повече в сравнение 
с върнатите дела през 2019 г. (20). 

Цифрата на общия брой върнати дела се различава от посочената в 
колона № 35 на таблица 2.1.1. (27 върнати дела), която отчита като общ 
брой върнати дела посочените само в колони № 18, 26 и 32. В така 
посочения общ брой 29 върнати дела са включени и отчетените в колона № 
25 на същата таблица 2 неодобрени от съда споразумения и съответно 
върнатите на прокурора дела.  

Общите стойности по този показател за целия съдебен район 
графично представено, изглеждат по следния начин:  

 

 
 

фиг.14 Внесени в съда прокурорски актове и върнати от съда дела на 
прокуратурата в абсолютни стойности за съдебния район на Окръжна 

прокуратура Ямбол 
 

Съотношението в проценти на върнатите дела към общо внесените 
актове на прокурор за отчетния период възлиза на 2,91 %. Или на практика 
всеки 34-ти акт на прокурор внесен в съда е бил върнат от последния, ведно с 
делото, производството по което е било прекратено. За предходния отчетен 
период – 2020 г. това процентно и дялово съотношение е 3,86 % или всеки 
26-ти акт е бил върнат (28 към 726). Пак за сравнение през отчетния период – 
2019 г. това процентно и дялово съотношение е 3,13 % или всеки 32-ри акт е 
бил върнат (20 към 639).  

Основен процентен дял при формиране броя на върнатите от съда 
дела през 2021 г. имат прокурорите от Окръжна прокуратура-Ямбол (2 
върнати дела при внесени 48 акта на прокурор в съда, което съставлява 4,17 
%), следвани от тези при Районна прокуратура-Ямбол (27 върнати дела при 
внесени 948 акта на прокурор в съда, което съставлява 2,85 %).  
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Последното графично представено за всяка една от прокуратурите 
изглежда по следния начин:  
 

 
 

фиг.15 Внесени в съда прокурорски актове и върнати от съда дела на 
прокуратурата в абсолютни стойности за Окръжна прокуратура Ямбол 

 

 
 

фиг.16 Внесени в съда прокурорски актове и върнати от съда дела на 
прокуратурата в абсолютни стойности за Районна прокуратура Ямбол 

 
Бележка: Сравнително графично представяне на тези данни за РП-Ямбол 
за 2019 г. не би било коректно, тъй като отчетените такива за РП-Ямбол 
за 2019 г. не включват резултатите на РП-Елхово, включена структурно 
като ТО в състава на РП-Ямбол, считано от 01.01.2020 г. 
 

При намаляне на общия брой на върнатите от съда дела (29) с броя на 
2-те върнати от съда дела (2 на РП-Ямбол), в резултат на неодобрени от съда 
споразумения за решаване на делата по реда на чл.381 от НПК, извън 
основанията по чл.381, ал.2 и ал.3 от НПК за тяхното неодобрение, броят на 
върнатите от съда за допълнително разследване дела е 27. Или при общо 
внесени в съда 996 акта на прокурор, съотношението в проценти на 
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върнатите дела към общо внесените актове на прокурор за отчетния период 
възлиза на 2,71 %. Последното съотношение при същото условие за 
предходния отчетен период на 2020 г. е било 3,58 % (726 внесени акта, от 
които 26 върнати), а за 2019 г. 2,97 % (639 внесени акта, от които 19 
върнати).  

Тогава, тези стойности биха изглеждали графично по следния начин: 
  

 
 

фиг.17 Внесени в съда прокурорски актове и върнати от съда дела на 
прокуратурата в абсолютни стойности за съдебния район на Окръжна 

прокуратура Ямбол 
 

 

 
 

фиг.18 Внесени в съда прокурорски актове и върнати от съда дела на 
прокуратурата в абсолютни стойности за съдебния район на Окръжна 

прокуратура Ямбол 
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фиг.19 Внесени в съда прокурорски актове и върнати от съда дела на 
прокуратурата в абсолютни стойности за съдебния район на Районна 

прокуратура Ямбол 
 

Бележка: Сравнително графично представяне на тези данни за РП-Ямбол 
за 2019 г. не би било коректно, тъй като отчетените такива за РП-Ямбол 
за 2019 г. не включват резултатите на РП-Елхово, включена структурно 
като ТО в състава на РП-Ямбол, считано от 01.01.2020 г. 

 
Всички 29 решения, с които са върнати на прокурора дела през 

отчетния период на 2021 г. са влезли в сила в рамките на отчетния период. 
Няма отчетени върнати от съда на прокурора дела с решения, поставени в 
предходния отчетен период на 2020 г. и влезли в сила през отчетния период 
на 2021 г. Няма и отчетени решения на съда за връщане на дела на 
прокурора, постановени през отчетния период на 2021 г., но невлезли в сила 
до края на годината. 

Изводът, който следва да бъде направен от така изведената статистика 
е, че съотношението на върнатите от съда дела към броя на внесените в съда 
актове на прокурор е относително устойчив в сравнение с предходните два 
отчетни годишни периоди. (2,91 за 2021 г.; 3,86 % за 2020 г.; 3,13 % за 2019 
г.). Относително устойчив е и абсолютният брой на върнатите от съда дела 
(за 2021 г. – 29; за 2020 г. – 28; за 2019 г. – 20). И в тази връзка следва да бъде 
подчертано, че последните показатели са на фона на трайно повишаващия се 
брой на делата, приключващи с акт на прокурор до съда (996 за 2021 г.; 726 
за 2020 г.; 639 за 2019 г.), което се дължи на подобряване като цяло на 
работата на органите на МВР и на останалите контролни органи в страната, 
макар в тази насока да е налице изключителен, неизползван в достатъчна 
степен и към настоящия момент потенциал. През отчетната 2021 г. в 
сравнение с предходните два отчетни периода, като цяло са постигнати 
добри, дори много добри показатели. В частност, в сравнение с отчетната 
2020 г., та дори и с отчетната 2019 г., следва да се отбележи, че броят на 
върнатите от съда дела е относително запазен при трайно, при това 
чувствително увеличение на броя на внесените в съда актове на прокурор. 
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При последно посочените данни, водеща причина за връщане на 
делата на прокурора, съобразно установите за това критерии по т.20.2 от 
Раздел VIII от Указанията за подобряване организацията на работата в ПРБ 
по наказателно-съдебния надзор е: 

- основанието по б.“б“ - констатирани от съда пропуски при 
изготвянето на обвинителния акт, които са могли да бъдат избегнати при 
прецизна работа на прокурора: Общо за окръжния район са върнати 25 дела, 
или 86,2 % от общо върнатите 29 дела.  

За сравнение през 2020 г., съотношението в проценти на върнатите 
дела по този ред към общо върнатите е 82,14 %. За 2019 г., съотношението в 
проценти на върнатите дела по този ред към общо върнатите е 66,67 %.  

Трайно висок е делът на върнатите с това основание дела съпоставено 
с отчетните периоди на 2020 г. и 2019 г. Нещо повече, през отчетната 2021 г. 
е налице макар и с малко завишаване на броя на върнатите с това основание 
дела и като абсолютен брой и в процентно съотношение към броя на общо 
върнатите на прокуратурите в съдебния район дела. Допускат се нарушения 
при изготвяне на обвинителните актове, касаещи обстоятелствената и 
диспозитивната им част; непълно описание на фактическата обстановка; 
непосочване на елементи от фактическия състав на престъплението от 
обективна и субективна страна; противоречие между изложението в 
обстоятелствената част и диспозитива  на обвинителния акт. Следователно и 
през 2021 г. не е преодолян напълно, а дори е задълбочен негатива - недобра 
работа на прокурорите при изготвянето на обвинителните актове. 

Останалите основания за връщане на делата се разпределят както 
следва: 

- основанието по б.“г“ - неодобрено от съда споразумение поради: 
липса на предпоставки за разглеждане на делото по Глава XXIX от НПК; 
несъгласие с правната квалификация на деянието; несъгласие с вида, размера 
и начина на изтърпяване на предложеното наказание; несъгласие на 
прокурора, обвиняемия или неговия защитник да приемат предложените от 
съда промени в споразумението: общо за окръжния район са върнати 2 дела 
или 6,9 % от общо върнатите 29 дела.  

За сравнение през отчетния период на 2020 г. върнатите с това 
основание дела съставляват също 7,14 % от общо върнатите дела (2 от 28). 
Пак за сравнение през отчетния период на 2019 г. върнатите с това основание 
дела съставляват 4,76 % от общо върнатите дела.  

Изводът, който следва е - положително запазен резултат и в 
абсолютни стойности и в процентно съотношение на върнатите от съда дела 
по този ред. 

- основанието по б.“а“ – допуснато на досъдебното производство 
отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до 
ограничаване на процесуалните права на обвиняем, пострадалия или 
неговите наследници: общо за окръжния район е върнато 1 дело или 3,4 % от 
общо върнатите 29 дела.  

За сравнение през отчетния период на 2020 г. няма върнати дела с 
това основание. Пак за сравнение през отчетния период на 2019 г. общо за 
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окръжния район върнатите с това основание дела съставляват 28,57 % от 
общо върнатите дела.  

По този показател е налице трайно намаление на абсолютния брой на 
върнатите от съда дела и тяхното процентно съотношение към общия брой 
върнати от съда дела в сравнение с отчетния период на 2019 г.  

- основанието по б.“д“ - липса на основанията по чл.78а от НК 
(чл.377, ал.1 от НПК), когато делото е внесено по реда на чл.375 от НПК или 
когато е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните 
правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия по 
чл.249, ал.4, т.1 от НПК: Общо за окръжния район е върнато 1 дело, или 3,4 
% от общо върнатите 29 дела.  

За сравнение през отчетния период на 2020 г. общо за окръжния район 
са върнати 3 дела, или 10,71 % от общо върнатите 28 дела. Няма отчетени, 
върнати с това основание през предходния отчетен период на 2019 г. дела. 

И по този показател е налице относителна устойчивост, дори 
намаление на абсолютния брой на върнатите от съда дела и тяхното 
процентно съотношение към общия брой върнати от съда дела. 

- Няма върнати дела през отчетния период с основанието, 
формулирано по б.“в“ – неотстраняване на констатирани от съда в 
разпоредително заседание допуснати очевидни фактически грешки (чл.248а, 
ал.2 НПК). Такива не е имало и през предходните два отчетни периода на 
2020 г. и 2019 г. 

През отчетния период – 2020 г., сред конкретно анализираните случаи 
на върнати от съда дела, няма такива, с висока обществена значимост и 
проявен интерес. 

През отчетния период, сред конкретно анализираните случаи на 
върнати от съда дела няма такива, разкриващи открита и ясно отличима 
противоречива съдебна практика. 

Анализът на причините, довели до връщането на дела от съда на 
прокурора, както е било констатирано и в докладите през предходните 
отчетни периоди, показва, че съвкупно най-чести основания за това са 
констатирани от съда пропуски при изготвянето на обвинителния акт, които 
са могли да бъдат избегнати при прецизна работа на прокурора. 

Най-често допусканите съществени процесуални нарушения и 
пропуски, довели до връщане на дела, на база анализираните конкретни 
случаи на върнати дела се обособяват най-общо в следните групи: 

1. Непълно или неточно фактическо и правно формулиране на 
обвинението при изготвяне на прокурорския акт, с който делото се внася в 
съда и предхождащото го такова в постановлението за привличане на 
обвиняемия към наказателна отговорност в това му качество.  

2. Допуснати съществени противоречия и несъответствия между 
фактическите обстоятелства на прокурорския акт, с който делото се внася в 
съда и неговия диспозитив, в т.ч. между фактическите обстоятелства и 
юридическото формулиране (правната квалификация) на конкретното 
обвинение или непълно описание на обвинението от фактическа страна.  
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Преобладаващо сред причините, поради които се стига до 
прекратяване на съдебни дела и връщането им на прокурора са случаите, в 
които е допуснато непрецизно изготвяне на обвинителен акт, като: 

-допускане на съществено противоречие между фактическите 
обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и 
тези посочени в неговия диспозитив; 

-допускане изписване на несъответстваща на фактическите 
обстоятелства правна квалификация на деянието, за което се внася ОА;  

-непълно или неточно изписване на всички признаци от обективна и 
субективна страна на престъпното деяние; 

-непрецизно изготвени актове в случаите, в които според 
обстоятелствата по делото е налице усложнена престъпна дейност, респ. са 
налице условията и предпоставките по чл.26 от НК (продължавано 
престъпление).   

С цел подобряване работата на прокурорите в насока намаляване броя 
на делата, прекратени и върнати на прокурора за допълнително разследване, 
през отчетния период текущо е правен анализ на върнатите от съда дела, 
като всеки конкретен случай е поставен на обсъждане на съвместно 
съвещание във всяка една от прокуратурите в съдебния район.  

За пореден път следва да се посочи, че причините основно довели до 
връщане на делата за доразследване се свеждат не до незнание от страна на 
решаващите производствата прокурори, а до невнимание и незадълбочено в 
достатъчна степен проучване на делата от тяхна страна, включително и до 
проява на невнимание в процеса на изготвяне на прокурорските актове по 
тях.  

Посочено по-горе, през 2021 г. са постановени общо 14 оправдателни 
присъди - с 6 в повече в сравнение с постановените такива през 2020 г. и със 
7 в повече от постановените такива през 2019 г.  

Няма постановени през отчетния период решения, с които са признати 
за невиновни (са оправдани) предадени на съд лица по направено 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание при условията на чл.78а от НК. Такива не е 
имало и през предходния отчетен период на 2020 т. През отчетния период на 
2019 г. са постановени 2 такива решения. 

Постановените през отчетния период 14 оправдателни акта на съда 
(присъди) съставляват 1,38 % от общо разгледаните и решени дела от съда 
(14 от 1014) и 1,41 % от общия брой на внесените от прокурорите актове за 
отчетния период (14 към 996). За предходния отчетен период на 2020 г. тези 
две съотношения са били съответно 1,12 % (8 от 716) и 1,1 % (8 към 726). За 
отчетния период на 2019 г. тези две съотношения са били съответно 1,35 % (9 
от 668) и 1,41 % (9 към 639).  

Общият брой на лицата, оправдани през отчетния период по 
постановени за периода оправдателни присъди е 17. За предходните два 
отчетни периода на 2020 г. и 2019 г. са оправдани с присъда по 10 лица. 

Няма признати за невиновни (оправдани) с решение на съда по 
направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 
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налагане на административно наказание при условията на чл.78а от НК лица. 
Такива не имало и през предходния отчетен период на 2020 г., при 2 за 
отчетния период на 2019 г.  

Общо оправданите лица през отчетния период са 17 – със 7 в повече в 
сравнение с предходните два отчетни периода на 2020 г. и 2019 г., през които 
оправдани са общо по 10 лица.  

Общо оправданите през отчетния период 17 лица съставляват 1,67 % 
от броя на общо осъдените и санкционирани лица (17 към 1018). Същото 
съотношение за 2020 г. и за 2019 г. е съответно 1,42 % (10 към 704) и 1,7 %. 
(12 към 712). 

Влезлите в сила през 2021 г. оправдателни присъди и решения в 
окръжния район са общо 19 или оправдани с влязъл в сила съдебен акт са 
общо 19 лица. През предходния отчетен период на 2020 г. оправдани с влязъл 
в сила съдебен акт са били 9 лица или през настоящия отчетен период 
оправданите с влязъл в сила съдебен акт са с 10 в повече. За сравнение през 
отчетния период на 2019 г. оправдани с влязъл в сила съдебен акт са били 11 
лица или през настоящия отчетен период оправданите с влязъл в сила 
съдебен акт са с 8 в повече.  

Бележка: Под оправдателна присъда и решение се има предвид, тези, 
отговарящи на критериите по т.4 от Раздел III от Указанията за подобряване 
организацията на работата в ПРБ по наказателно-съдебния надзор. В този 
смисъл, броят на влезлите в сила оправдателни присъди е приравнен (равен) 
на броя на оправданите с влязъл в сила съдебен акт лица (пример: при две 
оправдани лица с един влязъл в сила съдебен акт, отчетени ще са два влезли в 
сила оправдателни съдебни акта).  

В действителност постановените и влезли в сила съдебни актове, с 
които са оправдани 19-те лица са 16. През предходния отчетен период на 
2020 г. действително постановените и влезли в сила съдебни актове, с които 
са оправдани 9-те за този период лица са 8. През отчетния период на 2019 г. 
действително постановените и влезли в сила съдебни актове, с които са 
оправдани 11-те за този период лица са 9.  

Общо оправданите през отчетния период с влязъл в сила съдебен акт 
19 лица съставляват 1,96 % от броя на общо осъдените и санкционирани 969 
лица с влязъл в сила съдебен акт. За предходния отчетен период – 2020 г. 
това съотношение е 1,3 % (9 към 692), докато за 2019 г. това съотношение е 
1,68 % (11 към 655).  

Относителният дял на оправданите през отчетния период 17 лица от 
всички лица по отношение на които е постановен окончателен съдебен акт 
(оправдани, осъдени и санкционирани) е 1,72 % (17 към 988). Същото 
съотношение за 2020 г. и за 2019 г. е съответно 1,43 % (10 към 701) и 1,8 % 
(12 към 666). 

Горните данни графично представени за целия съдебен район и за 
всяка от отделните прокуратури в него изглеждат по следния начин: 
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фиг.21 Относителен дял на оправданите лица от всички с постановен 
окончателен съдебен акт за съдебния район на Окръжна прокуратура 

Ямбол 
 

 
 

фиг.22 Относителен дял на оправданите лица от всички с постановен 
окончателен съдебен акт за Окръжна прокуратура Ямбол 

 

 
 

2019 2020 2021

666 701

988

12 10 17

Съдебен район на Окръжна прокуратура Ямбол

Лица с постановен окончателен съдебен акт Оправдани лица 

2019 2020 2021

45 48
64

0 0 0

Окръжна прокуратура Ямбол

Лица с постановен окончателен съдебен акт Оправдани лица

2020 2021

653

924

10 17

Районна прокуратура Ямбол

Лица с постановен окончателен съдебен акт Оправдани лица
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фиг.23 Относителен дял на оправданите лица от всички с постановен 
окончателен съдебен акт за Районна прокуратура Ямбол 

 
Бележка: Сравнително графично представяне на тези данни за РП-Ямбол 
за 2019 г. не би било коректно, тъй като отчетените такива за РП-Ямбол 
за 2019 г. не включват резултатите на РП-Елхово, включена структурно 
като ТО в състава на РП-Ямбол, считано от 01.01.2020 г. 
 

Относителният дял на оправданите с влязъл в сила акт през отчетния 
период 19 лица от всички 988 лица по отношение на които е постановен 
окончателен съдебен акт (оправдани, осъдени и санкционирани) е 1,92 %. 
Същото съотношение за 2020 г. и за 2019 г. е съответно 1,28 % (9 към 701) и 
1,65 % (11 към 661).  

Последните данни графично представени за целия съдебен район и за 
всяка от отделните прокуратури в него изглеждат по следния начин: 
 

 
 

фиг.24 Относителен дял на оправданите с влязъл в сила съдебен акт лица 
от всички с постановен окончателен съдебен акт за съдебния район на 

Окръжна прокуратура Ямбол 
 

 
 

2019 2020 2021

666 701

988

11 9 19

Съдебен район на Окръжна прокуратура Ямбол

Лица с постановен окончателен съдебен акт Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт

2019 2020 2021

45
48

64

0 0 1

Окръжна прокуратура Ямбол

Лица с постановен окончателен съдебен акт Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт



41 
 

фиг.25 Относителен дял на оправданите с влязъл в сила съдебен акт лица 
от всички с постановен окончателен съдебен акт за Окръжна прокуратура 

Ямбол 
 

 
 

фиг.26 Относителен дял на оправданите с влязъл в сила съдебен акт лица 
от всички с постановен окончателен съдебен акт за Районна прокуратура 

Ямбол 
 
Бележка: Сравнително графично представяне на тези данни за РП-Ямбол 
за 2019 г. не би било коректно, тъй като отчетените такива за РП-Ямбол 
за 2019 г. не включват резултатите на РП-Елхово, включена структурно 
като ТО в състава на РП-Ямбол, считано от 01.01.2020 г. 
  

Водещите причини за постановените и влезли в сила оправдателни 
съдебни актове (с приравнен брой на броя на оправданите с тях лица), 
съобразно установите за това критерии по т.20.1 от Раздел VIII от Указанията 
за подобряване организацията на работата в ПРБ по наказателно-съдебния 
надзор, са две: 

- основанието по б.“а“ – неправилно квалифициране на деянието с 
обвинителния акт: общо за окръжния район 12 от общо 19 или 63,16 %. За 
Окръжна прокуратура-Ямбол - нулев показател; за Районна прокуратура-
Ямбол – 66,67 % или 12 от 18 лица. 

- основанието по б.“б“ – пропуски, грешки или пасивност при 
събиране на доказателствата в хода на досъдебното производство: общо за 
окръжния район 4 от общо 19 или 21,05 %. За Окръжна прокуратура-Ямбол - 
нулев показател; За Районна прокуратура-Ямбол – 22,22 % или 4 от 18.  

Останалите основания за постановяване на влезли в сила 
оправдателни съдебни актове, приравнени към броя на оправданите с тях 
лица се разпределят както следва: 

- основанието по б.“г“ – събрани нови доказателства в съдебната фаза, 
които не са могли да бъдат проверени в хода на досъдебното производство: 
общо за окръжния район 2 от 19 или 10,53 %. За Окръжна прокуратура-
Ямбол – 1 от 1 или 100 %.  

2020 2021

653

924

9 18

Районна прокуратура Ямбол

Лица с постановен окончателен съдебен акт Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт



42 
 

- основанието по б.“в“ – пропуски и процесуална пасивност на 
прокурора в съдебната фаза или на неподаване на съответен протест - общо 
за окръжния район 1 от 19 или 5,26 %. За Окръжна прокуратура-Ямбол – 
нулев показател. За Районна прокуратура-Ямбол – 5,56 % или 1 от 18.  

Няма постановени влезли в сила оправдателни съдебни акта (няма 
оправдани с влязъл в сила съдебен акт лица) с основанието, формулирано по 
б.“д“ – противоречива съдебна практика, промяна на доминиращата практика 
или други обстоятелства, свързани с тълкуването на закона, които не 
компрометират тезата на прокурора, внесъл обвинителния акт или 
поддържал обвинението. 

През отчетния период няма дела от особен обществен интерес, 
приключили с влязъл в сила оправдателен съдебен акт (присъда или 
решение). 

Направеният до тук анализ не налага очертаване на сериозни 
предложения за подобряване на работата и вземане на мерки в насока 
намаляне броя на влезлите в сила оправдателни присъди и решения. В 
подкрепа на така изведеното е сравнително ниското %-но съотношение на 
броя на влезлите в сила за периода оправдателни присъди и решения към 
общия брой на внесените в съда през същия период актове на прокурор, 
което възлиза на 1,61 % (при 16 към 996) и на 1,91 % (при 19 към 996) за 
целия съдебен район на ОП-Ямбол. Последното съотношение е около и под 
средното такова за страната. Приемлив, дори добър е показателят за 
съотношението на общо оправданите през отчетния период лица с влязъл в 
сила съдебен акт към броя на общо осъдените и санкционирани лица с влезли 
в сила присъди и решения – 1,96 % (19 към 969).  И все пак безусловно 
необходимо е и занапред да се запази и повиши вниманието на прокурорите 
от съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол в насока правилното 
прилагане на наказателния закон и в частност при извършване анализ на 
събраните по делата доказателства в процеса на тяхното решаване по 
същество.  

Преди всичко с цел подобряване или най-малкото с цел запазване на 
очерталите се като добри показатели и занапред е необходимо да бъдат 
предприети действия за повишаване на правната квалификация на 
прокурорите от съдебния район 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 
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лица. Прокурорите да следят стриктно съдебната практика и то не само на 
ВКС, а и на съдилищата в района си. Необходимо е да бъде активизирано и 
участието на прокурорите в съдебни заседания по НАХД, образувани по акт 
на прокурор, където участието на прокурор не е задължително. Все пак 
следва да се има пред вид, че е невъзможно в условията на демократичност 
да се постигне 100 % осъдителни присъди, като напълно обяснимо е в 
отделни случаи да има различна преценка на наличните доказателства по 
делата от страна на съдиите, в сравнение с прокурорите, внесли 
прокурорските актове в съда. В този смисъл около 1-3 % оправдателни 
присъди и оправдани лица е нормален, дори нисък резултат и същият не сочи 
на съществени слабости на прокурорите от съдебния район и на някакви 
негативни тенденции в тази насока. 

През 2021 г. са подадени общо 13 протеста, при 11 общо подадени 
протеста през 2020 г. и също 13 подадени през 2019 г.  

Всички подадени 13 протеста са въззивни. През предходната отчетна 
2020 г. всички подадени 11 протести също са били въззивни. През 2019 г. са 
подадени 13 въззивни протести и 1 касационен.  

Общо подадените през отчетния период протести съставляват 1,28 % 
от броя на общо решените през отчетния период дела от съда (13 към 1014), 
като за 2020 г. това съотношение е 1,54 % (11 към 716), а за 2019 г. – 2,1 % 
(14 към 668). 

От всички подадени въззивни протести, в т.ч.внесени в предходен 
отчетен период, разгледани от съда към края на отчетния период са 13, като 
уважен от тях е 1. За сравнение през предходния отчетен период на 2020 г., 
от всички подадени въззивни протести, в т.ч.внесени в предходен отчетен 
период, разгледани от съда към края на този отчетен период са 12, като 
уважени от тях са 8.  

През отчетния период на 2021 г. няма разгледани от съда касационни 
протести, внесени през предходен отчетен период. За сравнение през 
отчетния период на 2020 г. разгледан от съда е 1 касационен протест, внесен 
през предходен отчетен период, който е уважен.  

Подадените през отчетния период въззивни протести срещу изцяло и 
частично оправдателни присъди и решения са общо 10, при 8 за предходния 
отчетен период – 2020 г. и при също 10 за 2019 г. Общо разгледани от съда, в 
т.ч. внесени в предходен период към края на отчетния период са 11 протеста, 
като нито един от тях не е уважен. За сравнение през 2020 г. общо разгледани 
от съда, в т.ч. внесени в предходен период към края на този отчетен период 
са 10 протеста, като от тях 6 са уважени и 4 неуважени. Пак за сравнение 
през 2019 г. общо разгледани от съда, в т.ч. внесени в предходен период към 
края на този отчетен период са 10 протеста, като от тях 2 са уважени и 8 
неуважени.  

Отделно от горните показатели, през отчетния период са изготвени и 
подадени общо 6 протеста по върнати на прокуратурата от съда дела, при 5 за 
предходния отчетен период на 2020 г. и при 11 за 2019 г.  
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Всички подадени 6 протеста от вида са срещу разпореждания на съда 
с основание по чл.249, ал.3, вр.чл.248, ал.1, т.3 от НПК. От тях разгледани в 
края на отчетния период са 3, като 2 от тях са уважени.   

През отчетния период няма подадени протести с основание по чл.377, 
ал.2 от НПК. Подадени такива няма и през предходния отчетен период на 
2020 г. През отчетния период на 2019 г. подаден е бил 1 такъв протест, 
разгледан до края този отчетен период, без да е уважен.  

През отчетния период няма протести, останали неуважени поради 
неотговаряне на изискванията за тяхното изготвяне. 

През отчетния период няма направени в съдебния район искания за 
ускоряване на съдебното производство по чл.368а от НПК и съответно такива 
по чл.369, ал.3 от НПК. Такива не е имало и през предходните два отчетни 
периода на 2020 г. и 2019 г. 

През отчетния период, прокурорите са взели участие в 700 
разпоредителни заседания по наказателни общ характер дела, при 602 такива, 
в които са взети участия през 2020 г. и 507 през 2019 г. или съответно в 102 и 
в 193 в повече. 

Отделно от горните участия през отчетния период прокурорите от 
съдебния район са участвали общо в 1296 заседания предмет на НСН, при 
850 участия в такива за предходния отчетен период – 2020 г. или в 246 в 
повече и при 1050 участия в такива с.з. за 2019 г. или в 246 в повече. 

Участията в съдебни заседания са осъществени по общо 1176 
наказателни дела, при 894 за 2020 г. и при 1050 за 2019 г. или съответно в 282 
и в 126 в повече.  

Няма отложени поради неявяване на прокурор съдебни производства 
на осн.чл.271, ал.2, т.1 от НПК. 

 
Приложение: Таблица 2.1.1. Наказателно-съдебен надзор - решения на 

съда по внесените съда прокурорски актове. Осъдени и оправдани лица, 
таблица 2.1.2. Протести и таблица 2.1.3. Структура – осъдени и оправдани 
лица. 

 
Дейност на прокуратурата по приложението на чл.чл.83а-83е от 
ЗАНН и методическо указание № 230/22.06.2010 г. 
 
През отчетния период – 2021 г. са изготвени 2 предложения по реда на 

чл.83б и сл. от ЗАНН с искане за налагане на имуществена санкция на 2 ЮЛ, 
облагодетелствали се в резултат на извършено престъпно деяние. Двете 
предложения са изготвени от прокурори от ОП-Ямбол. За сравнение през 
предходния отчетен период на 2020 г. няма изготвени предложения от вида. 
Пак за сравнение през предходния отчетен период на 2019 г. изготвено е 1 
предложение от вида срещу 1 ЮЛ.  

Няма внесени искове по реда на чл.83в от ЗАНН за обезпечаване на 
имуществена санкция, предмет на направеното до съда предложение. Няма 
предявени искове и по реда на чл.124, ал.5 от ГПК за установяване на 
престъпно обстоятелство във вр. с чл.83б, ал.1, т.2 от ЗАНН. Такива не са 
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внесени и предявени и през предходните два отчетни периода на 2020 г. и 
2019 г.  

През отчетния период няма постановени съдебни решения по 
направени през предходен отчетен период предложения от вида. За 
сравнение през отчетния период на 2020 г. постановено е 1 съдебно решение 
по направено през предходен отчетен период предложение от вида. Същото е 
неуважено от съда, решението за това не е протестирано, влязло е в сила и е 
по отношение на 1 ЮЛ. Пак за сравнение няма постановени такива решения 
през отчетния период на 2019 г., съответно през този период няма изготвени 
и подадени протести срещу решения от вида.  

През отчетния период няма внесени искания за възобновяване на дела 
от вида в АС с основания по чл.83е от ЗАНН.   

Посочените статистически данни не разкриват конкретни проблеми и 
трудности в дейността на прокурорите от съдебния район на ОП-Ямбол по 
приложението на чл.83а-83е от ЗАНН. Липсата на по-добри показатели, респ. 
на по-значими резултати в дейността от вида, пряко следва от незначителния 
по своя обем решени дела за престъпленията, посочени в разпоредбата на 
чл.83а, ал.1 от ЗАНН, от които облагодетелствани да са ЮЛ, или облага за 
тях да е била възможна вследствие на осъществено такова по вид 
престъпление, в съдебния район, като цяло.  

 
Приложение: Таблица 2.1.4. Дейност на Прокуратурата по 

приложението на чл. 83а-83е от ЗАНН (доп. съгласно ЗИД ЗАНН обн. ДВ, бр. 
81/2015 г. и доп. съгласно ЗИД НК обн. ДВ, бр. 101/2017 г.). 
 

 
5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 
 
Привеждане на присъдите в изпълнение 
През отчетния период, с цел осигуряване законността при изпълнение 

на наказанията и другите принудителни мерки, със заповед на Окръжния 
прокурор бяха определени прокурори, които да осъществяват надзор за 
законност в следствените арести, както и заповеди на всеки ръководител на 
прокуратура в региона, за определяне на прокурори, които да осъществяват 
действия по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни актове. 

Прокурорският надзор е обхващал въпросите, свързани със зачитането 
на предварителното задържане на подсъдимия, ако е имало такова, въпросите 
свързани с определяне режима за изпълнение на наказанието “Лишаване от 
свобода”, както и срочността на привеждането в изпълнение на влезлите в 
сила присъди.  

През 2021 г. в Окръжна прокуратура - Ямбол и прокуратурите от 
региона са получени за изпълнение общо 488 акта, срещу 434 акта, срещу 397 
акта за предходните години. От горното е видно, че е налице увеличение с 54 
на броя на актовете, по които са наложени наказания, подлежащи на 
изпълнение от прокуратурата в сравнени ес предходния период. 
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Общо прокуратурите в региона са привели в изпълнение 481 акта, 
срещу 428 акта, срещу 394 акт за предходните години, като е налице 
увеличение с 53 акта в сравнение с 2020 г.. По видове наказания приведените 
присъди са както следва: 187 с наказание лишаване от свобода, 139 с 
лишаване от права, 151 с наказание пробация и 35 с наказание обществено 
порицание. 

Към 31.12.2021 г. в съдебния район на Окръжна прокуратура са 
останали неприведени от прокуратурите 7 акта, срещу 6 акта, срещу 3 акта за 
предходните години. И седемте са в РП-Ямбол, 2 с наказание ЛОС и 5 с 
наказание ПРОБАЦИЯ, като всички чакат групиране по смисъла на чл.25 от 
НК. 

Към 31.12.2021 г. в региона на ОП-Ямбол са получени потвърждения за 
начало на изпълнение на наложено наказание по 426 акта, срещу 358 акта, 
срещу 353 акта за предходни години. Общо за съдебния район на ОП Ямбол, 
неполучените потвърждения за начало по наказания са 55 срещу 70 срещу 41. 
Видно е, че е налице тенденция за намаление на броя на приведените в 
изпълнение присъди, изпълнението на наказанието, по които не е започнало 
или не е налице уведомление за това. 

Причини за липсата на начало за изпълнение на наложените наказания 
е забавянето на затворната администрация да уведомяват прокуратурата за 
начало на наказанието, когато присъдата е изпратена за изпълнение директно 
на затворната администрация, тъй като лицето или търпи друго наказание 
или е с МНЗС по това приключило дело. От друга страна, причина за 
забавянето на изпълнението на наказанието пробация е миграцията - 
промяната на местоживеенето на лицата, осъдени на наказание пробация, 
което налага повече време за издирване на лицето и започване на 
изпълнението на наложеното наказание. 

За подобряване на организацията по изпълнение на наложените 
наказания мерки следва да бъдат вземани по административен ред от страна 
на ръководителите на органите, които изпълняват наложените наказания. В 
прокуратурите е налице добра организация по изпълнение на наложените 
наказания, което е видно и от извършените проверки от страна на ОП-Ямбол 
по изпълнение на наказанията в трите районни прокуратури през годината. 

Видно е, че е налице тенденция за  увеличаване на броя осъдени лица, 
наказанията на които подлежат на изпълнение, в сравнение с предходната 
година. Същевременно намалява броя присъди, по които се налагат 
допълнителни действия и чието изпълнени се забавя по обективни или 
субективни причини. Увеличен е броя на получените потвърждения за 
начало на изпълнение на наложено наказание. Повечето от неполучените 
потвърждения за начало са за наказание ЛОС и пробация. Причина за това е 
несвоевременното изготвяне на необходимите съобщения от органите по 
изпълнение на наказанията до съответната прокуратура за начало на 
изтърпяване на наложеното наказание. 
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III. Дейност по изпълнение на препоръките в рамките 
на Механизма за сътрудничество и проверка. 
Специален надзор и наказателни производства 
образувани за някои категории тежки престъпления и 
такива от особен обществен интерес. 
 

 
Дела на специален надзор, включително наблюдавани от ВСС 
Видно от табл.3.2. общият брой на наблюдаваните досъдебни 

производства през 2021 г. е бил 117, от които новообразувани 70. 
Приключени са били 89 ДП, останали неприключени 14 ДП. Прекратени са 
били 10 производства. Внесените в съда ДП са 62 с предадени на съд 62 лица 
по тях. Осъдените и тези санкционирани с влязъл в сила съдебен акт са 35. 

През отчетния период има 1 оправдано лице с влязъл в сила съдебен 
акт по ДП, взето на Специален надзор. 

За сравнение през 2020 г. общия брой на наблюдаваните досъдебни 
производства е бил 144, от които новообразувани 138, приключени – 120 ДП, 
останали неприключени – 21 ДП, прекратени 39 производства. Внесените в 
съда ДП са били 69 с предадени на съд 70 лица, като осъдените и тези 
санкционирани с влязъл в сила съдебен акт са били 59. 

През 2020 г. не е имало оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт по 
ДП взети на Специален надзор. 

През 2020 г. на Специален надзор са били взети само 3 бр. досъдебни 
производства, но както бе посочено и по-горе увеличеният брой през 2021 и 
2020 г. се дължи на внесения със заповедта на Главния прокурор 
допълнителен критерий, свързан с престъпните състави по чл.355 и чл.326 от 
НК. 

От общо наблюдаваните 117 бр. ДП, 40 са били образувани в 
предходни години. 

Като новообразувани на СН са били взети 70 бр. ДП – всички на 
основание Заповедта на Главния прокурор, като от тях 68 бр. са водени за 
престъпление по чл.355, ал.2 от НК  и 2 бр. са водени за престъпления по 
чл.311 от НК и чл.354а от НК. 

Макар и броят на новообразуваните дела от тази категория да е отново 
сравнително висок от предходни години, видно от данните в табл.3.2. може 
да се направи извода, че разследването по тях не е представлявало трудност 
или проблем пред прокуратурата и разследващите органи – факт е, че от 117 
бр. наблюдавани са били приключени от разследващите органи 89 бр. ДП, 
което съставлява 76.06 %. От приключените 89 бр. ДП, 62 са решени като 
внесени в съда, което съставлява 69.66 %, докато прекратените са 10 бр., 
съставляващи 11.23 %. За добре свършена и качествена работата по тези дела 
е видно и от предадените на съд лица – 62, от които 35 са осъдени и 
санкционирани с влязъл в сила съдебен акт и има само едно оправдано лице с 
влязъл в сила съдебен акт. 
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Приложение: Таблица 3.2. Дела на специален надзор, вкл. наблюдавани 

от ВСС  - обобщение по прокуратури 
 
ДП, образувани за някои категории тежки престъпления и такива 

от особен обществен интерес /ДООИ/ 
 
Дела с особен обществен интерес за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.:  
 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Наблюдавани ДП 230 267 306 
Новообразувани ДП 128 157 171 
Приключени ДП 134 163 196 
Неприключени ДП 70 88 77 
Решени ДП 155 172 222 
Спрени ДП 13 11 20 
Прекратени ДП 41 48 37 
Прокурорски актове, внесени в съда 87 103 150 
Предадени на съд лица 91 109 160 
Върнати от съда дела на прокуратурата 3 2 2 
Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 83 100 143 
Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 2 

 
Съотношение на ДООИ 2021 г. спрямо 2020 г. и 2019 г. : 
Видно от горната таблица, за 2021 г. общо наблюдаваните ДООИ са 

306 спрямо 267 за 2020 г. и  230 за 2019 г., като е налице увеличение с 39 
броя дела, съставляващо 12.74 % спрямо 2020 г. и увеличение със 76 дела, 
съставляващо 24.83 % спрямо 2019 г. 

Новообразуваните ДООИ за 2021 г. са 171, срещу 157 за 2020 г. и 
срещу 128 за 2019 г. Спрямо 2020 г. новообразуваните са 14 броя повече, 
съставляващо 8.18 % и с 43 повече от новообразуваните през 2019 г., 
съставляващо 25.14 %.  

 
Организирана престъпност 
През отчетния период в Окръжна прокуратура - Ямбол не са били 

образувани, респ. водени, приключени и решени досъдебни производства, 
свързани с организирана престъпност, като такива не са били водени и през 
предходните 2020 и  2019 г.   

 
Корупционни престъпления 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Наблюдавани ДП 40 32 34 
Новообразувани ДП 13 9 15 
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Приключени ДП 19 13 21 
Неприключени ДП 15 17 12 
Решени ДП 23 15 21 
Спрени ДП 2 1 0 
Прекратени ДП 6 5 7 
Прокурорски актове, внесени в съда 12 7 11 
Предадени на съд лица 14 7 12 
Върнати от съда дела на прокуратурата 2 1 0 
Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 15 6 3 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 0 
 
Видно от горната таблица през 2021 г. наблюдаваните досъдебни 

производства за корупционни престъпления са увеличени с 2 спрямо 2020 г., 
което съставлява 5.88 %, а спрямо 2019 г. са намалели с 6, което съставлява 
17 %.   

Новообразуваните ДП са увеличени с 6 спрямо 2020 г., което 
съставлява 40 % и увеличени с 2 спрямо 2019 г., което в процентно 
отношение съставлява 13.33 % спрямо 2019 г.  

Приключените ДП за 2021 г. са увеличени с 8 спрямо 2020 г., 
съставляващо 38.09 % и увеличени с 2 спрямо 2019 г., съставляващо 9.52 %.  

Неприключените ДП са намалели с 5 спрямо 2020 г., което съставлява 
41.66 % и намалели с 3 спрямо 2019 г., което съставлява 25 %.  

Решените ДП през 2021 г. са увеличени с 6 бр. спрямо предходните 
2020 г., което съставлява 28.57 % и намалели с 2, спрямо 2019 г., 
съставляващо 9.52 %.  

През 2021 г. няма спрени досъдебни производства за корупционни 
престъпления срещу 1 за 2020 г. и 2 за 2019 г. 

Прекратените ДП са увеличени с 2 спрямо 2020 г., което съставлява 
28.57 % и увеличено с 1 спрямо 2019 г., което съставлява 14.28 %. 

 Внесените в съда прокурорски актове са увеличени с 4 спрямо 2020 г., 
което съставлява 36.36 % и намалели с 1 спрямо 2019 г., което съставлява 
9.09 %. 

 Предадените на съд лица за 2021 г. са увеличени с 5, спрямо 2020 г., 
което съставлява 41.66 %  и намалени с 2, спрямо 2019 г., което съставлява 
16.66 %.  

През 2021 г. няма върнати от съда дело за корупционни престъпления, 
срещу 1 за 2020 г. и 2 за 2019 г.  

Осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт през 2021 г. са били 3– с 3 
по-малко от 2020 г., съставляващо 100 % и с 12 по-малко от и 2019 г., което 
съставлява 400 %.  

През 2021 г., както и през 2020 г. и 2019 г. няма оправдани лица с 
влязъл в сила съдебен акт.   
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Общо наблюдаваните досъдебни производства за корупционни 
престъпления съотнесени към приетия единен каталог се обособяват в групи, 
както следва:  

І. Същински корупционни престъпления – 4 броя по чл.304а от НК.  
ІІ. Престъпления от длъжностни лица с вероятен корупционен мотив – 

10 броя, от които по Глава VІ – Общи стопански престъпления – 2; Глава VІІІ 
– Престъпления по служба – 1, престъпления против правосъдието - 0; Глава 
ІХ – Документни престъпления – 7;  

ІІІ. Злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и 
престъпления на недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив – 20 
броя, от които: по Глава ІІІ – Престъпления против политическите права на 
гражданите – 8; по Глава V – Присвоявания – 10 и по Глава IХ – Документни 
престъпления – 2.  

Данните сочат на почти еднакъв брой наблюдавани за отчетния и 
предходните два периода.Приключените и останалите неприключени ДП, 
решените и за трите години запазват също стабилност като цифра, както и 
внесените в съда прокурорски актове и предадени на съд лица. По отношение 
на един то най-важните показатели задължително следва да се отбележи, че 
за настоящата и предходни две години по отношение на корупционните 
престъпления няма нито едно оправдано лице с влязъл в сила съдебен акт.   

 
Приложение: Таблица 4.2.1. ДП, образувани за корупционни 

престъпления. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени 
лица. 

 
Изпиране на пари 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Наблюдавани ДП 1 2 3 
Новообразувани ДП 0 1 1 
Приключени ДП 0 0 1 
Неприключени ДП 0 2 1 
Решени ДП 1 0 1 
Спрени ДП 0 0 0 
Прекратени ДП 0 0 0 
Прокурорски актове, внесени в съда 0 0 0 
Предадени на съд лица 0 0 0 
Върнати от съда дела на прокуратурата 0 0 0 
Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 0 
Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 0 

 
През отчетния период – 2021 г., в съдебния район на Окръжна 

прокуратура-Ямбол са били наблюдавани 3 ДП, свързани с изпиране на пари, 
от които 1 новообразувано. Едно ДП е било приключено, едно е останало 
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неприключено и едно е било изпратено по компетентност.  За сравнение през 
2020 г. са били наблюдавани 2 ДП, а през 2019 г. – 1 ДП.  

 
Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, 

принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Наблюдавани ДП 14 9 8 
Новообразувани ДП 5 2 5 
Приключени ДП 6 7 2 
Неприключени ДП 6 1 5 
Решени ДП 8 8 3 
Спрени ДП 0 1 0 
Прекратени ДП 5 7 2 
Прокурорски актове, внесени в съда 2 0 1 
Предадени на съд лица 2 0 1 
Върнати от съда дела на прокуратурата 0 0 0 
Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 2 1 1 

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 0 
 
 
 Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Наблюдавани ДП 29 34 28 
Новообразувани ДП 19 19 6 
Приключени ДП 19 13 12 
Неприключени ДП 9 17 11 
Решени ДП 18 17 16 
Спрени ДП 1 1 1 
Прекратени ДП 10 7 5 
Прокурорски актове, внесени в съда 6 8 7 
Предадени на съд лица 6 9 9 
Върнати от съда дела на прокуратурата 0 0 0 
Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 6 11 7 
Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 0 

 
Видно от представената информация в табличен вид през 2021 г.  

наблюдаваните досъдебни производства за данъчни престъпления са били 28 
на брой, с 6 по-малко /28/ от тези през 2020 г. и с 1 по-малко от тези през  
2019 г. /29/. Новообразуваните през 2021 г. са 6, с 13 по-малко от 2020 г. /19/, 
със същия брой по-малко и от тези през 2019 г. /19/.  
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Престъпления против паричната и кредитната система – 
изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и 
преправени парични и други знаци и платежни инструменти 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Наблюдавани ДП 25 20 39 
Новообразувани ДП 16 9 17 
Приключени ДП 18 11 18 
Неприключени ДП 5 7 9 
Решени ДП 20 12 30 
Спрени ДП 7 2 10 
Прекратени ДП 6 3 10 
Прокурорски актове, внесени в съда 7 7 10 
Предадени на съд лица 7 8 13 
Върнати от съда дела на прокуратурата 0 0 0 
Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 7 9 13 
Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 0 

 
 
Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Наблюдавани ДП 117 166 188 
Новообразувани ДП 75 115 125 
Приключени ДП 70 117 139 
Неприключени ДП 35 42 37 
Решени ДП 81 118 147 
Спрени ДП 1 6 9 
Прекратени ДП 13 24 10 
Прокурорски актове, внесени в съда 60 81 121 
Предадени на съд лица 62 85 125 
Върнати от съда дела на прокуратурата 1 1 2 
Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 53 73 119 
Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 2 

 
През отчетната 2021 г. в района на Окръжна прокуратура - Ямбол са 

били наблюдавани общо 188 досъдебни производства за престъпления с 
предмет незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда, като от 
тях 3 са за престъпления против митническия режим и 185 за престъпления 
против народното здраве. От тях 125 са новообразувани. За сравнение през 
2020 г. броят на наблюдаваните досъдебни производства е бил 166, а през 
2019 г. броят на наблюдаваните дела е бил 117. 
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От наблюдаваните досъдебни производства през отчетния период са 
били приключени общо 139, от които 138 за престъпления против народното 
здраве и 1 за престъпления против митническия режим. За сравнение през 
2020 г. са били приключени 117 ДП, а през 2019 г. са били приключени 70 
ДП.  
  Относителният дял на приключените дела спрямо наблюдаваните за 
периода е 73,94%, докато през 2020 г. е бил 70,48%, а през 2019 г. – 59,83%. 
Налице е увеличаване на относителния дял на приключените дела спрямо 
наблюдаваните през настоящия отчетен период спрямо предходните два 
отчетни периода.  

В края на отчетния период са останали неприключени 37 досъдебни 
производства, срещу 42 за 2020 г. и 35 за 2019 г.  

Общо решените досъдебни производства от прокурор са 147, от които 
9 спрени, 10 прекратени и 121 досъдебни производства са внесени в съда. В 
съда са внесени общо121 прокурорски акта, от които 85 обвинителни акта с 
общо 89 лица по тях; 9 споразумения с 9 лица по тях и 27 предложения по 
чл.78а от НК с 27 лица по тях.  

За сравнение през 2020 г. общият брой на решените досъдебни 
производства е бил 118, а през 2019 г. общо решените досъдебни 
производства от прокурор са били 81. Налице е увеличаване на решените ДП 
през настоящия отчетен период - с 29 бр. в сравнение с предходния отчетен 
период за 2020 г.и с 66 бр. спрямо 2019 г. Налице е увеличаване броя на 
внесените в съда прокурорски актове през настоящия отчетен период, в 
сравнение с предходните два отчетни периода – с 40 спрямо 2020 г. и с 61 
спрямо 2019 г.    

През настоящия отчетен период 2 дела от вида са били върнати от съда 
за доразследване – за престъпление против народното здраве. За сравнение, 
през предходните два отчетни периода за 2020 г. и 2019 г. е имало по 1 дело 
от вида върнато от съда за доразследване.  

През 2021 г. са били осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен 
акт 119 лица. В сравнение с предходните отчетни периоди е налице 
увеличаване на броя на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт - с 46 бр. 
спрямо 2020 г. и с 66 бр.спрямо 2019 г. През настоящия отчетен период има 2 
бр. оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт,докато през предходните два 
отчетни периода е нямало оправдани лица.  

Относителният дял на решените спрямо общо наблюдаваните 
досъдебни производства е 78,19%, през настоящия отчетен период, срещу 
71,08% за 2020 г. и 69,23% за 2019 г., а относителния дял на внесените 
прокурорски актове спрямо броя на решените дела през настоящия отчетен 
период е 82,13%, срещу 68,64% за 2020 г. и 51,28 % за 2019 г.  

Общо наложените наказания по осъдени и санкционирани лица с 
влезли в сила присъди е 128, от които наказание „Лишаване от свобода” – 49, 
от тях ефективно „Лишаване от свобода“ – 20; „Лишаване от свобода“ 
условно – 29; наложено наказание „Пробация“ – 4; наложено наказание 
„Глоба” – 71, като размерът на наложената глоба е 47880лв.; наложени други 
наказания – 4.   
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Може да се отбележи в заключение, че по този род дела проблеми през 
отчетната година, както и през предходните два отчетни периода, по 
образуването, разследването и решаването на делата не са били налице.  

 
Приложение: Таблица 4.3.1 ДП образувани за незаконен трафик на 

наркотични вещества и контрабанда. Решения на прокурора и съда по тях. 
Обвиняеми и осъдени лица. 

 
 Незаконен трафик на хора 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Наблюдавани ДП 4 4 6 
Новообразувани ДП 0 2 2 
Приключени ДП 2 2 3 
Неприключени ДП 0 2 2 
Решени ДП 4 2 4 
Спрени ДП 2 0 0 
Прекратени ДП 1 2 3 
Прокурорски актове, внесени в съда 0 0 0 
Предадени на съд лица 0 0 0 
Върнати от съда дела на прокуратурата 0 0 0 
Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 0 
Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт 0 0 0 

 
През отчетния период на 2021 г., наблюдавани са 2 ДП с предмет 

престъпление по чл.155 от НК, като нито едно от тях не е с предмет 
престъпление по чл.155, ал.5, т.1 от НК. 1 от общо наблюдаваните 2 дела е 
новообразувано. За сравнение през отчетния период на 2020 г., наблюдавано 
е 1 ДП с предмет престъпление по чл.155 от НК, което е било 
новообразувано през отчетния период. Пак за сравнение през отчетния 
период на 2019 г., няма наблюдавани ДП с предмет престъпление по чл.155 
от НК. 

 
IV. Международно-правно сътрудничество. 
 
През отчетния период на 2021 г. в съдебния район на Окръжна 

прокуратура – гр.Ямбол се е работило по общо 11 молби за правна помощ, от 
които 7 входящи и 4 изходящи. По прокуратури молбите за правна помощ са 
както следва: Окръжна прокуратура – Ямбол – 5 молби за правна помощ – 4 
входящи и 1 изходяща; Районна прокуратура – Ямбол, включително ТО-
Елхово и ТО-Тополовград – 6 бр. - 3 входящи и 3 изходящи. През 2020 г. 
молбите за правна помощ са били общо 19 бр., от които – 7 входящи и 1 
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изходяща, а през 2019 г. молбите за правна помощ са били общо 39, от които 
19 входящи и 20 изходящи. 

Видно е, че при молбите за правна помощ през 2021 г. спрямо 2020 г. и 
2019 г. е налице намаление.  

През отчетния период за 2021 г. в съдебния район на Окръжна 
прокуратура-Ямбол се е работило по 10 Европейски заповеди за разследване, 
от които 6 входящи и 4 изходящи. В Окръжна прокуратура-Ямбол са налице 
5 входящи ЕЗР, като няма изходящи, а в Районна прокуратура – Ямбол – по 5 
ЕЗР – 1 входяща и 4 изходящи. През 2020 г. Европейските заповеди за 
разследване са били 7, от които в ОП-Ямбол – 5 и в РП-Ямбол – 5. През 2019 
г. Европейските заповеди за разследване са били 9 – 1 в ОП-Ямбол и по 4 в 
РП-Ямбол и РП-Елхово. 

През 2021 г. в съдебния район на Окръжна прокуратура – Ямбол е 
имало 12 европейски заповеди за арест, от които 5 входящи и 7 изходящи, 
през 2020 г. ЕЗА са били 9 – 2 входящи и 7 изходящи, а през 2019 г. ЕЗА са 
били 7 – 4 входящи и 3 изходящи, а през 2018 г. - 11 европейски заповеди за 
арест, от които 4 входящи и 7 изходящи.  

През отчетния период в съдебния район на Окръжна прокуратура – 
Ямбол няма производства по екстрадиция, като през 2020 г. и 2019 г. е имало 
по 1 производство за екстрадиция, входящи.   

През отчетния период наказателните производства за трансфер са 0 бр.,  
през 2020 г. и през 2019 г. също не е имало.  

През 2021 г. общо задържани лица по ЕЗА са 5, всички на ОП – Ямбол. 
Общият брой на участие в съдебни заседания по международноправно 

сътрудничество за 2021 г. са 41, всички на ОП – Ямбол, като през 2020 г. са 
били 40 бр., а през 2019 г. са били 29.   

През 2021 г. за съдебния район на Окръжна прокуратура – Ямбол общо 
преписки с международен елемент са 64, като за ОП-Ямбол – 47 и за РП – 
Ямбол – 17. През 2020 г. преписките с международен елемент са били общо 
61 – ОП-Ямбол - 42 и РП-Ямбол - 19, а през 2019 г. преписките са били общо 
71, като за ОП-Ямбол – 32, РП-Ямбол – 15 и РП-Елхово – 24.  

През отчетната 2021 г. в съдебния район на ОП-Ямбол е имало 17 
съдебни производства за признаване и изпълнение на присъда на чужд съд, 
като всички са признати – 17 съдебни производства срещу 17 лица. 

 



56 
 

 
 

фиг.28 Дейност по международно правно сътрудничество през 
последните три години 

 
Приложение: Таблица 9. Международно правно сътрудничество 
 
 

VI. Натовареност на прокурорските и на 
следствените органи. 
 

 Общият обем прокурорска дейност през 2021 г. е 24286 единици  
/срещу 22494 единици за 2020 г. и срещу 28090 единици за 2019 г./.  

 

 
 

фиг.29  Общ обем на прокурорската дейност за последните три години 
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Общото участие в съдебни заседания е 2662 /срещу 2094 за 2020 г. и 
срещу 2291 за 2019 г./.  

Общият брой актове и дейности по всички надзори е 20626 /срещу 19674 
за 2019 г. и срещу 25159 за 2019 г./. 

Горните цифри навеждат на извода за увеличаване на общата 
натовареност на прокуратурите в региона в сравнение с предходните години. 

Следва да се обърне внимание на някои показатели, които съществено 
характеризират общия обем на натовареност. 

Общият брой произнасяния по Следствения надзор са 14591 /срещу 
13758 за 2020 г. и срещу 18578 за 2019 г./, което навежда на извода за 
увеличаване на обема на дейност по този надзор в сравнение с предходния 
отчетен период.  

Произнасянията по изпълнение на наложени наказания са общо 705 
/срещу 633 за 2020 г. и  срещу 701 за 2019 г./. В този брой влизат 481 
разпореждания за изпълнение на присъди /срещу 428 за 2019 г. и срещу 394 
за 2018 г./, 123 искания до съда за произнасяне по процедури по изпълнение 
на наложени наказания /срещу 97 за 2020 г. и срещу 83 за 2019 г./, 8 
постановления по искане за отлагане на изпълнение на наложено наказание 
/срещу 13 за 2020 г. и срещу 10 за 2019 г./, 18 произнасяния по чл.59 от НК 
/срещу 20 за 2020 г. и срещу 103 за 2019 г./, 39 участия в пробационни съвети 
/срещу 39 за 2020 г. и за 2019 г./. Извода е за увеличаване на обема на 
дейност по този надзор в сравнение с предходните отчетни периоди.  

Общият брой актове по ГСН е 37 /срещу 79 за 2020 г. и срещу 30 за 
2019 г./, което включва 8 предявени иска  /срещу 10 предявени иска за 2020 г. 
и срещу 7 за 2019 г./. Изпратени са 27 уведомления до КОНПИ /срещу 66 за 
2020 г. и  срещу 21 за 2019 г./. Налице са 89 участия в съдебни заседания по 
граждански дела /срещу 43 за 2020 г. и срещу 84 за 2019 г./. 

Общият брой дейности по АНЗ е 516 /срещу 507 за 2020 г. и  срещу 490 
за 2019 г./, като са извършени 190 проверки /срещу 205 за 2020 г. и срещу 201 
за 2019 г./, образувани са 308 проверки по надзора за законност /срещу 294 за 
2019 г. и срещу 248 за 2019 г./ и е на лице участие в 168 заседания /срещу 218 
за 2020 г. и срещу 253 за 2019 г./. Депозирани са 8 протеста по АСН /срещу 6 
за 2020 г. и срещу 34 протеста за 2019 г./.  

Общият брой други дейности, невключени в съответните надзори е 
4755 единици /срещу  4681 за 2020 г. и  срещу 5331 за 2019 г./. 

Обемът на дейност на следователите е 313 единици /срещу 285 за 2020 
г. и срещу 280 за 2019 г./, което включва 164 разследвани дела /срещу 164 за 
2020 г. и срещу 162 за 2019 г./ и 145 дела, по които са извършени действия по 
делегация /срещу 116 за 2020 г. и срещу 116 за 2019 г./. Изпълнени са и 4 
международни поръчки /срещу 5 за 2020 г. и срещу 2 за 2019 г./. 

Горните данни навеждат на извода за запазване с тенденция за леко 
увеличение на обема на работа на следователите и добро използване на 
техния капацитет по разследвания. 

Като се има предвид, че през годината е следвало да има по щат 28 
прокурора, а реално са работили 21 прокурора, средната натовареност на 
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един прокурор за съдебния район на Окръжна прокуратура през отчетния 
период е 1156,5 единици /срещу 1071,1 за 2020 г. и срещу 1221,3 за 2019 г./. 

Средната натовареност през 2021 г.  на прокурорите от ОП-Ямбол е 
575,8 единици, при  РП-Ямбол показателя сочи 1592 единици. За сравнение 
показателите през 2020 г. са били следните:  ОП-Ямбол – 619 единици, РП-
Ямбол – 1410,3 единици, а за 2019 г. са: ОП-Ямбол – 633,2 единици, РП-
Ямбол – 1535 единици. 

Анализът сочи, че се забелязва увеличение на средната натовареност на 
РП-Ямбол, докато за  ОП-Ямбол  е налице съвсем леко намаление в 
сравнение с предходната година. 

Средната натовареност на следствените органи към ОП-Ямбол е в обем 
от 44,7 единици /срещу 40,7 за 2020 г. и срещу 43,1 за 2019 г./ - видно е 
увеличение на натовареността. 

Ефективността на прокуратурите в региона е много добра, като се 
запазва тенденцията за намаляване на неприключените преписки и дела. 
Увеличена е ефективността и ангажираността на прокурорите при 
осъществяване на разследвания, както от тях, така и от разследващите 
органи, което е видно от не малкия брой искания до съответните съдилища. 

 

Годи
на 

Прокур
орски 
актове 
внесен
и в 
съда 

Общо 
участи
я в 
съдебн
и 
заседан
ия 

Общо други 
прокурорски 
актове и 
дейности 
по всички 
видове 
надзори 

Общо 
постановлен
ия/произнас
яния и 
актове по 
следствения 
надзор 

Об
що 
акт
ове 
по 
НС
Н 

Изпълн
ение на 
наказан
ията 

Общ
о 
акто
ве по 
ГСН 

Общо 
проверки и 
актове по 
администр
ативния 
надзор за 
законност 

Общо 
други 
дейнос
ти 

Обем  
дейнос
т на 
следов
ателит
е 

2019 640 2291 25159 18578 29 701 30 490 5331 280 

2020 726 2094 19674 13758 16 633 79 507 4681 285 

2021 998 2662 20626 14591 22 705 37 516 4755 313 
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фиг.30  Обем и средна натовареност в ОП-Ямбол през последните три 
години 

 

  
фиг.31  Средна натовареност на един прокурор 

 
Съобразно  Правилата за измерване на натовареността, приети с 

решение по Протокол № 60 от 11.12.2014 г. на ВСС, данните сочат следното:    
Общ брой постановени от прокурорите актове по преписки по 

следствения надзор за съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол за 
2021 г. – 4643 броя /ЯОП - 515 бр.; ЯРП – 4128 бр./. За сравнение 
показателите през 2020 г. са били следните - общо за района 4724  броя /ЯОП 
- 629 бр.; ЯРП – 4095 бр./, а 2019 г. са били следните - общо за района 4980 
броя /ЯОП - 1088 бр.; ЯРП – 3691 бр.; ЕРП – 1289 бр./. 

Общ брой действия и актове от прокурорите по разследване за 
съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол  за 2021 г. – 7287 броя /ЯОП 
- 1364 бр.; ЯРП – 5923 бр./. За сравнение през 2020 г. показателите са били 
следните – 7747 броя /ЯОП - 1810 бр.; ЯРП – 5937 бр./; ЕРП – 1744 бр./, а 
през 2019 г. са били следните - 6145 броя /ЯОП - 1519 бр.; ЯРП –  4401 бр.; 
ЕРП – 1744 бр./.   

Общ брой прокурорски актове за решаване на ДП за съдебния район на 
Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 3739 броя /ЯОП - 192 бр.; ЯРП – 
3547 бр./. За сравнение през 2020 г. – 2289 броя /ЯОП - 145 бр.; ЯРП – 2144 
бр./, а  през 2019 г. показателите са били следните – 2988 броя /ЯОП - 145 бр.; 
ЯРП – 2646 бр.; ЕРП – 342 бр./. 

Общ брой произнасяния на прокурор в съдебна фаза за съдебния район 
на Окръжна прокуратура-Ямбол през 2021 г. – 344 бр. /ЯОП – 24 бр. ; ЯРП – 
320 бр./. За сравнение през 2020 г. – 280 бр. /ЯОП – 28 бр. ; ЯРП – 252 бр./, а 
през 2019 г. показателите са били следните – 210 бр. /ЯОП – 57 бр.; ЯРП – 
176 бр.; ЕРП – 34 бр./.  
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Общ брой прокурорски актове по изпълнение на наказанията  за 
съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 627 броя  /ЯОП -  
36 бр.;  ЯРП – 591 бр./. За сравнение през 2020 г. – 582 броя  /ЯОП -  41 бр.;  
ЯРП – 541 бр./, а през 2019 г. показателите са били следните – 511 броя /ЯОП 
-  45 бр.; ЯРП – 386 бр.; ЕРП – 125 бр./.  

Участия на прокурорите в съдебни заседания по всички видове надзори 
/по дела/ за съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 2536 
броя /ЯОП - 422 бр.; ЯРП – 2114 бр./. За сравнение през 2020 г. – 2101 броя 
/ЯОП - 565 бр.; ЯРП – 1536 бр./, а през 2019 г. показателите са били следните 
– 1651 броя  /ЯОП - 504 бр.; ЯРП – 1032 бр.; ЕРП – 619 бр./.   

Актове във връзка с международното сътрудничество по наказателни 
дела за съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 47 броя   
/ЯОП - 8 бр.; ЯРП - 41 бр./. За сравнение през 2020 г. – 50 броя  /ЯОП - 9 бр.; 
ЯРП - 41 бр./, а през 2019 г. показателите са били следните – 73 броя /ЯОП - 5 
бр.; ЯРП - 11 бр.; ЕРП – 62 бр./.   

Обща натовареност на прокурорите /брой актове/ за съдебния район на 
Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 19240 броя /ЯОП - 2561; ЯРП –
16679 бр./. За сравнение през 2020 г. – 17794 броя /ЯОП - 3230; ЯРП –14564 
бр./, а през 2019 г. показателите са били следните – 16582 броя /ЯОП - 3366; 
ЯРП –12358 бр.; ЕРП – 4224 бр./.   

Дейност по администриране за съдебния район на Окръжна 
прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 1540 бр. /ЯОП – 667 бр. ; ЯРП – 873 бр./. За 
сравнение през 2020 г. – 1877 бр. /ЯОП – 826 бр. ; ЯРП – 1051 бр./, а през 
2019 г. показателите са били следните – 1812 броя /ЯОП – 376 бр.; ЯРП – 
1106 бр.; ЕРП – 330 бр./. 

Измерима в брой точки, натовареността на прокурорите от района на 
Окръжна прокуратура-Ямбол е следната: 

Постановени от прокурорите актове по преписки по следствения 
надзор за съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 
3835,40 точки /ЯОП – 433,30 т.; ЯРП – 3402,10 т./. За сравнение показателите 
през 2020 г. – 3996,10 точки /ЯОП – 544,70 т.; ЯРП – 3451,40 т./. За сравнение 
показателите през 2019 г. са били следните - общо за района 4230 точки  
/ЯОП - 1105 т.; ЯРП – 3122 т.; ЕРП – 1107 т./. 

Действия и актове от прокурорите по разследване за съдебния район на 
Окръжна прокуратура-Ямбол  за 2021 г. – 3231 точки  /ЯОП -  362,80 т.; ЯРП 
– 2868,20 т./. За сравнение показателите през 2020 г. – 3268,60 точки  /ЯОП -  
453,20 т.; ЯРП – 2815,40 т./. За сравнение показателите през 2019 г. са били 
следните -  общо за района 2907 точки  /ЯОП -  340 т.; ЯРП – 2308 т.; ЕРП – 
600 т./..  

Прокурорски актове за решаване на ДП за съдебния район на Окръжна 
прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 2676,40 точки /ЯОП – 300,80 т.; ЯРП – 
2375,60 т./. За сравнение показателите през 2020 г. –1954,70 точки /ЯОП - 187 
т.; ЯРП – 1767,70 т./. За сравнение показателите през 2019 г. са били следните 
-  общо за района 1849 точки /ЯОП - 191 т.; ЯРП – 1396 т.; ЕРП – 453 т./.  

Произнасяния на прокурор в съдебна фаза за съдебния район на 
Окръжна прокуратура-Ямбол през 2021 г. – 288,90 точки  /ЯОП – 21,50 т.; 
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ЯРП – 267,40 т./. За сравнение показателите през 2020 г. – 233,70 точки  
/ЯОП - 23 т.; ЯРП – 210,70 т./. За сравнение показателите през 2019 г. са били 
следните - общо за района 181 точки /ЯОП - 45 т.; ЯРП – 151 т.; ЕРП – 30 т./.  

Прокурорски актове по изпълнение на наказанията  за съдебния район 
на Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 149,60 точки /ЯОП - 9 т.;  ЯРП – 
140,60 т./. За сравнение показателите през 2020 г. – 148,40 точки /ЯОП - 13,20 
т.;  ЯРП – 135,20 т./За сравнение показателите през 2019 г. са били следните -  
общо за района 132 точки /ЯОП - 12 т.; ЯРП – 100 т.; ЕРП – 33 т./.  

Участия на прокурорите в съдебни заседания по всички видове надзори 
/по дела/ за съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 
2918,60 точки /ЯОП – 263 т.; ЯРП – 2655,60 т./. За сравнение показателите 
през 2020 г. – 2066,90 точки /ЯОП – 335,50 т.; ЯРП – 1731,40 т./. За сравнение 
показателите през 2019 г. са били следните - общо за района 1963 точки 
/ЯОП - 263 т.; ЯРП – 1178 т.; ЕРП – 784 т./.  

Актове във връзка с международното сътрудничество по наказателни 
дела за съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 24,60 
точки /ЯОП -  6 т.; ЯРП – 18,60 т./. За сравнение показателите през 2020 г. – 
28,40 точки /ЯОП -  9 т.; ЯРП – 19,40 т./. За сравнение показателите през 2019 
г. са били следните -  общо за района 30 точки /ЯОП - 4 т.; ЯРП – 8 т.; ЕРП – 
22 т./.  

Обща натовареност на прокурорите /брой актове/ за съдебния район на 
Окръжна прокуратура-Ямбол за 2021 г. – 13141,50 точки /ЯОП – 1398,40 т.; 
ЯРП – 11743,10 т./. За сравнение показателите през 2020 г. – 11717,80 точки 
/ЯОП - 1568 т.; ЯРП – 10149,20 т./. За сравнение показателите през 2019 г. са 
били следните - общо за района 11315 точки /ЯОП - 1964 т.; ЯРП – 8277 т.; 
ЕРП – 3038 т./.  

 

 
 

фиг.32  Средна натовареност на един прокурор в прокуратурите от 
съдебния район на ОП-Ямбол (брой актове на ден) 
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фиг.33  Средна натовареност на един прокурор в прокуратурите от 
съдебния район на ОП-Ямбол (брой точки на ден) 

 
Изводи за натовареността в съдебния  район на Окръжна прокуратура-

Ямбол сочат следното: 
През отчетния период на 2021 г. се отчита леко увеличение на обема на 

прокурорската работа - като цяло общият обем на прокурорската дейност се е 
увеличил през 2021 г. в сравнение с предходните 2020 г. и 2019 г. 
Показателите по отделните дейности и направления в работата на 
прокурорите не са еднозначни – в някои аспекти от прокурорските работа е 
налице увеличение на обема и натовареността, в други аспекти е налице леко  
намаление. Данните сочат за незначително намаление на обема на работа 
относно постановените от прокурорите актове по преписки по следствения 
надзор. Леко намаление на показателите относно обема на прокурорската 
работа за 2021 г. в сравнение с  предходния отчетен период се установява и 
за  брой действия и актове от прокурорите по разследването. В същото време 
е налице увеличение  на показателите относно обема на прокурорската 
работа за 2021 г. в сравнение с  предходния отчетен период за  постановените 
прокурорски актове за решаване на ДП. Увеличение е налице и при 
произнасяния на прокурор в съдебна фаза, прокурорски актове по 
изпълнение на наказанията,  при участия на прокурорите в съдебни 
заседания. Незначително намаляване при показателите относно актове във 
връзка с международното сътрудничество по наказателни дела за съдебния 
район. Намаление в сравнение с предходните години се отбелязва и в 
дейността по администриране за съдебния район на Окръжна прокуратура-
Ямбол.  

Наред с това е налице увеличение на средната натовареност на един 
прокурор за района на ОП-Ямбол, в сравнение с предходната година – 4,11 
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броя актове на ден за 2021 г. при 3,96 броя актове на ден за 2020 г.  /през 2019 
г. показателя е бил 5,87/.  

Измеримо в показателя „брой точки“ средната натовареност на един 
прокурор за района на ОП-Ямбол е 2,81  точки /ОП-Ямбол – 0,76 т., РП-
Ямбол – 4,14 т./. В сравнение с предходната 2020 г. е налице увеличаване на 
средната натовареност на един прокурор за района на ОП-Ямбол, когато тя е 
била 2,61 точки /ОП-Ямбол – 0,83 т., РП-Ямбол – 3,89 т./. В сравнение с 2019 
г. е налице намаляване на средната натовареност на един прокурор за района 
на ОП-Ямбол, когато тя е била 4,01 точки /ОП-Ямбол –1,08 т., РП-Ямбол –
3,78 т./.  

При администрирането през 2021 г. се запазва високия показател на 
административна дейност при ОП–Ямбол и РП-Ямбол. Високата 
натовареност се дължи най-вече на големия брой актове по администриране, 
справки и писма до други институции и граждани, както и заповеди (без 
такива по кадрови въпроси и за командироване), и разпореждания. Тук е 
мястото да се посочи и високото ниво на натовареност, което се дължи на 
провеждането и участието в голям брой работни срещи и  съвещания.  

Ефективността на прокуратурите в региона е много добра, като се 
запазва тенденцията за намаляване на неприключените преписки и дела, 
запазва се тенденцията за малък брой върнати от съдилищата дела и малък 
брой на оправдани лица. Увеличена е ефективността и ангажираността на 
прокурорите при осъществяване на разследвания, както от тях, така и от 
органите на дознанието, което е видно от не малкия брой искания до 
съответните съдилища. 

 
Приложение: Таблица 5.1. Актуализиран обем на дейността на 

прокуратурите и следователите и таблица 5.2. Актуализирана средна 
натовареност на един прокурор и на един следовател. 

 
 

РАЗДЕЛ  IV 
 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ПО 
АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА 

ЗАКОННОСТ 
 

През 2021 г. Окръжна прокуратура – Ямбол и Районна прокуратура 
Ямбол работиха по приетия план за дейността на прокуратурата по 
Административно-съдебния надзор, в който са включени задачите, залегнали 
в Плана на Апелативна прокуратура – гр.Бургас по този надзор и на ВАП, 
както и по извънплановите проверки, възложени от ВАП. 

През 2007 г. в Окръжна прокуратура – Ямбол със заповед на 
Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна 
прокуратура – Ямбол е създаден Административен отдел, в който са 
включени двама прокурори. Определените със заповедта прокурори са 
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продължили работата си до настоящия момент, като не са извършвани 
персонални промени, което дава възможност за по-задълбочена 
квалификация на същите по административно-съдебния надзор. През 2021 г. 
реално работилите прокурори са двама, като на същите наред с 
административния надзор е възложен и друг вид надзор, поради което не 
може да се направи преценка за натовареността на отделния прокурор, в 
сравнение с другите прокурори и надзори. В Районна прокуратура – Ямбол 
със заповед на Административния ръководител са определени 7 прокурора, 
които да работят по Надзора за законност. На тези прокурори, наред с този 
надзор, са възложени и други надзори. Включването на 7 прокурора, 
приблизително половината от щата на РП-Ямбол, както и ротацията на 
същите всяка година не дава възможност за по задълбочена квалификация на 
същите по административно-съдебния надзор. 

По отношение на административно-съдебния надзор средната 
натовареност на един прокурор е както следва: по Надзора за законност - за 
ОП – Ямбол е 65 броя преписки, за Районна прокуратура - Ямбол – 31,7 и по 
Административно-съдебния надзор за ОП – Ямбол е 158,5 броя преписки, 
като Районна прокуратура-Ямбол няма участие в съдебни заседания по 
административни дела и съответно образувани преписки по движението на 
тези дела.  

Квалификацията на прокурорите е много добра, като не са възниквали 
проблеми при прилагането на законовата и подзаконовата нормативна 
уредба.  

През годината прокурорите от Ямболската окръжна прокуратура са 
участвали в общо 168 броя административни дела, от тях решени 166, като 
общият брой на съдебните заседания по административни дела е 168. В 
сравнение с 2020 г. и с 2019 г. броят на административните дела е намалял – 
през 2020 г. са били 210, а през 2019 г. – 236. От административните дела 
първоинстанционни са били 19 – всички по закон. През 2020 г. броят на 
първоинстанционните дела е бил 33, а през 2019 г. броят на 
първоинстанционните дела е бил 72. Видно от посочените цифри, през 2021 
г. първоинстанционните административни дела са намалели повече от 2 пъти 
в сравнение с 2020 г. и 2019 г.   

Прокурорите от Ямболската окръжна прокуратура през 2021 г. са 
участвали в 130 броя касационни дела, като през 2020 г. са били 176, а през 
2019 г. са били 164.  Прокурорите от Районна прокуратура-Ямбол не са 
участвали в разглеждане на административни дела, тъй като по закон 
участието на прокурор не е задължително. 

През 2021 г. няма подадени касационни протести до Административен 
съд – гр.Ямбол. През 2020 г. и 2019 г. също няма подадени протести.  
 През 2021 г. прокурорите от Ямболска окръжна прокуратура са 
образували 168 преписки по административно-съдебния надзор, като 156 са 
решени по същество и 10 са изпратени по компетентност. Към края на 
календарната 2021 г. няма неприключили преписки. Няма преписки 
приключили извън срока. През 2020 г. прокурорите от ОП-Ямбол са 
образували 218 преписки по административно-съдебния надзор, а през 2019 
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г. преписките са били 275. Районна прокуратура Ямбол няма образувани 
преписки по административно-съдебния надзор.  През 2021 г. е постановен 
един отказ за възобновяване по ЗАНН. 

Окръжна прокуратура – Ямбол и Районна прокуратура-Ямбол  
организираха и осъществяваха постоянен надзор за законност върху актовете 
на Областния управител с административен център – Ямбол и на общинските 
съвети в общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово, Болярово и 
Тополовград. През предходните две години е осъществяван постоянен надзор 
за законност върху същите органи и актове. 

През годината са решени общо 320 преписки по Надзора за законност 
от прокурорите от съдебния район, като през 2020 г. са били 308, а през 2019 
г. - 287. Окръжна прокуратура – Ямбол е решила 130 броя преписки, Районна 
прокуратура – Ямбол – 190. От образуваните преписки по Надзора за 
законност за ОП – Ямбол по инициатива на прокурор са били 124 и 6 по 
искане на граждани и организации; за Районна прокуратура – Ямбол 184 
преписки са по инициатива на прокурор, а 6 преписки – по искане на 
граждани и организации. От образуваните преписки 311 са новообразувани 
за периода и 9 са останали от предходния период. Общият брой на 
проверените административни актове – нормативни, индивидуални, общи и 
вътрешнослужебни е 1 666, като за ОП – Ямбол – 89, Районна прокуратура – 
Ямбол – 1577. Общият брой на установените закононарушения е 50, като от 
тях ОП – Ямбол – 35, Районна прокуратура – Ямбол – 15.  
 Извършени са общо 190 бр. проверки, от които по т.1 на чл.145, ал.1 от 
Закона за съдебната власт – 6; по т.2 – лични проверки – 158 и по т.3 – 
възлагателни проверки – 26. През 2020 г. общият брой на извършените 
проверки е бил 205, а през 2019 г. - 201.  

През 2021 г. са решени 318 броя преписки, от които 310 – по същество 
и 8 – изпратени по компетентност.  

През 2021 г. прокурорите от Окръжна прокуратура – Ямбол и 
районните прокуратури са извършили всички залегнали в плана по 
административно-съдебния надзор проверки, както и извънплановите такива, 
възложени от ВАП.  
  

 
РАЗДЕЛ  VII 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ  

 
През отчетната 2021 г. като цяло бяха постигнати заложените 

приоритети в дейността на прокурорите от съдебния район на Окръжна 
прокуратура – гр. Ямбол. Положени бяха усилия за усъвършенстване на 
организационното и административно управление на прокуратурата чрез 
издаване на редица заповеди, указания и разпореждания от административно-
организационен характер, като едновременно с това бе спазен основния 
принцип за независимост на прокурора при вземане на своите решения по 



66 
 

наблюдаваните от него преписки и дела. Осигурена бе възможност на 
прокурорите от съдебния район на Окръжна прокуратура – Ямбол да вземат 
участие във всички възможни квалификационни форми на обучение, 
организирани през отчетния годишен период пряко от ВКП, от НИП, 
организирани от неправителствени организации работещи в областта на 
правораздаването и др.  

Работата на прокурорите от съдебния район бе материално и  
технически обезпечена съобразно наличните възможности за това,  като в 
тази връзка не са били и не са налице трудности от непреодолим характер.  

През отчетния период се наблюдава в някои основни направления 
запазване на постигнатите от предходните години много добра ефективност в 
дейността на прокуратурата и на разследващите органи в съдебния район, в 
други направление и тенденцията за повишаване на нивото и ефективност на 
работа. Този извод се налага от анализа на данните за броя образувани 
досъдебни производства, броя решени такива, броя на внесените в съда 
прокурорски актове, а съответно и броя предадени на съд лица и осъдени 
такива, включително с влязла в сила присъда.  

Налице е цялостно информационно правно и техническо обезпечаване 
на прокурорите от съдебния район в тяхната работа, посредством ползването 
на предоставените на разположение информационни, в т.ч. правни продукти 
и изградената за подпомагане работата на прокурорите компютърна мрежа. 

От страна на прокурорите от съдебния район през отчетния период бе 
показана активност във всички случаи на поставени за обсъждане на дневен 
ред проблеми и въпроси, изразявани са становища и мнения по дискусионни 
въпроси от процесуално и материално-правно естество. 

Специален акцент, следва да се постави на създадената организация на 
работа в условията на пандемична обстановка, свързана с обявената 
пандемия от Covid-19. Бяха въведени стриктни противоепидемични мерки в 
ОП-Ямбол и РП-Ямбол, с цел осигуряване на безопасни условия за работа на 
магистратите и служителите и създадена такава организация на работа, че да 
не се поставя под заплаха здравето на магистратите и съдебните служители.  

Приоритети в работата на прокуратурите и разследващите органи в 
съдебния район на Окръжна прокуратура – Ямбол за 2022 г. и занапред 
/наред с общото изискване и стремеж за законосъобразно и своевременно 
изпълнение на задълженията и правомощията на прокуратурата и 
разследващите органи, залегнали в закона от страна на всеки един прокурор 
и разследващ орган/, ще бъдат: 

Недопускане на досъдебни производства с необоснована и неоправдана 
голяма продължителност на разследване и съответно спазването на сроковете 
за приключване на разследването по досъдебните производства.  

Приоритетна работа за срочното и качествено разследване на 
досъдебните производства водени за престъпления, попадащи в Единния 
каталог на корупционните престъпления. Специално внимание ще се обръща 
за срочното и качествено разследване на досъдебните производства за тежки 
престъпления и на такива със значим обществен интерес. 

Основен приоритет в работата ще бъде ангажиране на съответните 
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усилия, в т.ч. и административно-ръководни за продължаване на тенденцията 
на намаляване броя на върнатите от съда дела за допълнително разследване.  

Повишаване на критериите при разследване на досъдебните 
производства и извършване на цялостна проверка на досъдебното 
производство преди неговото приключване. 

Осъществяване от страна на Окръжна прокуратура - Ямбол на 
мониторинг върху работата на Районна прокуратура – Ямбол, досежно 
дейността на Териториално Отделение – Елхово и Териториално Отделение – 
Тополовград в РП-Ямбол, с оглед оказване на своевременно съдействие и 
помощ и решаване на възникнали проблеми в работата на тази нова 
структура в системата на Прокуратурата. 

Концентриране на съответните административно-организационни 
усилия за утвърждаване на електронния обмен на документи между 
прокуратурите в окръжния район и активно използване от всички прокурори 
и служители на възможностите на УИС-3 и на въведените електронни 
регистри, при стриктно спазване на Правилата за пилотно въвеждане на 
електронен документооборот и изпълнение на електронните услуги в ПРБ, 
издадени на основание Заповед № РД-04-425/04.12.2018 г., с оглед 
установяване на безпроблемна работа и нормално функциониране на 
системата. 

Стриктно спазване на установените за прокуратурата и разследващите 
органи в конституцията и законите на страната правомощия. 

Недопускане на действия, с които се уронва престижа на прокуратурата 
на Р България и такива, които вредят на законността в цялост и в частност на 
съдебната власт. 

Прецизност и обоснованост на прокурорските актове, и на актовете на 
разследващите органи, съобразени с установената съдебна практика и 
указанията на Главния прокурор на Р България по прилагане на 
нормативните актове. 

Повишаване квалификацията на прокурорите, служителите в 
прокуратурата и разследващите органи, чрез включване  в квалификационни 
програми и семинари. 

Повишаване ефективността на надзора за законност в борбата с 
престъпленията и другите правонарушения. 

Повишаване резултатността в борбата с престъпността като цяло и в 
частност, с тази, намираща се в основата на корупцията и разходването на 
средства от фондове на ЕС.  

Прозрачност, публичност и отчетност в работата на прокуратурата и 
разследващите органи.   
 Поддържане, а при необходимост и засилване на противоепидемичните 
мерки, в случай на влошаване на епидемичната обстановка, свързана с Covid-
19. В контекста и на това, осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на работа на магистратите и съдебните служители. 


