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Указания 

за попълване на Единния формуляр за атестиране на прокурор, следовател, 

административен ръководител и заместник на административен 

ръководител –  Част III – прокурори 

( Приети с решение на Комисията по атестирането и конкурсите по Протокол № 24 

от 25.07.2017 г., изменени по т. 3.2. с протокол № 27/19.09.2017 г. т. Р-11) 

 

 

 

Част 1 – Кадрова справка 

В кадровата справка се отразяват: 

- информация за: 

o  предходно атестиране – периодично, предварително или за статут 

за несменяемост (ако такова е проведено и е придобит ) 

o  повишаване на място в по-горен ранг – като се посочва  

основанието, решението на ВСС или на прокурорската колегия – 

Протокол №, дата ) 

- периодът на провежданото ( а не предходно) атестиране – ( от дд.мм.гг до 

дд.мм.гг ) 

- основание за атестацията – предварително, извънредно, периодично или за 

придобиване статут на несменяемост 

 

Част 2 – Проверени дела, събеседвания, достоверна писмена информация 

Посочват се посетени съдебни заседания, проверените преписки и дела по 

видове, изискани по реда на чл. 54, проверените съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 

№ 3, както и всички източници на достоверна писмена информация, използвани 

при атестирането. 

Становище на прокурора/следователя наставник –  само в случаите на 

предварително атестиране по чл. 196 т.1 ЗСВ. 

Данни предоставени от атестирания – посочват се данни, предоставени  по 

преценка на атестирания магистрат (свързани с професионалната дейност в 

периода на атестиране или с участия в други дейности и относими към 

атестирането ) 

 

Част 3 - Показатели по общите и специфични критерии за атестиране  

  При попълването и изготвянето на информацията в част III, всички 

статистически данни следва да бъдат за период, съответстващ на периода на 

атестиране, посочен в кадровата справка  и  отразявани по години, с изключение 

на тези по т.3.2, касаещи продължителност на разследването в досъдебната фаза 

на неприключилите наказателни производства. 
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 Когато в срока на атестиране магистратът е работил или е бил 

командирован в различни органи, органът където е назначен изисква и съставя 

консолидирана част III (чл. 54 от Наредба № 3  ) 

 

1. Брой и вид на преписките и делата  

т.1.1- Внесени в съда прокурорски актове/ приети за разглеждане от 

съда, актове. 

- Данните в т. 1.1 се посочват по брой актове (а не по брой лица); 

- Посочват се със съответен брой по години само приетите за разглеждане от 

съда прокурорски актове в периода на атестация. 

 - Данните по т.1.1 не включват върнатите от съда актове - ( последните са 

относими по т. 4.3), както и актовете по т.1.5 за прекратяване на наказателните 

производства по реда на чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК. 

 

т. 1.3 Информацията в т.1.3 по видове надзори се извлича от УИС, по брой 

актове, чрез разработения за целите на атестационния процес модул, според 

естеството на работа и нивото на прокуратурата, в която работи атестираният, 

съобразно чл. 40 от Наредбата. 

 

2. Данни за натовареността 

Данните в т.2, свързани с натовареността следва да отразяват индивидуалната 

натовареност на атестирания и натовареността на ОСВ, в който работи по 

години (за периода на атестиране), определени съгласно Правилата за измерване 

на натовареността, приети от Висшия съдебен съвет. 

 

3. Спазване на сроковете – Информацията по т.3, отчита срочността на 

атестирания магистрат,  извлича се от УИС и е съобразена с уредбата в ЗСВ и 

НПК. 

т. 3.1 Срочност на извършване на проверки –  

- В графа „над 3 месеца“ се отчитат само тези преписки, проверките по които 

са приключили с прокурорски акт извън срока, въведен  след измененията в чл. 

145, ал.2 на ЗСВ от м. август 2016г.  Проверки, приключили до влизане в сила  

ЗИД ЗСВ (Дв.бр.62/09.08.2016 г.) независимо от срока на извършването им се 

отразяват в графа 1. 

- Данните в раздел „Срок на решаване на преписките по лични и 

предварителни проверки” по съответните графи се извличат въз основа на  

информацията за решени от прокурора преписки с: постановление за отказ, за 

образуване на наказателно производство и изпращане по компетентност. 

В случаите на произнасяне на прокурора, извън законоустановения срок се 

прилага извлечение от УИС. 
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т.3.2. Продължителност на разследването в досъдебната фаза на 

приключените и решени досъдебни производства. 

Информацията в раздела следва да включва данни за досъдебни 

производства, които отговарят на кумулативното условие „приключени и 

решени” (т.е без спрени), а именно: досъдебни производства, приключили с 

постановления за прекратяване (без тези по давност), както и внесените в съд с 

обвинителен акт, с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл.78а НК или с предложение за 

споразумение за решаване на делото. 

 

т.3.2.Продължителност на разследването в досъдебната фаза на 

неприключилите наказателни производства  

-  Броят на делата по съответните графи се извличат от регистъра на 

неприключилите наказателни производства в ПРБ срещу известен извършител, 

по критерия „наблюдаващ прокурор”. 

- При посочване на данни, свързани с продължителност на разследването на 

неприключилите производства общо срещу известен и неизвестен извършител, 

броят на последните да се отразява  отделно като “забележка”. 

 

т.3.2. Срок за решаване на преписките по същество /без спрени/ след 

приключване на разследването. – (арг. от чл. 30 т.1 от Наредбата) 

Отчита се срочността на решаване на преписките с прокурорски акт: 

обвинителен акт, споразумение,  предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност по чл. 78а НК или постановление за прекратяване на ДП (в т.ч. по 

давност), без постановленията за изпращане по компетентност и спиране. 

 

т.3.3 Изпълнение на присъди 

 Данните в таблицата по т. 3.3 се извличат от УИС, касаеща индивидуалната 

натовареност на атестирания -  „ брой изпратени присъди от прокурора по лица". 

 

4. Актове по преписки и наказателни производства 

Информацията по т.4 е относима към качественото оценяване съгласно чл. 30 

и чл. 42 от Наредба № 3 от 23.02.2017 г. и обхваща: 

-  прокурорски актове, получили стабилитет в периода на атестиране 

(поради необжалване или в резултат на осъществен инстанционен, съдебен или 

служебен контрол), в т.ч. и актове (произнасяния на прокурора)  по 

инстанционни преписки.  

- отразява се в брой актове, а не в брой преписки или дела т.е отчитат се  

актове преминали съответния контрол (съдебен, инстанционен, служебен) 

колкото са обжалвани, отменяни или връщани, независимо че същите могат да са 

по една и съща преписка или дело. 
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- при отразяване на основанията за отмяна на актовете, за връщане  на 

внесените в съда актове и за постановените оправдателни присъди – се посочват 

с кратко описание не само правните, но и фактически основания за отмяна – в 

съответствие с изискванията и разпоредбите на закона за защита на личните 

данни, без посочване на имена, ЕГН и адреси на лица. 

 

т. 4.1 Актове по преписки   

 - Включва съответния брой постановления за отказ за образуване на 

ДП, разпределени съобразно разграничителните критерии в таблицата - 

необжалвани, обжалвани (в т.ч. проверени по реда на служебния контрол), 

изцяло потвърдени и изцяло отменени. 

- в „изменени“ се отразяват само тези актове, за които инстанционният 

акт не съдържа отменителен диспозитив.  

- „частично отменени“ актове, по отношение на които актът на горната 

инстанция съдържа отменителен диспозитив, се вписват в графа „изцяло 

отменени”, а не „изменени” и се отбелязват като забележка. 

 

т.4.2 Актове по наказателни производства  

- Включва брой постановления за прекратяване и спиране на ДП, 

разпределени по критериите - необжалвани, обжалвани (в т.ч. проверени и по 

реда на служебния контрол), изцяло потвърдени, изцяло отменени, както и 

постановленията за „частично” прекратяване в случаите, когато е налице 

прекратяване на ДП за определено престъпление или лице. 

- в графа „изменени” се отчитат актове, спрямо които инстанционния акт 

не съдържа отменителен диспозитив, а е налице изменение на основанието или 

правната квалификация. 

 

 т.4.3 Върнати от съда актове на прокурора – отчитат се по брой актове 

съобразно вида на внесения акт – брой върнати обвинителни актове, брой 

неодобрени споразумения - само поради противоречие със закона или морала, 

както и брой върнати предложения по чл. 78а НК. 

 

 т.4.4 Подадени протести по всички видове надзори – следва да отразява 

брой на всички подадени протести, по всички видове надзори. –( срещу  

разпореждане за връщане на дела от съда, срещу постановени оправдателни 

присъди и т.н.) 

 - в графа „неуважени“ се включват и протести, които са върнати поради 

пропуснат процесуален срок, с отбелязване на това обстоятелство в „забележка“ 

 - в графа „неразгледани“ се включват общ брой висящи протести, 

- брой „оттеглени“ протести  се отразява със „забележка“ извън 

таблицата. 



5 

 

 т. 4.5 Брой окончателни съдебни актове по внесени от прокурора 

актове в съда – отчитат се актовете по всички видове внесени и разгледани от 

съда актове на прокурора (обвинителни актове, предложения за споразумения и 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а НК), които 

са приключили с влязъл в сила съдебен акт. 

- В случаите, когато по даден обвинителен акт има двама или повече 

подсъдими за едно и също престъпление и постановената присъда е осъдителна 

спрямо един от тях и оправдателна по отношение на друг, тези актове се 

отразяват в графа „осъдителни присъди”, тъй като е налице осъдителен 

диспозитив за съответно престъпление. 

В случаите, в които подсъдими са две или повече лица за различни 

престъпления и в съдебния акт е налице осъдителен диспозитив спрямо едно от 

тях за някое от престъпленията и оправдателен диспозитив – по отношение на 

друго от лицата за друго от престъпленията -  всеки от актовете се отчита в 

съответната графа съобразно постановеното в диспозитивната част относно 

конкретното престъпление. 

-  В графа „брой осъдени лица“ се посочват брой лица, а не брой на 

наложените наказания. 

 

 т.5 Кратко описание на дела с фактическа и правна сложност -  

посочват се с кратко описание на фактическите и правни основания делата с 

фактическа или правна сложност или с висок обществен интерес / ако такива са 

налице /  


