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АНАЛИЗ 

НА 
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ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЩАТОВЕТЕ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

4 МАРТ 2013 

 

 

I. МОНИТОРИНГ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОКУРАТУРАТА 

 

При анализа на установените статистически данни за натовареността и на 

прокурорите от районните прокуратури / както и на тези, работещи в окръжните и в 

апелативните прокуратури, изследвана в анализа от месец февруари 2013г./, от 

значение са следните възприети и до момента понятия; 

- натовареността по щат - обем на работа на съответната прокуратура, с оглед 

щата за отчетния период, изразен в брой прокурорски актове, действия и участия в 

съдебни заседания на един прокурор, който се изчислява като общият обем 

прокурорска дейност се раздели на броя на прокурорите по щат за съответната 

прокуратура, като получената стойност е показател за натовареността на един прокурор 

за периода, за който се отчита натовареността - за годината; респ. и за 6-месечие. 

Забележка: 

В Справки - таблици Приложение 1 до Приложение 6 са дадени, сортирани от по- 

високо към по-ниско натоварените прокуратури, данните за натовареността по щат и за 

действителната натовареност при реално работили прокурори за 2010г., за 2011г. и за 

2012г. 

- действителната натовареност - обем на работата на база реално работилите 

прокурори, който се изчислява, като общия обем на прокурорска дейност за отчетния 

период се раздели на средносписъчния брой на реално работилите прокурори през 

годината. Средносписъчният брой от своя страна се изчислява, като се сборува броя на 
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реално работилите прокурори през всеки месец от периода и се раздели на общия 

брой месеци, включени в отчетния период / 12 или 6 месеца/. За всеки прокурор от 12-

те месеца се приспадат: по-продължителният отпуск по болест, неплатен отпуск и 

майчинство, отсъствие от работа по други причини / напр.командирования/. Не се 

приспадат платеният годишен годишният отпуск и съдебните ваканции. 

- „средна" натовареност - обема прокурорска дейност е разделен на реално 

работилите прокурори и следователи. 

Забележка: В Приложение 7 - Справка относно щатната численост към 

20.02.2012г. и натовареност на всяка от прокуратурите в ПРБ, данните за 2012г. в тази 

таблица имат известни разминавания с данните за средна натовареност по щат и 

действителна такава, с данните в таблиците Приложение 1 до 6 / за натовареност по 

щат и действителната натовареност/ , поради вземането предвид на данни за щатна 

численост, актуални към 20.02.2013г., както и поради променливостта на данните за 

2012г., предвид неприключилата докрай процедура по отчитане на нейността на ПРБ. 

В таблиците в приложенията от 1 до 6, средната натовареност на един прокурор 

е определена за отделните нива - за прокурор в районна прокуратура, за прокурор в 

окръжна прокуратура, прокурор във военна прокуратура и за прокурор в апелативна 

прокуратура. 

През годините, при оптимизиране на щатовете в отделните прокуратури, са били 

вземани предвид както данните, относно натовареността на прокуратурите по щат, така 

и средната натовареност на един прокурор при реално работили прокурори. 

Конкретни данни за натовареността на прокурорите в ПРБ към 31.12.2012г., към 

31.12.2011г., както и към 31.12.2010г. се съдържат в справки-таблици Приложение 1 до 

Приложение 6. 

ІІ.І. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

ПРИ ЗАЕТ ЩАТ. 

При анализа на данните за натовареността и на прокурорите от районните 

прокуратури за периода 2010 г. - 2012 година при зает щат, за различните прокуратури 

условно също могат да се очертаят три групи прокуратури по степен на натовареност - с 

ниска, със средна и с висока натовареност. Определяща за това разделение е средната 

натовареност при зает щат. 

При районните прокуратури, извън критериите натовареност по щат и 

действителна натовареност при реално работили прокурори, с изключително висок 

обем прокурорска дейност изпъква Софийска районна прокуратура, с обем 

прокурорска дейност: 

За 2010 г. - 296 410 

За 2011 г.-350 442 

За 2012 г. - 283 970 
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Независимо от този изключително висок обем прокурорска дейност (за 

останалите районни прокуратури този показател е от 853 в РП Трън, 1192 в РП 

Нула; 1 211 в РП Брезник- трите РП с най-нисък обем, до 42 091 в РП Бургас, 57 038 в 

РП Пловдив, 67996 в РП Варна- трите РП, извън РП София, с най-висок обем 

прокурорска дейност) за трите отчетни периода 2010, 2011 и 2012г., РП София не 

винаги заема първо място по натовареност по щат и по действителна натовареност на 

прокурорите: за 2010г. е на 6/2 място (щат/действителна натовареност), за 2011г. е на 

1/2 място, а за 2012г. е на 6 място и по двата показателя. 

Поради това, в прокуратурите, за разлика от съдилищата, по показателя 

натовареност по щат, не се очертава ясно / в рамките на 3-годишния период със 

статистически данни/ четвърта група прокуратури по степен на натовареност - такава 

със свръх натовареност. 

Данните в справките (Приложение 1 до 6) сочат, че средната натовареност по 

щат прокурори в прокуратурите по нива за 3 -годишен отчетен период е, както следва: 

 

За разграничението слабо натоварени, средно натоварени и високо натоварени 

прокурори е необходимо да се посочат най-ниските и най-високите нива на 

натовареност при зает щат и за действителната натовареност при реално 

работилите прокурори в отделните нива прокуратури и на тази база да се определят 

трите нива на натовареност на прокурорите. 

Така за трите отчетни периода за прокурор в районна прокуратура / РП/ най-

ниската средна натовареност по щат е между 263,67, 284,33 и 295,75 акта и участия / за 

РП Трън и РП Кула/, а най-високата средна натовареност по щат е 1853,33, 1701,17 и 

1487,17 акта и участия / за 2010г. за РП Девня, за 2011г. за РП София и за 2012г. за РП 

Карлово/. 

При тези статистически данни може да се приеме, че: 

Период Средна 

натовареност 

по щат АП 

Средна 

натовареност 

по щат ОП 

Средна 

натовареност 

по щат РП 

Средна 

натовареност 

по реално 

работили 

следователи в 

ОСлО ДАННИ 

ОТ 

Приложение 6 

Средна 

натовареност 

по щат ВОП 

2010 г. 425,77 561,41 898,98 22,5 475,41 

2011 г. 400,66 707,41 935,61 22,5 558,89 

2012 г- 390,68 623,24 906,49 26 561,09 
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- прокурори в РП със средна натовареност под 600 акта и участия са със слаба 

натовареност, 

- прокурори в РП със средна натовареност над 600 до 1000 акта и участия са със 

средна натовареност и 

- прокурори в РП със средна натовареност над 1000 акта и участия са 

високонатоварени. 

Видно е от справките - таблици, че и за трите отчетни периода / 2010г., 2011г. и 

2012г./ няма съществена динамика при ниско натоварените прокуратури по щат - това 

са трайно РП Трън, РП Кула, РП Смолян, РП Ивайловград, РП Омуртаг, РП Крумовград, 

РП Дряново, РП Кубрат. 

Няма съществена динамика и при високо натоварените прокуратури - сред 

първите 10 неизменно са РП София, РП Пловдив, РП Бургас, РП Варна, РП Нова Загора. 

Наличието в първите 10 по натовареност по щат и на други прокуратури, намиращи се в 

сравнително малки по брой жители населени места, се дължи не толкова на високия 

обем прокурорска дейност, а на малки брой прокурори по щат в тези прокуратури - 

между 3 и 4. Поради това - епизодичното присъствие на тези сравнително малки 

прокуратури сред високонатоварените, се дължи не толкова на високия обем 

прокурорска дейност, а на малкия щат прокурори в тях. 

Сред общо 113 районни прокуратури в страната, делът на прокуратурите с ниска 

натовареност по щат - до 600 акта и участия е 12,38% за 2012г./ 14 РП/, 9,73 % за 2011г. 

/11 РП/ и също 9,73 % за 2010г./11 РП/. При тези стойности, както бе посочено и по-

горе, ниско натоварени прокуратури по щат в рамките на целия 3-годишен отчетен 

период са 7 районни прокуратури: 

1. РП ТРЪН / между 263 и 299 акта и участия/, 

2. РП КУЛА / между 284 и 397 акта и участия/, 

3. РП СМОЛЯН / между 446 и 537 акта и участия/ 

4. РП БРЕЗНИК /между 403 и 541 акта и участия/ 

5. РП ИВАЙЛОВГРАД / между 456 и 515 акта и участия/ 

6. РП КРУМОВГРАД / между 508 и 522 акта и участия 

7. РП ОМУРТАГ/между 526 и 553 акта и участия/. 

Прокуратури със средна натовареност по щат, са тези с натовареност над 600 

до 1000 акта и участия, като делът им е 49,55 % за 2012г. / 56 РП/, също 49,55 % за 

2011г. /56 РП/ и 56,63 % за 2010г./64 РП/. С тези стойности за целия 3-годишен отчетен 

период са: 

1. РП СЛИВЕН 

2. РП ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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3. РП ПЕРНИК 

4. РП ШУМЕН 

5. РП СТАРА ЗАГОРА 

6. РП КАЗАНЛЪК 

7. РП ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

8. РП РУСЕ 

9. РП ДУПНИЦА 

10. РП ХАСКОВО 

11. РП ВРАЦА 

12. РП КЮСТЕНДИЛ 

13. РП ТЕТЕВЕН 

14. РП СИЛИСТРА и др. 

Прокуратури с висока натовареност по щат, са тези с натовареност над 1000 
акта и участия и те представляват 38,05 % за 2012г./43 РП/, 40,70 % за 2011г./ 46 РП/ и 
33,62 % за 2010г. / 38 РП/. Средтях, стези стойности за целия 3-годишен отчетен период 
са: 

- РП СОФИЯ 

- РП ВАРНА 

- РП ПЛОВДИВ 

- РП БУРГАС 

- РП КАРЛОВО 

- РП БАЛЧИК 

- РП САНДАНСКИ 

- РП ПЕТРИЧ 

- РП РАЗЛОГ 

- РП ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

- РП НОВА ЗАГОРА 

- РП СВИЛЕНГРАД 

- РП ЦАРЕВО 

- РП АСЕНОВГРАД 

- РП ЧЕРВЕН БРЯГ 

. 
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- РП МОНТАНА 

- РП НЕСЕБЪР 

- РП ДЕВИН 

- РП ЧИРПАН и др. 

 

ІІ.2. СРЕДНА/ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ ПРИ РЕАЛНО РАБОТИЛИ 

ПРОКУРОРИ. 

 

При анализа на данните за натовареността на прокуратурите за периода 2010 г. - 

2012 година при реално работили ПРОКУРОРИ, за различните прокуратури условно също 

могат да се очертаят три групи прокуратури от съответните нива по степен на 

натовареност -с ниска, със средна и с висока натовареност. 

Данните в справките - таблиците сочат, че средната действителна натовареност в 

прокуратурите по нива за 3-годишен отчетен период е, както следва: 

 

Показателите в таблицата сочат, че за апелативните прокуратури действителната 

натовареност е с тенденция за намаляване, а за окръжните, военно-окръжните и 

районните прокуратури - с тенденция за постепенно увеличаване. Последната 

тенденция през 2012г. се очертава и по отношение на средната натовареност на 

следователите в ОСлО, което се обяснява с увеличеното използване на правомощията 

на окръжните прокурори за възлагане на дела за разследване от следователи по реда 

на чл.194 ал.1 т.4 от НПК. 

За разграничението слабо натоварени, средно натоварени и високо натоварени 

прокурори е необходимо да се посочат най-ниските и най-високите нива на 

натовареност на реално работилите прокурори в районните прокуратури и на тази база, 

при съобразяване и със средната действителна натовареност (около 1 200 за трите 

отчетни периода), да се определят трите нива на натовареност на прокурорите. 

За отчетните периоди от 2010г. до 2012г. за прокурор в районна прокуратура 

/РП/ най-ниската действителна натовареност при реално работили прокурори е между 

355 и 610 акта и участия през 2010г.(за РП Кула, РП Трън и РП Крумовград), 378 и 622 

Период Средна 

действителна 

натовареност 

АП 

Средна 

действителна 

натовареност 

ОП 

Средна 

Действителна 

натовареност 

РП 

Средна 

натовареност 

следователи в 

ОСло 

Средна 

действителна 

натовареност 

ВОП 

2010 г. 506,03 710,20 1189,27 22,5 558,04 

2011 г. 470,01 879,58 1 223,54 22,5 729,58 

2012 г. 449,48 749,04 1 218,21 26 733,16 
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акта и участия през 2011г. (отново за РП Кула, РП Трън и РП Крумовград) и 522 и 600 

акта и участия през 2012г. (отново за РП Кула, РП Трън, РП Крумовград и др.). 

За същите отчетни периоди най-високата действителна натовареност при реално 

работили прокурори е от 2003 до 2475 акта и участия през 2010г. (за РП Варна, РП 

София, РП Пловдив), между 2069 до 2279 през 2011г. (отново за РП София и за РП 

Свиленград, РП Кнежа и РП Оряхово), както и между 2060 и 2314 през 2012г. (отново за 

РП Кнежа, РП Свиленград, РП Белоградчик и РП Варна). При тези статистически данни 

условно може да се приеме, че: 

- прокурори в РП с натовареност под 900 акта и участия са със слаба 

натовареност, 

- прокурори в РП с натовареност над 900 до 1500 акта и участия са със средна 

натовареност и 

- прокурори в РП с натовареност над 1 500 акта и участия са високонатоварени. 

Показателите за действителната натовареност на прокуратурите при реално 

работили прокурори и за трите отчетни периода очертават и четвърта група по 

натовареност - прокуратури с много висока или със свръхнатовареност на 

прокурорите - тези с действителна натовареност над 2000 акта и участия. 

Видно е от справките - таблици, че и за трите отчетни периода: 2010г., 2011г. и 

2012г., няма съществена динамика при ниско натоварените прокуратури по щат-това са 

трайно РП Трън, РП Кула, РП Крумовград, РП Дряново, РП Кубрат (също както и при 

натовареността по щат), както и още РП Мездра, РП Дупница, РП Трявна, РП Малко 

Търново, РП Ардино, РП Ивайловград, РП Кюстендил, РП Исперих, РП Ловеч и др. 

Няма динамика и при високонатоварените прокуратури - сред първите 10 

неизменно са РП София, РП Свиленград, РП Варна. 

Наличието в първите 10 по натовареност по щат и на други прокуратури, като РП 

Царево, РП Белоградчик, РП Своге и РП Левски, намиращи се в сравнително малки по 

брой i j) жители населени места, се дължи не толкова на високия обем прокурорска 

дейност, а на 

малкия брой прокурори, действително работили през съответната година, в тези 

прокуратури - между 2 и 4. Поради това - епизодичното присъствие на тези 

сравнително малки прокуратури сред високонатоварените, е резултат не толкова на 

високия обем прокурорска дейност, а на малкия брой реално работили през годината 

прокурори в тях. Ето защо, единичното присъствие на посочените прокуратури сред 

първите 10 прокуратури по действителна натовареност , не може да обоснове 

предложения за промяна в щатния им състав в посока увеличаване на работещите 

прокурори. Подобна промяна може да има само при трайна тенденция за увеличаване 

на действителната натовареност поне в рамките на 2-годишен отчетен период. 

Високата действителна натовареност в подобни случаи може да се преодолее с по-
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оперативни действия, като временното - до 3 месеца, командироване на прокурори от 

съседни прокуратури със средна действителна натовареност. 

Сред общо 113 районни прокуратури в страната, делът на прокуратурите с ниска 

натовареност по щат - до 900 акта и участия е 24,77 % за 2012г./ 28 РП/, 25,66 % за 

2011г. /29 РП/ и също 21,23 % за 2010г./24 РП/. При тези стойности, както бе посочено 

и по-горе, с ниска действителна натовареност прокуратури при реална работили 

прокурори, в рамките на целия 3-годишен отчетен период, са: 

1. РП ТРЪН / между 395 и 600 акта и участия/, 

2. РП КУЛА / между 355 и 596 акта и участия/, 

3. РП КРУМОВГРАД / между 512 и 610 акта и участия/ 

4. РП ИСПЕРИХ /между 540 и 635 акта и участия/ 

5. РП КЮСТЕНДИЛ / между 574 и 872 акта и участия/ 

6. РП ДРЯНОВО / между 622 и 732 акта и участия 

7. РП СМОЛЯН / между 638 и 767 акта и участия/ и др. 

Прокуратури със средна действителна натовареност при реално работили 

прокурори са тези с натовареност над 900 до 1500 акта и участия, като делът им е 

49,55 % за 2012г. /56 РП/, също 46,01 % за 2011г. /52 РП/ и 61,94 % за 2010г./70 РП/. С 

тези стойности за почти целия 3 - годишен отчетен период са половината от районните 

прокуратури в страната. 

Прокуратури с висока действителна натовареност при реално работили 

прокурори са тези с натовареност над 1 500 до 2000 акта и участия и те представляват 

22,12 % за 2012г./25 РП/, 24,77 % за 2011г./28 РП/ и 13,27 % за 2010г. /15 РП/. Сред тях, 

с тези стойности за почти целия 3-годишен отчетен период са: 

- РП ПЛЕВЕН 

- РП БУРГАС 

- РП ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

- РП ПЛОВДИВ 

- РП СВОГЕ 

- РП САНДАНСКИ 

- РП ПЕЩЕРА 

- РП НЕСЕБЪР 

- РП ЧИРПАН и др. 

- Като прокуратури с много висока действителна натовареност /свръхвисока 

натовареност/ трайно се очертават районните прокуратури в София и Варна. С подобна 
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натовареност през някои години от 3-годишния отчетен период, са и районните 

прокуратури в Белоградчик, Кнежа, Свиленград и Оряхово. 

 

II. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Въз основа на изготвения анализ на натовареността на прокурорите за периода 

2010- 2012, предвид очертаните тенденции, и на основание чл. 22, т. 5 Правилника за 

организацията и дейността на ВСС, Комисията по анализ и отчитане степента на 

натовареност на органите на съдебната власт, предлага на Комисия по предложенията 

и атестирането да изготвят и направят съвместно предложение до ВСС за конкретни 

преразпределения на свободни щатни длъжности за прокурори в РП, с оглед 

оптимизиране на щатовете в органите на съдебната власт. 

Преразпределението следва да бъде осъществено преди обявяване на 

предстоящите конкурси, и да е в посока от малко натоварените към високо 

натоварените прокуратури при отчитане на необходимостта от нови щатове. 

Комисията счита, че формирането на преценката за оптимизиране на щатовете 

на прокуратурите, както и за съдилищата, следва да бъде водено от следните 

принципи: 

1. Преразпределението на свободни щатни длъжности следва да бъде 

съобразено така, че след прехвърлянето им, слабо натоварените прокуратури да 

останат с минимум две щатни прокурорски длъжности. Това решение е разумно от 

гледна точка на щатното осигуряване на тези прокуратури при освобождаване на една 

от двете щатни бройки поради преместване, пенсиониране, трайна нетрудоспособност, 

както и поради продължително отсъствие на единият от титулярите, поради ползване 

на продължителен отпуск, отпуск за временна нетрудоспособност и други причини. 

2. С оглед динамиката в нивото и структурата на престъпността в РБ, свободните 

щатни длъжности да се закриват само в тези слабо натоварени прокуратури, които са с 

ниски стойности и малко над ниските стойности норма на натовареност за съответното 

ниво. 

3. При преразпределянето на свободни щатове, както и при преместване на 

заети такива по реда на чл.194 от ЗСВ, следва да се отчита движението на 

командированите магистрати, както и изтичащите мандати на младшите прокурори 

през октомври 2013 година. 

Водена от тези принципи, Комисията по натовареността на ВСС предлага 

следните трансформации на свободни щатни длъжности - разкриване на нови и 

съкращаване на незаети длъжности в следните органи на съдебната власт: 
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За районните прокуратури: 

1. По отношение на прокуратурите с трайно (за целия 3 годишен отчетен 

период) ниска натовареност по щат: 

Не е налице необходимост от разкриване на нови щатни бройки за ниско 

натоварените 7 прокуратури: 

1. РП ТРЪН - 3 щата, от които зает 1 щат за прокурор и свободни общо 2 щата: 1 

щат за Адм.ръководител и 1 - за прокурор. 

2. РП КУЛА - 3 щата, от които заети -3 щата: 1 за адм.ръководител и 2 за 

прокурори. Няма свободен щат. 

3. РП СМОЛЯН - 8 щата, от които заети 7: 1 за адм.ръководител, 1 за 

Зам.адм.ръководител, 4 за прокурори и 1 за мл.прокурор. Свободен -1 щат за 

прокурор. 

4. РП БРЕЗНИК-3 щата, от които заети 2 щата: 1 за Адм.ръководител и 1 за 

прокурор. Свободен 1 щат за прокурор. 

5. РП ИВАЙЛОВГРАД - 3 щата, от които заети 3 щата: 1 за Адм.ръководител и 1 за 

прокурор. Свободен 1 щат за прокурор. 

6. РП КРУМОВГРАД - 3 щата, от които заети 3 щата: 1 за Адм.ръководител и 2 за 

прокурори. Няма свободен щат. 

7. РП ОМУРТАГ - 4 щата, от които заети 3 щата: 1 за Адм.ръководител и 2 за 

прокурори. Свободен 1 щат за прокурор. 

При трайната много ниска натовареност по щат в тези прокуратури КАОСНОСВ 

намира, че по никакъв начин не е обосновано както увеличаване на щатната 

численост, така и обявяването на конкурс за заемане на свободните 5 щата за 

прокурори. 

В РП Смолян, независимо от трайно ниската натовареност, свободния щат за 

прокурор ще се заеме от работещият там младши прокурор. След освобождаването на 

щатната бройка за младши прокурор, тя следва да се прехвърли към по-натоварени 

прокуратури. 

По отношение на тази прокуратура КАОСНОСВ ПРЕДЛАГА на КПА и обсъждане на 

възможността за приложението на чл.194 от ЗСВ по отношение на 1 щатна бройка за 

прокурор. В този случай, при преместването на 1 щатна бройка, натовареността по щат, 

съобразно обема прокурорска дейност за 2012г. би се променила от 448,50 на 512,57 и 

прокуратурата отново би била с ниска натовареност по щат (под 600 акта и участия). 

За останалите прокуратури: РП ТРЪН, РП БРЕЗНИК, РП ИВАЙЛОВГРАД И РП 

ОМУРТАГ, КАОСНОСВ предлага намаляване на щатната численост с по 1 щатна бройка 

за прокурор, а за РП СМОЛЯН след освобождаването на щатната бройка за младши 

прокурор - намаляване на щатната численост с 1 щатна бройка за младши прокурор. 
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За останалите районни прокуратури с ниска натовареност по щат в рамките на 2 

отчетни периода: 

За РП МОМЧИЛГРАД /5 щата/, РП ДРЯНОВО /3 щата/ И РП ИСПЕРИХ /5 щата/ 

КАОСНОСВ няма предложения за намаляване на щатната численост, тъй като няма 

свободни щатове. По отношение на тези прокуратури, с оглед щатната им численост е 

удачно извършването на преценка за приложението на чл.194 от ЗСВ по отношение на 

1 щатна бройка за прокурор. При освобождаване на щатна бройка, същата не следва да 

се заема чрез конкурс, а да се намали щатната численост на съответната прокуратура, 

като свободния щат се прехвърли в друга, по натоварена прокуратура. 

2. По отношение на прокуратурите с трайно / за целия 3 годишен отчетен 

период/ средна натовареност по щат - 56 РП за 2011г. и за 2012г., наличие на 

свободни щатни бройки има в: 

РП КЪРДЖАЛИ - 3 свободни щата, 1 обучаващ се мл.прокурор. Да се намали 

щатната численост с 1 щатна бройка за прокурор и обяви конкурс за 1 щатна 

бройка за прокурор. Действителната натовареност в този случай би била около 

средната и то в долната й част -1137. 

РП СЛИВЕН - 1 свободен щат за прокурор. Да се обяви конкурс за свободната 

щатна бройка. 

РП ГОРНА ОРЯХОВИЦА - 2 свободни щата за прокурор. Да се намали щатната 

численост с 1 щатна бройка за прокурор и обяви конкурс за 1 щатна бройка за 

прокурор. Действителната натовареност в този случай би била около средната и 

то в долната й част -1085. 

РП АЙТОС - 2 свободни щата - 1 за зам.адм.ръководител и 1 за прокурор. Да се 

намали щатната численост с 1 щатна бройка за прокурор. Действителната 

натовареност в този случай би била около средната -1210,75. 

РП ЦАРЕВО - 4 щата, 1 свободен щат за прокурор. Да се намали щатната 

численост с 1 щатна бройка за прокурор. Действителната натовареност в този 

случай би била около средната -1279. 

РП КАВАРНА - 3 щата, 1 свободен щат за прокурор. Да се обяви конкурс за 1 

свободен щат за прокурор. 

РП СРЕДЕЦ - 3 щата, 2 свободни щата за прокурор. Да се обяви конкурс за 2 

свободни щата за прокурор. 

РП ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 13 щата, заети 9, вкл. 1 за мл.прокурор, свободни за 

конкурс - 3 щата / 1 свободен щат ще се заеме от мл.прокурор/. Да се намали 

щатната численост с 1 щатна бройка за прокурор и обяви конкурс за 1 щатна 

бройка за 

прокурор. Действителната натовареност в този случай би била около средната и 

то в долната й част -975,5. 
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РП ТУТРАКАН - 3 щата, 1 свободен щат за прокурор. Да се обяви конкурс за 1 

свободна щатна бройка за прокурор. 

РП ВРАЦА - 13 щата, заети 10, вкл. 2 щата за мл.прокурор, свободни 3 щата, от 

които 1 за зам.адм.ръководител / 2 щата ще се заемат от мл.прокурори/. 

РП ШУМЕН -1 свободна щатна бройка, която ще се заеме от мл.прокурор. 

РП ПОМОРИЕ - 1 свободна щатна бройка за прокурор. Да се намали щатната 

численост с 1 щатна бройка за прокурор. 

РП ЕЛЕНА - 1 свободна щатна бройка за прокурор. Да се намали щатната 

численост с 1 щатна бройка за прокурор. 

РП ДОБРИЧ - 3 свободни щатни бройки за прокурор / от които 1 щатна бройка 

ще се заеме от мл.прокурор/. Да се намали щатната численост с 1 щатна бройка 

за прокурор и обяви конкурс за 1 щатна бройка за прокурор. Действителната 

натовареност в този случай би била около средната и то в долната й част - 

902,41. 

РП ВИДИН - 2 щата за прокурор, да се намали с 1 щат. Да се намали щатната 

численост с 1 щатна бройка за прокурор и обяви конкурс за 1 щатна бройка за 

прокурор. Действителната натовареност в този случай би била около средната и 

то в долната й част -904,18. 

РП СЛИВНИЦА - 1 свободен щат за прокурор. Да се намали щатната численост с 1 

щатна бройка за прокурор. Действителната натовареност в този случай би била 

около средната и в долната й част-956,5. 

РП ЧЕПЕЛАРЕ - 1 свободен щат за прокурор. Да се обяви конкурс за заемането на 

1 щатна бройка. 

РП КОТЕЛ - 1 свободен щат за прокурор. Да се обяви конкурс за заемането на 1 

щатна бройка. 

РП ПЪРВОМАЙ - 1 свободен щат за прокурор. Да се намали щатната численост с 

1 щатна бройка за прокурор. Действителната натовареност в този случай би била 

около средната -1202. 

РП ТРОЯН - 1 свободен щат за прокурор. Да се намали щатната численост с 1 

щатна бройка. 

РП ЯМБОЛ - 16 щата, от които заети - 13, вкл. 1 за мл.прокурор. 3 свободни щата 

- 1 за мл.прокурор и 2 за прокурори, от които единият ще се заеме от 

мл.прокурор. Да се намали щатната численост с 1 щатна бройка за прокурор. 

Натовареността по щат ще се промени в този случай от 777,44 на 829,26. 

РП САМОКОВ - 2 свободни щата за прокурор. Да се намали щатната численост с 

1 щатна бройка за прокурор. По отношение на другата 1 щатна бройка да се 

обяви конкурс. 
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РП БЛАГОЕВГРАД - 4 свободни щата, от които единият ще се заеме от 

мл.прокурор. По отношение на останалите 3 свободни щата за прокурор, да се 

обяви конкурс. 

РП ПАНАГЮРИЩЕ - 1 свободен щат за прокурор. Да се обяви конкурс за 1 

свободна щатна бройка. 

РП ИХТИМАН - 7 щата, от които 4 заети, 3 свободни - 1 за адм.ръководител и 2 

щата за прокурори. Да се намали щатната численост на тази прокуратура с 2 

щата и те се прехвърлят в по-натоварена прокуратура. С това намаляване 

натовареността по щат би се променила от 707,29 на 990,2 и прокуратурата пак 

би била със средна натовареност по щат - но по-близка до високата 

натовареност / под 1000/. При заети щатове - общо 5 действителната 

натовареност би била 990,2 - в долната граница на средната действителна 

натовареност/ от 900 до 1500/. 

РП РУСЕ - 4 свободни щата, от които 3 за прокурори и 1 за мл.прокурор. 1 от 

свободните 3 щата за прокурори ще се заеме от мл.прокурор . Да се намали 

щатната численост на тази прокуратура с 1 щат и той се прехвърли в по-

натоварена прокуратура. 

РП ПАЗАРДЖИК - 3 свободни щата за прокурори, от които 1 ще се заеме от 

мл.прокурор. Да се намали щатната численост на тази прокуратура с 2 щата и те 

се прехвърлят в по-натоварена прокуратура. С това намаляване натовареността 

по щат би се променила от 679,41 на 770 и прокуратурата пак би била със средна 

натовареност по щат - близка до ниската натовареност / под 600/. 

РП РАЗГРАД - 1 свободен щат за прокурор. Да се намали щатната численост на 

тази прокуратура с 1 щат и той се прехвърли в по-натоварена прокуратура. 

РП СВИЩОВ - 1 свободен щат за прокурор. Да се намали щатната численост на 

тази прокуратура с 1 щат и той се прехвърли в по-натоварена прокуратура. 

РП РАДОМИР - 1 свободен щат за прокурор. Да се намали щатната численост на 

тази прокуратура с 1 щат и той се прехвърли в по-натоварена прокуратура. 

 

Общо намалена щатна численост с 27 щатни бройки - с 5 щатни бройки на слабо 

натоварените прокуратури и с 22 щатни бройки за прокуратурите със средна натовареност по 

щат. 

Няма свободни щатни бройки за прокурор в районните прокуратури в Генерал 

Тошево, Мадан, Златоград, Костинброд, Етрополе, Луковит, Тетевен, Павликени, Бяла / АП 

В.Търново/, Силистра, Пирдоп, Казанлък, Девня, Мездра, Малко Търново, Перник / ще се 

заеме от мл.прокурор/, Тополовград, Попово, Елин Пелин, Трявна, Габрово, Севлиево, 

Дулово, Дупница и Ардино. 
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З.По отношение на прокуратурите с висока натовареност по щат и висока и 

много 

висока действителна натовареност: 

- РП СОФИЯ 

- РП ВАРНА 

- РП ПЛОВДИВ 

- РП БУРГАС 

- РП КАРЛОВО 

- РП БАЛЧИК 

- РП САНДАНСКИ 

- РП ПЕТРИЧ 

- РП НОВА ЗАГОРА 

- РП СВИЛЕНГРАД 

- РП АСЕНОВГРАД 

- РП НЕСЕБЪР 

- РП ЧИРПАН и др. 

С оглед щатната им численост и действителната висока натовареност при 

реално работили прокурори КАОСНОСВ предлага увеличаване на щатната численост 

на: 

РП СОФИЯ - увеличаване с 8 щатни бройки за прокурори. В този случай, при 

общо 214 прокурори по щат, натовареността би се променила от 1378,50 на 1326,96, 

т.е. отново би останала прокуратура с около средната натовареност по щат и 

действителна натовареност. По отношение на тази прокуратура високата действителна 

натовареност произтича от незаетите общо 25 щата, от които 18 за прокурори, 6 за 

мл.прокурори и 1 за адм.ръководител. С оглед на това е необходимо обявяването на 

конкурс за общо 26 щатни бройки за прокурор. 

РП ВАРНА - увеличаване с 4 щатни бройки за прокурор, и обявяване на конкурс 

за общо 12 щатни бройки за прокурор / заедно със свободните 8 щатни бройки за 

прокурор/. По този начин при обем от 67996, с увеличената щатна численост и 

попълването на щатовете, действителната натовареност на тази прокуратура би била в 

поносими граници - като се промени от 2060,48 на 1307,61. 

РП ПЛОВДИВ - увеличаване с 3 щатни бройки за прокурор, и обявяване на 

конкурс за общо 9 щатни бройки за прокурор / заедно със свободните 6 щатни бройки 

за прокурор, с изкл. На 1 щат за прокурор, който ще се заеме от мл.прокурор/. По този 

начин с увеличената щатна численост и попълването на всички щатове, действителната 
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натовареност на тази прокуратура би била в поносими граници - като се промени от 

1677,59 на 1118,38. 

РП БУРГАС - увеличаване с 3 щатни бройки за прокурор, и обявяване на конкурс 

за общо 8 щатни бройки за прокурор / заедно със свободните 5 щатни бройки за 

прокурор/. По този начин с увеличената щатна численост и попълването на всички 

щатове с конкурса, действителната натовареност на тази прокуратура би била в 

поносими граници. 

РП РАЗЛОГ - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на конкурс 

на общо 2 щатни бройки за прокурор. Така действителната натовареност на тази 

прокуратури при обем 8734 ще се промени от 1801,33 на 1247,71. 

РП НОВА ЗАГОРА - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на 

конкурс на 1 щатна бройка за прокурор. Така действителната натовареност на тази 

прокуратури при обем 5328 ще се промени от 1420,80 на 1065,6 

РП НЕСЕБЪР - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на 

конкурс на общо 2 щатни бройки за прокурор. Така действителната натовареност на 

тази прокуратури при обем 7971 и заемане на щатовете ще се промени от 1963,30 на 

996,37. 

РП КАРЛОВО - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на 

конкурс на 1 щатна бройка за прокурор. 

РП СВИЛЕНГРАД - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на 

конкурс на общо 2 щатни бройки за прокурор. Така действителната натовареност на 

тази прокуратура при обем 8334 и заемане на свободните щатове ще се промени от 

2277,05 на 1041,75. 

РП БАЛЧИК - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на конкурс 

на 1 щатна бройка за прокурор. 

РП АСЕНОВГРАД - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на 

конкурс на 1 щатна бройка за прокурор. Така натовареност по щат на тази прокуратура 

при обем 6609 ще се промени от 1321,80 на 1101,5 

РП ХАРМАНЛИ - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на 

конкурс на общо 2 щатни бройки за прокурор. 

РП ЧИРПАН - увеличаване с 1 щатна бройка за прокурор и обявяване на конкурс 

на 1 щатна бройка за прокурор. Така натовареност по щат на тази прокуратура при 

обем 4822 ще се промени от 1205,50 на 964,4. 

Обявяване на конкурс за заемане на свободните щатни бройки за ПРОКУРОРИ в: 

РП САНДАНСКИ - 2 свободни щата за прокурори. РП Сандански и при изцяло зает 

щат е трайно с висока натовареност по щат и действителна такава. 
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РП ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- 1 свободен щат за прокурор. В РП Гоце Делчев има 2 свободни 

щата за прокурор, единият от които предстои да се заеме от мл.прокурор. 

РП БЯЛА СЛАТИНА - 1 свободен щат за прокурор. РП Бяла Слатина и при изцяло 

зает щат е трайно с висока натовареност по щат и действителна такава. 

РП ОРЯХОВО - В РП Гълъбово по щат са само 2 щата - 1 за Адм.ръководител и 1 за 

прокурор. 

РП МОНТАНА - 2 свободни щата за прокурор. РП Монтана и при изцяло зает щат 

е трайно с висока натовареност по щат и действителна такава. 

РП ВЕЛИНГРАД - 2 свободни щата за прокурор. РП Велинград и при изцяло зает 

щат е трайно с висока натовареност по щат и действителна такава. 

РП ГЪЛЪБОВО - 1 свободен щат за прокурор. В РП Гълъбово са само 2 щата - 1 за 

Адм.ръководител и 1 за прокурор. 

РП ДЕВИН - 1 свободен щат за прокурор. В РП Девин са само 2 щата - 1 за 

Адм.ръководител и 1 за прокурор. 

РП ПЛЕВЕН - конкурс само за 4 свободни щата, от общо свободни 8 . Със 

заемането на 4 от свободните 8 щата за прокурори, действителната натовареност на 

прокурорите при обем прокурорска дейност 28 477 и общо заети 22 щатни бройки би 

се променила от 1582 на 1294, т.е. в средната част на прокуратурите със средна 

действителна натовареност ( над 900 до 1500 акта и участия). В противен случай, при 

обявяването на всички 8 свободни щата за заемане чрез конкурс, действителната 

натовареност би била много близко до долната граница на средната -1095. 

РП ЛЕВСКИ -1 свободен щат за прокурор. РП Левски и при изцяло зает щат е 

трайно с висока натовареност по щат и действителна такава. 

РП ЕЛХОВО -1 свободен щат за прокурор. РП Елхово и при изцяло зает щат е 

трайно с висока натовареност по щат и действителна такава. 

 

Районни прокуратури със свободни щатни бройки, в които не следва да се 

обявява конкурс за заемането им (10 щатни бройки за ПРОКУРОР) 

1. Не е необходимо обявяване на конкурс за заемане на свободните 3 щата за 

прокурори в РП Стара Загора. Тази прокуратура и с незает щат е със средна 

действителна натовареност. При заемането на 3-те свободни щата за прокурори 

действителната натовареност на прокурори би била в долната граница до слаба/ниска 

действителна натовареност /1069 /. 

2. Не е необходимо обявяване на конкурс за заемане на свободните 2 щата за 

прокурори в РП Хасково. Тази прокуратура и с незает щат е със средна действителна 

натовареност. При заемането на общо 3-те свободни щата /2 за прокурор и 1 за 
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мл.прокурор, който ще приключи срока/ действителната натовареност на прокурорите 

би била в долната граница до слаба/ниска действителна натовареност / 1081,11 / 

3. Не е необходимо обявяване на конкурс за заемане на свободните 2 щата за 

прокурори в РП Червен бряг. Тази прокуратура и с незает 1 щат е със средна 

действителна натовареност ( 1438,33) При заемането изцяло на щата / 4 щатни бройки/ 

действителната натовареност на прокурорите би била в долната граница до 

слаба/ниска действителна натовареност /1078,75 /. 

4. Не е необходимо обявяване на конкурс за заемане на свободните 2 щата за 

прокурори в РП Търговище. Тази прокуратура и с незает щат е с много ниска 

действителна натовареност. При заемането на общо 3-те свободни щата / 2 за прокурор 

и 1 за мл.прокурор, действителната натовареност на прокурорите би била в 

изключително ниска действителна натовареност / 488,50 /! 

5. Не е необходимо обявяване на конкурс за заемане на свободния 1 щат за 

прокурор в РП Карнобат. Тази прокуратура и с незает щат е със средна действителна 

натовареност. При заемането на всички 5 щата действителната натовареност на 

прокурорите би била в долната граница до слаба/ниска действителна натовареност/ 

1041 /. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Посочените данни в Приложение 7 към настоящия анализ за 2012 г. са 

предварителни данни за прокуратурите и е възможно до изготвяне на Доклада за 

дейността на прокуратурата и разследващите органи за 2012г. от Главния прокурор, 

същите да претърпят незначителни корекции. Тези корекции не би следвало да 

променят съществено натовареността на отделните прокуратури, като обособят 

промяна на натовареността им от ниско към средно или високо натоварени. 

2. Независимо от възприетия в настоящия анализ и в ПРБ подход за определяне 

на натовареността по щат на база общ обем прокурорска дейност, изготвилият анализа 

счита, че ефективността на прокурорската дейност, респ. И натовареността, се измерват 

най- обективно с показателя от Колона 2. Общо прокурорски актове и участия в 

съдебни заседания на Таблица 5.!.Обем на прокурорска дейност на прокуратурите 

в страната от статистическите таблици, въведени в ПРБ., както и с показателите в 

Колона 4 Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания от Таблица 5.2. 

Средна натовареност в прокуратурите в страната. Това е така, защото сред тези 

показатели отчитат същинската прокурорска дейност - брой участия в съдебни 

заседания, актове /решения по преписки, в т.ч. постановления за отказ за образуване 

на ДП, постановления за образуване на ДП, преписки по надзора за законност, 

инстанционни преписки, внесени прокурорски актове в съда (обв.акт, споразумения, 

постановления по чл.78а от НК), постановления за прекратяване и за спиране, които 
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обективно в най-голяма степен показват натовареността на прокурорите и 

ефективността от дейността им. 

Показателите в Колона 2 Общ обем прокурорска дейност от Таблица 5.4 - 

Актуализиран обем на дейността на прокуратурите, които са послужили за 

определяне на натовареността по щат и действителната натовареност на прокурорите 

при настоящия анализ, съдържат и данни / резултати от прокурорска дейност, 

включващи допълнителни произнасяния на прокурорите по отделните видове надзори 

прокурорска дейност, които са трудно проверими за достоверност. Именно тези актове 

и дейности, неизискващи значително време и представляващи отчасти 

формални/бланкови произнасяния, съществено се отразяват на актуализирания обем 

прокурорска дейност и водят до резултата: прокуратури, с невисока натовареност по 

показателя общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания, да имат много 

голям обем прокурорска дейност. 

 

 

Приложения: 

№ 1  Справка за натовареността в ПРБ към 31.12.2012г. сортирани по щат. 

№ 2 Справка за натовареността в ПРБ към 31.12.2012г. сортирани по действителна 

натовареност. 

№ 3 Справка за натовареността в ПРБ към 31.12.2011г. сортирани по щат. 

№ 4 Справка за натовареността в ПРБ към 31.12.2011г. сортирани по действителна 

натовареност. 

№ 5 Справка за натовареността в ПРБ към 31.12.2010г. сортирани по щат. 

№ 6 Справка за натовареността в ПРБ към 31.12.2010г. сортирани по действителна 

натовареност. 

№ 7 Справка за щатната численост, натовареност и свободни щатни бройки в 

прокуратурите към 21.02.2013г., предоставена от Главния прокурор на РБ. 

 








































































