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Д О К Л А Д 

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ВЪВ 

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2019 г. 
 

 

Р А З Д Е Л    І 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА 

И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 

 

   1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. 

Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на 

органите на досъдебното производство и другите правоприлагащи 

органи, ангажирани с противодействието на престъпността. 

 През 2019 година военните прокурори и разследващи органи 

изпълняваха служебните си задължения в съответствие с Конституцията на 

Република България, законите и другите нормативни актове, както и с 

указанията на Главния прокурор. Заедно с останалите правозащитни органи, 

те положиха значителни усилия за ефективно и обективно провеждане на 

наказателните производства във военно-апелативния район.    

През отчетната година се изостриха негативните тенденции в средата за 

сигурност, които се отразяват върху задачите, проблемите и тенденциите в 

дейността на въоръжените сили и така предопределят задачите, проблемите и 

тенденциите в работата на военните магистрати.  

Разрушаването на държавни структури в Близкия изток и Северна 

Африка, бежанските вълни, разпространяването на радикални идеи и 

тероризъм в европейските страни създадоха в Европейския съюз постоянна 

заплаха от терористични атаки и масови безредици. В страните от Балканския 

полуостров продължават остри вътрешнополитически и етнически  

противопоставяния, спорове относно геополитическата ориентация и 

призивите към изменение на държавните граници.Изпълнението на задачи по 

мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност" и през тази година 

беше една от основните дейности на Българската армия.Военнослужещи 

участваха в множество мисии и операции зад граница.Поради миграционния 

натиск военнослужещи от Българската армия участват в съвместни действия с 

Главна дирекция „Гранична полиция" за подпомагане охраната на държавната 

граница". През изминалата година въоръжените сили участваха и в голям брой 

многонационални учения, както у нас, така и зад граница.  

Във вътрешно-политически аспект най-съществен проблем остава 

корупцията в държавния апарат, която освен че оказва сериозно негативно 

влияние върху условията за живот на гражданите и компрометира 

демократичните институции, има пряко отражение върху загубата на бойни 

способности от Българската армия. Дългогодишните корупционни практики 

при изразходване на значителни финансови средства за техническа 
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модернизация на въоръжените сили, доведоха до невъзможност армията да 

изпълнява пълноценно функциите си, поради липса на технологично 

модернизиране  и отлив на личен състав.    

Отдаването под наем и отчуждаването на имоти на Министерство на 

отбраната, както и сключването на договори за охрана на освободени 

войскови имоти остават дейности, белязани с устойчиви корупционни 

практики.  

Обедняването на населението, високата безработица, занижаването на 

нивото на образованост и интегрираност са социални процеси, които влияят 

върху качеството и мотивацията на личния състав на въоръжените сили  и 

предопределят множество правонарушения, засягащи подчинеността, 

военната чест, носенето на караулна и вътрешна служба и опазването на 

материалните средства. 

Амортизираната военна техника и големият брой боеприпаси, 

подлежащи на унищожаване и утилизация, създават предпоставки за 

произшествия със значителни вредни последици.  

Тези фактори определят характера, структурата и динамиката на 

престъпността във въоръжените сили, борбата с която е основна дейност на 

военните прокуратури, съгласно действащото законодателство.  

         Определящи характера на престъпността във военно-апелативния район 

деяния през годината бяха общоопасните престъпления (26% от 

новообразуваните дела и 40 % от внесените в съд актове), престъпленията 

против собствеността (19% от новообразуваните дела и 12% от внесените в 

съд актове),  документните престъпления (16% от новообразуваните дела и 

13% от внесените актове), военните престъпления (18% от новообразуваните 

дела и 12% от внесените актове). 

 
         Характерът, структурата, динамиката и териториалното разпределение 
на регистрираната престъпност във Военно-апелативния район за последните 
три години могат да бъдат проследени от следните таблици: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 3 

                   Новообразувани досъдебни производства за : 
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Новообразувани ДП 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 

   Видове 

престъплен

ия 

ВОП-София ВОП-Сливен ВОП-Пловдив  

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Глава I - - - - 1 - - - - 

Глава II 13 2 6 7 5 3 6 12 4 

Глава III - 1 - - - - - - - 

Глава IV 1 1 - - - - - 1 1 

Глава V 18 17 24 9 8 18 17 9 27 

Глава VI 4 2 6 2 - 3 - 1 1 

Глава VII - 1 - 1 - - - - - 

Глава VIII 5 2 2 1 2 1 2 1 4 

Глава IX 3 7 6 6 18 18 4 5 3 

Глава ІХа - - - 1 - - - - - 

Глава X 4 4 1 2 2 - 2 - - 

Глава XI 21 12 14 15 15 8 23 21 26 

Глава XII 3 - - - - - - - - 

Глава XIII 7 6 7 12 20 18 6 6 9 

Глава XIV - - - - - - - - - 

Общо 79 55 66 56 71 69 60 56 75 
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                  Внесени в съд прокурорски актове за престъпления по : 

Видове 

престъпления 

ВОП-София ВОП-Сливен ВОП-Пловдив  

2019 2018 2017 2019  2018 2017 2019 2018 2017 

Глава I - - - - - - - - - 

Глава II 4 1 3 2 2 - 1 4 1 

Глава III - - -  - -  - - 

Глава IV - - - - - - 1 1 - 

Глава V 4 4 7 8 5 14 8 5 14 

Глава VI 1 - 2 1 4 1 - - 1 

Глава VIII 1 1 1 1 - 1 2 1 2 

Глава IX 3 5 2 7 7 9 5 3 - 

Глава ІХа - - - 1 - - - - - 

Глава X 1 10 - 3 1 1 2 - - 

Глава XI 13 11 14 12 19 11 20 16 23 

Глава XII 1 - - - - -  - - 

Глава XIII 1 1 1 8 9 11 2 4 3 

Общо 29 33 30 43 47 48 41 34 44 
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113 

61 

16 36 

114 

44 
24 46 

122 

65 

17 40 

Внесени прокурорски актове в съда през 2019 г. 

2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 
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           Териториалното разпределение на извършените престъпления се 

определя от концентрацията на военни формирования в района на ВОП-

Пловдив и от концентрацията на ръководните звена на армията, 

Министерството на отбраната и структурите, подчинени на министъра на 

отбраната в района на ВОП-София. 

 
     

           През 2019 год. във военно-апелативния район бяха образувани 195  

нови досъдебни производства.  

          За сравнение: През 2018 год. бяха образувани 182, а през 2017 год. - 210  

нови досъдебни производства. 

          През отчетната година военно-окръжните прокуратури  внесоха в 

съд 113 прокурорски акта срещу 119 лица.  

           За сравнение :  През 2018 год. бяха внесени  в съд 114 прокурорски акта 

срещу 127 лица, а през 2017 год. - 122 прокурорски акта срещу 134 лица. 

           Броят на новообразуваните през отчетната година  дела е  равен на 107 

% от образуваните през 2018 год. и на 93 % от броя на образуваните през 2017 

год. Броят на внесените през отчетната година  актове е  равен на  99 % от 

внесените през 2018 год. и на 93 % от броя на внесените през 2017 год.  

          Малкият брой наказателни производства се дължи главно на 

недокомплекта в Българската армия, достигащ до 20% от щатните бройки.  

 

          Предвид особената компетентност на военните прокуратури, не могат да 

бъдат събрани данни и направени изводи за латентната престъпност,тъй като 

не е възможно да се установи колко от неразкритите извършители на 

престъпления, регистрирани от МВР, са лица по чл.396 от НПК. Делата срещу 

неизвестен извършител са незначителен дял, тъй като за образуване на делото 

е необходимо да са налице поне данни за принадлежността му към кръга по 

чл.396 от НПК.  

 

ВОП-София 

79 

ВОП-

Пловдив 

60 

ВОП-Сливен 

56 

Териториално разпределение на 

новообразуваните ДП през 2019 година 
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 2. Необходими мерки и законодателни промени  

          И през отчетната година проблемите в работата на военните 

прокуратури биваха очертавани на  периодични работни срещи на магистрати 

и военни полицаи от съответния район, на съвместни съвещания на 

ръководителите на военно-окръжните прокуратури и прокурори от Военно-

апелативна прокуратура, както и по време на тематичните проверки и 

ревизии, извършвани от ВоАП.Освен това, по повод конкретни проблеми в 

дейността на отделните прокуратури, военно-апелативният и военно-

окръжните прокурори своевременно издаваха заповеди, целящи по-добра 

организация и усъвършенстване на работата.  

           Необходимите мерки за подобряване на работата следва да бъдат 

търсени в няколко насоки :  

-Пълноценно приложение на нормите, уреждащи разпоредителното 

заседание, с цел избягване на неоправдано забавяне на процеса.    

-Приложение в практиката на утвърдените със заповед на Главен 

прокурор № РД-02-29 от 15.12.2017 г. Указания за подобряване на работата на 

Прокуратурата на Република България по наказателно-съдебния надзор. 

-Активизиране на дейността на Служба„Военна полиция”, Инспектората 

на МО и Дирекция „Вътрешен одит” - МО и продължаване на активното 

взаимодействие с Държавна агенция „Национална сигурност“ за своевременно 

разкриване на престъпления, извършвани във въоръжените сили. 

 - Продължаване на практиката на съвместни съвещания и обучения на 

прокурорите и разследващите органи на окръжно и национално ниво.  

          -Осигуряване на квалифицирани експерти икономисти, счетоводители и 

инженери за участие в наказателни производства. 

-Превантивна дейност във военните формирования, насочена към 

своевременно реагиране от командирите на констатирани правонарушения, 

възпитателно и предупредително въздействие спрямо военнослужещите.  

Същевременно са необходими и законодателни промени.След 

приемането на България в НАТО,  със законовите изменения  в периода 2007-

2016 година беше напълно преуредена системата от органи за защита на 

националната сигурност. Същевременно промените в устройството на тези 

органи и статута на служителите им не намериха отражение в наказателно-

правната защита на обществените отношения, свързани с тяхната дейност. 

Освен това е необходимо законодателят отново да прецени, дали специален 

обект на сегашната глава ХІІІ следва да бъдат само обществените отношения, 

свързани с дейността на въоръжените сили или и обществените отношения, 

свързани с дейността на цялата система за национална сигурност. 

Премахването на военните звания, не измени спецификата на работата в МВР 

и в органите, изведени от МВР.Със заличаването на служителите им като 

субекти на военни престъпления обаче важни обществени отношения, които 

изискват специфична наказателно–правна защита останаха незащитени. 
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         Независимо от евентуално изменение на обекта на защита и субектите на 

престъпления по глава ХІІІ на Особената част на НК и на кръга лица, чиито деяния 

са подсъдни на военните съдилища е необходимо : 

           В Общата част на НК чл. 93 да се измени и допълни, като : 

           Текстът на т.11 придобие следния вид  „Военно време" е времето, през което в 

страната е обявено "положение на война" или "военно положение". За начало на 

положение на война се приема часът и денят на обявяването на войната или времето на 

фактическото започване на бойните действия. За край на положение на война се приема 

обявеният час и ден за прекратяване на военните действия, а в случай на продължаването 

им след обявения час и ден - времето на тяхното фактическо прекратяване.“ 

          Бъде създадена нова т.31 „Военно длъжностно лице е  лице по чл.371 б. „а“, „б“, 

„в“ и „г“, на което с нормативен акт или заповед са възложени задължения по военната 

служба, за изпълнение на които има власт да прави задължителни искания към 

длъжностни лица от същото ведомство, без да им е началник“.  

          Бъде създадена нова т.32 „Бойна обстановка е състояние на непосредствено 

съприкосновение на формирования на сили от системата за национална сигурност с 

въоръжен противник, при което се използват  оръжие и бойна техника за осигуряване на 

отбраната, националната сигурност и вътрешния ред, в мирно или във военно време“.   

          Бъде създадена нова т.33 „Военна служба са държавната служба, при условия и по 

ред, определени със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с 

правилника за прилагането му, с уставите на въоръжените сили и със сключения договор, 

както и активната служба в доброволния резерв и военновременната служба във 

въоръжените сили.“   

           В НК текстът на чл. 101. (2) да бъде изменен по следния начин : Ако деянието е 

извършено от военнослужещ или държавен служител от  състава на въоръжените 

сили наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години. 

          В НК текстът на чл. 102. (1) да бъде изменен по следния начин Който с цел да 

намали отбранителната способност на републиката предизвика бунт или неподчинение в 

българските въоръжени сили или бягство от тях, или със същата цел разстрои 

подготовката или снабдяването им, се наказва с лишаване от свобода от пет до 

петнадесет години. 

        В НК, в чл.406 да бъде създадена нова алинея 3 с текст :   

      „За деянията по чл.  372, ал.  1, 373, 374, 378, ал.  1, 379, 380, 387, ал.  1, 388, ал. 1, 391, 

ал. 1, и 395, ако извършеното не засяга съществено военната дисциплина, виновният може 

да бъде наказан по дисциплинарен ред, след постановяване на отказ да се образува 

наказателно производство или след прекратяване на наказателното производство.“  

          В чл.401, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс  думите „лицата по чл.396, 

ал.1, т.4“ следва да бъдат заменени с думите „лицата на военновременна служба“. 

         В Закона за съдебната власт : 

         В чл.100 да бъде създадена нова алинея 2 „Във военно време председателят на 

Върховния касационен съд може да командирова съдия от окръжен или районен съд да 

изпълнява длъжността военен съдия.“ 

         Чл.107 ал.3 да бъде изменен по следния начин: „Когато командироването по ал. 1 не 

е възможно и във военно време, председателят на Върховния касационен съд може да 

командирова апелативен съдия от района на друг апелативен съд“. 

         В чл.147(3) да бъде създадена нова т. 3 „ във военно време“. 

         В чл. 227. (2) да бъде добавен текстът „и във военно време“. 

        Ако законодателят не намери за необходимо да разшири обекта на защита и 

субектите на престъпления по глава ХІІІ на Особената част на НК и кръга лица, 

чиито деяния са подсъдни на военните съдилища, остава необходимостта, както от 

горепосочените, така и от следните изменения:  

          В глава ХІІІ на Особената част на НК : 
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          Заглавието на Раздел ІІІ да бъде изменено в „Общи длъжностни престъпления“  

         Текстът на чл. 387. (1) да придобие следната редакция : „Който злоупотреби с 

властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или 

превиши властта си и от това произлязат вредни последици за дейността на 

структурата, в която изпълнява военна служба, ако извършеното не съставлява друго 

престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години“. 

         Текстът на чл. 387. (3) да придобие следната редакция : (3) „Ако деянието по 

предходните алинеи е извършено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна 

облага или да причини другиму вреда, или е свързано с възлагане на обществени поръчки 

за нуждите на въоръжените сили или с приватизация,продажба и даване под наем на 

държавна собственост, наказанието е: лишаване от свобода от една до пет години по 

ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи - от три до десет години, 

като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.“ 

          Текстът на чл. 388. (1) да придобие следната редакция : „Чл. 388. (1) Който по 

непредпазливост наруши или не изпълни служебните си задължения и от това произлязат 

вредни последици за дейността на държавния орган или структура, в която изпълнява 

военна служба, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с 

лишаване от свобода до две години.“ 

        В Раздел ІV да бъдат създадени нови състави на престъпления по чл.388а, чл. 388б и  

чл. 391 ал.4 с посочените по-горе текстове.  

       В Раздел V. да бъде изменен чл. 395 и да бъде създаден нов чл.394 с предложените 

текстове. 

       В Раздел VI  да бъде създаден нов чл.397б с предложения текст.   

       Освен това е необходимо да бъде отменен чл.392 от НК и да бъде създаден нов чл. 

278д.:  

(1)„Гранично-полицейски орган, който умишлено или по непредпазливост наруши 

правилата по охраната на държавната граница, се наказва с лишаване от свобода до три 

години.“ 

(2) Ако деянието се е изразило в самоволно изоставяне или незаемане на охранявания 

обект или участък от държавната граница, наказанието е лишаване от свобода от една 

до осем години. 

(3) За престъпленията по предходните алинеи в особено тежки случаи наказанието е 

лишаване от свобода от три до петнадесет години. 

        В НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС чл.396 ал.1 и 2 и чл.405 ал.1 

следва да бъдат изменени по следния начин: 

       „Чл.396.(1 На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления, извършени от: 

1.военнослужещи; 

2.(нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм., бр. 109 от 2008 г.); 

3.генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и 

ведомства; 

4.резервистите при изпълнение на активна служба в доброволния резерв и лицата на 

военновременна служба; 

5.(предишна т. 4 - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм., бр. 109 от 2008 г.); 

6.лицата по служебно правоотношение и лицата по трудово правоотношение в 

Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на 

министъра на отбраната, в Националната служба за охрана и Държавната агенция 

"Разузнаване" при или по повод изпълнение на службата или работата им.  

          (2) На военните съдилища са подсъдни и делата за престъпления, в съучастие и в 

съпричинителство с граждански лица.“ 

         „Чл. 405. (1) Разследването се провежда от военни следователи по дела за 

престъпления: 

1. посочени в чл. 194, ал. 1, т. 1; 
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2. извършени от офицери; 

3. с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на 

съответната военно-окръжна прокуратура; 

4.извършени от лица по служебно правоотношение и лица по трудово правоотношение в 

Националната служба за охрана и Държавната агенция "Разузнаване" при или по повод 

изпълнение на службата им.“ 

        Ако законодателят прецени, че следва да разшири специалния обект на 

престъпленията по глава ХІІІ на Особената част на Наказателния кодекс и кръга 

лица, чиито деяния са подсъдни на военните съдилища, (като по този начин възстанови 

традиционния статут на военните съдилища, като специализирани съдилища за цялата 

система за национална сигурност) са необходими следните изменения :  

       Заглавието на глава ХІІІ следва да бъде изменено в „Престъпления против реда за 

изпълнение на държавна служба в системата за национална сигурност”. 

        Чл.371 от НК следва да приеме следния вид : 

„Чл. 371. (1) За престъпления по тази глава носят отговорност: 

а) военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

б) генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и 

ведомства; 

в)държавните служители в Министерството на вътрешните работи, в  Държавната 

агенция "Национална сигурност", в Държавната агенция "Разузнаване", в 

Държавната агенция „Технически операции“, в Главната дирекция "Изпълнение на 

наказанията" при Министерството на правосъдието, в Главната дирекция "Охрана" 

при Министерството на правосъдието, в Бюрото по защита при Главния прокурор и 

държавните служители по чл.10а от Закона за защита на класифицираната 

информация в Държавната комисия по сигурността на информацията; 

г) резервистите при изпълнение на активна служба в доброволния резерв и лицата на 

военновременна служба; 

д) неупоменатите в този член лица за съучастие в престъпления по тази глава.“ 

(2) За престъпления, увреждащи реда за изпълнение на военна служба, носят 

отговорност само лицата, изпълняващи военна служба и техните съучастници.  

        В Раздел І „Престъпления против подчинеността и военната чест“ 

        Текстът на чл. 379а следва да придобие следната редакция „Който извърши 

действие, грубо нарушаващо реда за изпълнение на военна  служба, ако извършеното не 

съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест 

години.“ 

         В раздел ІІ Отклонение от военна служба 

Чл. 380 ал.1 следва да придобие следната редакция: 

Чл. 380 (1) Който без разрешение напусне частта или мястото на службата си или не се 

яви на мястото на служба, където му е предписано за срок от едно до три денонощия се 

наказва за отклонение от военната служба с… 

          В чл.380 ал. 2 думите „или ако лицето е осъждано за отклонение от военна 

служба” да бъдат заличени. 

          В чл. 381 думата „повторно” следва да отпадне. 

          В чл. 386, ал.1 да бъде отменена. 

          Чл. 386, ал.3 да бъде отменена. 

         Заглавието на Раздел ІІІ да бъде изменено в „Общи длъжностни престъпления“  

         Текстът на чл. 387. (1) да придобие следната редакция : „Който злоупотреби с 

властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или 

превиши властта си и от това произлязат вредни последици за дейността на държавния 

орган или структура, в която изпълнява военна или друга държавна служба, ако 

извършеното не съставлява друго престъпление, се наказва с лишаване от свобода до 

три години“. 
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         Текстът на чл. 387. (3) да придобие следната редакция : (3) „Ако деянието по 

предходните алинеи е извършено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна 

облага или да причини другиму вреда, или е свързано с възлагане на обществени поръчки 

за нуждите на въоръжените сили или с приватизация,продажба и даване под наем на 

държавна собственост, наказанието е: лишаване от свобода от една до пет години по 

ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи - от три до десет години, 

като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.“ 

          Текстът на чл. 388. (1) да придобие следната редакция : „Чл. 388. (1) Който по 

непредпазливост наруши или не изпълни служебните си задължения и от това произлязат 

вредни последици за дейността на държавния орган или структура, в която изпълнява 

военна или друга държавна служба, ако извършеното не представлява по-тежко 

престъпление, се наказва с лишаване от свобода до две години.“ 

        Да бъдат създадени следните нови текстове : 

         Чл.388а (1) Началник, който съзнателно допусне подчинен да извърши  престъпление 

при или по повод изпълнение на службата му, се наказва с наказанието, предвидено за 

извършеното престъпление.  

         (2) „Който при наличие на възможност, не вземе надлежни мерки за 

предотвратяване на извършването на престъпление от лице по чл.371 от НК, при или по 

повод изпълнение на службата му, се наказва с лишаване от свобода до три години. 

         Чл. 388б  „Началник, който с цел да извлече облага за себе си или за другиго, възлага 

на подчинени работа, която не е свързана с изпълнение на службата им, се наказва с 

лишаване от свобода до три години.“ 

          Заглавието на Раздел ІV следва да се измени в  „Престъпления против носенето 

на специални видове служба в системата за национална сигурност“. 

          Чл. 389. (1) да придобие следния вид : „Който умишлено или по непредпазливост 

наруши правилата на караулната, постовата,  патрулната или конвойната служба или 

издадените въз основа на тези правила разпореждания, се наказва с лишаване от свобода 

до една година.“ 

          В чл. 391 да се създаде нова алинея 4 „Наказанията по алинея 1-3 се налагат и на 

лице от дежурно-вахтената служба, което умишлено или по непредпазливост наруши 

уставните правила на дежурно-вахтената служба.“ 

         Чл. 392. (1) да добие следния вид : „Гранично-полицейски орган, който умишлено 

или по непредпазливост наруши правилата по охраната на държавната граница, се 

наказва с лишаване от свобода до три години.“ 

           В Раздел V. Други военни престъпления  

           Чл. 395. да придобие следната редакция „Който изостави или загуби вещи на 

значителна стойност, ползвани от въоръжените сили, се наказва с лишаване от 

свобода до три години. 

           Да бъде създаден нов чл.394 (1) „Който в нарушение на служебните си задължения 

приеме недоброкачествени, нестандартни или некомплектни произведения, или 

произведения, които не отговарят на установените за тях нормативни или договорни 

изисквания за качество, тип или белези, в изпълнение на обществена поръчка за нуждите 

на въоръжените сили се наказва с лишаване от свобода до десет години.“ 

          (2)„Който умишлено води непълна и неточна отчетност на поверените му 

материални средства, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление се наказва 

с лишаване от свобода до една година.“ 

          (3)Който, при освобождаване от военна служба или преместване на друга 

длъжност, не се яви, за да сдаде длъжността и повереното му имущество по установения 

ред или осуети сдаването по какъвто и да е начин се наказва с лишаване от свобода до 

една година.“ 

         В Раздел VI  „Военни престъпления, извършени във военно време или в бойна 

обстановка или при участие в мисия или операция извън страната“ 
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         Да бъде създаден нов чл.397б „Началник,който по непредпазливост не предприеме 

установените правила за предпазване при движение и разполагане на войските и от това 

настъпят вредни последици, ако деянието не съставлява по-тежко престъпление, се 

наказва с лишаване от свобода до три години.“ 

         Ако бъде изменен специалният обект на престъпленията по глава ХІІІ от 

Особената част на НК,  следва да бъдат направени и следните изменения в НПК :  

        Текстът на чл.396 от НПК да приеме следната редакция :  

       Чл.396. (1) На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления, извършени от: 

1. военнослужещи; 

2. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм., бр. 109 от 2008 г.); 

3. генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и 

ведомства; 

4. резервистите при изпълнение на активна служба в доброволния резерв и лицата на 

военновременна служба; 

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм., бр. 109 от 2008 г.); 

6. лицата по служебно правоотношение и лицата по трудово правоотношение в 

Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на 

министъра на отбраната, в Министерството на вътрешните работи, в Националната 

служба за охрана, в Държавната агенция "Национална сигурност", в Държавната агенция 

"Разузнаване", в Държавната агенция „Технически операции“, в Главната дирекция 

"Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието, в Главната 

дирекция "Охрана" при Министерството на правосъдието, в Бюрото по защита при 

Главния прокурор и служителите по чл.10а от Закона за защита на класифицираната 

информация в Държавната комисия по сигурността на информацията, при или по повод 

изпълнение на службата или работата им.  

          (2) На военните съдилища са подсъдни и делата за престъпления, в съучастие и в 

съпричинителство с граждански лица. 

        Текстът на чл. 405 от НПК да приеме следната редакция:  

        Чл. 405. (1) Разследването се провежда от военни следователи по дела за 

престъпления: 

1. посочени в чл. 194, ал. 1, т. 1; 

2. извършени от офицери; 

3. с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на 

съответната военно-окръжна прокуратура; 

4.извършени от лица по служебно правоотношение и лица по трудово правоотношение в 

Министерството на вътрешните работи, в Националната служба за охрана, в 

Държавната агенция "Национална сигурност", в Държавната агенция "Разузнаване", в 

Държавната агенция „Технически операции“, в Главната дирекция "Изпълнение на 

наказанията" при Министерството на правосъдието, в Главната дирекция "Охрана" при 

Министерството на правосъдието, в Бюрото по защита при Главния прокурор и 

служителите по чл.10а от Закона за защита на класифицираната информация в 

Държавната комисия по сигурността на информацията, при или по повод изпълнение на 

службата им. 

(2) Извън случаите по ал. 1 разследването се извършва от военни разследващи полицаи. 

(3) За образуваното досъдебно производство незабавно се съобщава на съответния 

началник. 
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РАЗДЕЛ  ІІ 

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

 

Данните относно дейността на отделните военно-окръжни прокуратури, 

Военно-апелативна прокуратура и на целия военно-апелативен район, са 

отразени в приложените към доклада таблици.  

Дейността на Военно-апелативната и военно-окръжните прокуратури 

протича при стриктно спазване на Наказателно-процесуалния кодекс, 

Инструкция № И-3/15.11.2012 г. за организация на взаимодействието между 

Прокуратурата на Република България и Военната полиция и заповедите и 

указанията на Главния прокурор.  

 През годината не беше констатирана противоречива  прокурорска и 

съдебна практика, относима към досъдебната фаза при упражняване на 

съдебен контрол по отношение на действията на разследващите органи и 

прокурора, изискващи съдебна санкция.  

 

          ДЕЙНОСТ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА  

          През 2019  година магистратите от Военно-апелативна прокуратура 

работиха общо по  885  преписки по следствения надзор, 610 от които бяха  

образувани през годината.   

         За сравнение: През 2018 год. те работиха по 913 преписки по следствения 

надзор, 675 от които бяха  образувани през годината, през 2017 год. по  1267  

преписки по следствения надзор, 684 от които новообразувани. 

        Броят на преписките по следствения надзор през 2019 год. е равен на      

97 % от броя на преписките през 2018 год. и на 70 % от броя им през 2017 год. 

        Броят на новообразуваните преписки през 2019 год. е равен на 90 % от 

броя им през 2018  год. и на  89 % от броя им през 2017 год.    

         През отчетния период  във Военно-апелативна прокуратура бяха  

решени 826 преписки по следствения надзор и в края на периода останаха 

нерешени 59 преписки. Всички преписки бяха решени в срок до 1 месец. 

         По повод жалби и служебни проверки за законосъобразност на 

първоинстанционни актове, прокурорите от ВоАП постановиха  446  акта, 

като  потвърдиха 409 и отмениха 37 първоинстанционни акта.  

         По три преписки прокурорите от Военно-апелативна прокуратура 

извършиха лични проверки, като и по трите беше отказано образуване на 

наказателно производство. Други пет наказателни производства бяха 

образувани от прокурори от ВоАП, след отмяна на първоинстанционни 

постановления за отказ. 

          На основание чл.213, ал.2 от НПК прокурорите от ВоАП се произнесоха 

с 368 постановления, като потвърдиха  341 постановления за отказ да се 

образува досъдебно производство (93%) и отмениха 27.  

          При служебни проверки за законосъобразност на постановления за 

прекратяване на наказателното производство, въззивните военни прокурори се  
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произнесоха със 74 акта, като потвърдиха 65 /  88%/ и отмениха 9.С 21 

постановления на основание чл.46, ал.3 от НПК,  прокурори от ВоАП се 

произнесоха по законосъобразността на други постановления на 

първоинстанционни прокурори и  дадоха указания по хода на разследването. 

15 акта на първоинстанционни прокурори бяха потвърдени, а 1 отменен.  

          С постановления на ВоАП през годината беше  оставено без уважение 1 

искане за отвод, 120 преписки бяха изпратени по компетентност. 

          За сравнение:През 2018 година във Военно-апелативна прокуратура 

бяха  решени 854 преписки по следствения надзор и в края и останаха 

нерешени 59 преписки. Всички преписки бяха решени в срок до 1 месец. 

         По повод жалби и служебни проверки за законосъобразност на 

постановления за отказ да се образува досъдебно производство, прокурорите 

от ВоАП постановиха  510  акта, като  потвърдиха 457 (90%) и отмениха 57 

(10%)първоинстанционни акта.Произнасяйки се по 434 постановления за от-

каз да се образува досъдебно производство,те потвърдиха 391 и отмениха 43.          

По три преписки прокурори от Военно-апелативна прокуратура извършиха 

лични проверки, като по две от тях бяха образувани наказателни 

производства. Други две наказателни производства бяха образувани от 

прокурори от ВоАП, след отмяна на първоинстанционни постановления за 

отказ.  При служебни проверки за законосъобразност на постановления за 

прекратяване на наказателното производство, въззивните военни прокурори се  

произнесоха със 66 акта, като потвърдиха 57 /86 %/ и отмениха 9 /14%/. 

        Беше  уважено 1 искане за самоотвод.  С 18 постановления на основание 

чл.46,ал.3 от НПК, прокурори от ВоАП се произнесоха по законо-

съобразността на други постановления на първоинстанционни прокурори и  

дадоха указания по хода на разследването. 17 акта на първоинстанционни 

прокурори бяха отменени, а 1 потвърден. 117 преписки получени във Военно-

апелативна прокуратура бяха изпратени по компетентност. 

          През 2017 год. са решени 1227 преписки по следствения надзор и в края 

на периода са останали нерешени 40. По жалби и служебни проверки за 

законосъобразност на постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство, са постановени 408  акта. Потвърдени са 368 постановления за 

отказ / 90 %/ и   отменени 40 /10%/. Потвърдени са  56 /76 %/  постановления 

за прекратяване на наказателното производство и отменени 18 /24 %/.Уважени 

са 3 искания за отводи и самоотводи и са оставени без уважение 4. С 33 

постановления на основание чл.46, ал.3 от НПК са дадени указания по хода на 

разследването, като 17 акта на първоинстанционни прокурори са отменени, а 

16 потвърдени. 94 преписки са изпратени по компетентност. По пет преписки 

е извършена лична проверка от прокурор във Военно-апелативна прокуратура, 

като всички са приключени с постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство. 
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         През отчетния период, по 12 акта на магистрати от Военно-апелативна 

прокуратура беше извършена проверка от Върховна касационна прокуратура.   

8 постановления бяха потвърдени, а 4 отменени. Проверените по касационен 

ред постановления са 2% от общия брой постановления на прокурори от 

Военно-апелативна прокуратура. 

          За сравнение: През 2018 год. по 5 акта на магистрати от Военно-

апелативна прокуратура беше извършена проверка от Върховна касационна 

прокуратура. Всички постановления бяха потвърдени.  

            През 2017 година беше извършена проверка по 7 акта на магистрати от 

Военно-апелативна прокуратура от Върховна касационна прокуратура. 

Всички постановления бяха потвърдени. През последните три години 

проверените по касационен ред постановления са под 1% от общия брой 

постановления на прокурори от Военно-апелативна прокуратура. 

           Малкият дял на обжалваните и на отменените актове на въззивните 

прокурорите е следствие и от повишаването на качеството и обосноваността 

им.  

 

ДЕЙНОСТ НА ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

 

Резултатите от дейността на военно-окръжните прокуратури по 

преписки по следствения надзор са отразени в табл.1.1. 

 

           І.ДОСЪДЕБНА ФАЗА 

 

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

 

           През 2019 година военно-окръжните прокуратури  работиха по общо 

1719 преписки по следствения надзор. 1428 от тези преписки бяха 

новообразувани.    

          За сравнение: През 2018 година военно-окръжните прокуратури  работиха 

по общо 2340 преписки по следствения надзор. 2025 от тези преписки бяха 

новообразувани.   През 2017 год. военно-окръжните прокуратури  работиха по 

общо 2534 преписки по следствения надзор, от които 2210 новообразувани.     

          Броят на наблюдаваните преписки през 2019 год. е равен на  73 % от броя 

на наблюдаваните през 2018 год. и на 68 %  от наблюдаваните през 2017 год.  

         Броят на новообразуваните преписки е равен на  71  % от новообразуваните 

през 2018 год. и на  65 % от новообразуваните през 2017 год.   

           През 2019 година във военно-окръжните прокуратури бяха решени  

1643  преписки.В края на периода  останаха нерешени 76, от които 55 се 

намират при прокурор.  

          При извършваната от Военно-апелативна прокуратура контролна дейност, 

на военно-окръжните прокуратури се дават указания постъпилите сигнали да се 
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решават по същество, като проверки на основание чл.145 от ЗСВ се възлагат 

само в случаи,когато се налага при наличие на сигнал за извършено 

престъпление да се съберат достатъчно данни по смисъла на чл.211 от НПК.   

          1203  от решените във военно-окръжните прокуратури преписки са решени 

с постановление за отказ да се образува досъдебно производство, а  110 с 

постановление за образуване на досъдебно производство.  

          По 4 преписки във военно-окръжните прокуратури е извършена лична 

проверка от прокурор.  

         За сравнение:   

         През 2018 година във военно-окръжните прокуратури бяха решени  

2236  преписки.В края на периода  останаха нерешени 104, от които 56 се 

намират при прокурор. 1450  преписки са решени с постановление за отказ, а  

138 с постановление за образуване на досъдебно производство.  По 11 преписки 

е извършена лична проверка от прокурор. 

         През 2017 год. бяха решени 2472  преписки и  останаха нерешени 62, които 

се намират при прокурор и 183 преписки, по които се извършва проверка.  1676  

от решените преписки бяха решени с постановление за отказ, а  145 с 

постановление за образуване на досъдебно производство. По 15 преписки беше 

извършена  лична проверка от прокурор. 

Срочността на произнасяне по преписките във всички военно-окръжни 

прокуратури традиционно е много добра, което се дължи на създадената 

организация за периодичен контрол. Всички 1643 преписки са решени в срок до 

1 месец.  По 1209 преписки е била извършена проверка и са били приключени в 

срок до 2 медеца, а само по две проверката е била удължена над 3 месеца.  

 

   2. Следствен надзор  

 

   2.1. Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно 

систематиката на НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и на 

ощетените юридически лица от престъпления.  

Подробни данни за досъдебните производства, водени във военните 

прокуратури са отразени в таблица 1.2  

 

През отчетната 2019 год. във военните прокуратури бяха  

наблюдавани общо 357 досъдебни производства,  от които 195 бяха  

образувани през годината. 

 От досъдебните производства, без прекратените по давност, 231 /от 

които 130 новообразувани/  бяха разследвани от военен разследващ полицай, 

112 /от които 59 новообразувани/ от военен следовател и  14  /от които 10  

новообразувани/ - от военен прокурор.  

 Наблюдавани бяха 4 бързи производства, които бяха  преобразувани и 

проведени като производства по общия ред.  

За сравнение : 
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През 2018 год. бяха  наблюдавани общо 409 досъдебни производства,  

от които 182 образувани през годината. От досъдебните производства, без 

прекратените по давност, 264 /от които 134 новообразувани/  бяха разследвани 

от военен разследващ полицай, 119 /от които 41 новообразувани/ от военен 

следовател и  12 /от които 6  новообразувани/ - от военен прокурор.  

Наблюдавани бяха 8 бързи производства, които бяха  преобразувани и 

проведени като производства по общия ред. 

През 2017 год. бяха  наблюдавани общо 423 досъдебни производства, от 

които 210 образувани през годината. От досъдебните производства, без 

прекратените по давност, 282/от които 161 новообразувани/ бяха разследвани 

от военен разследващ полицай, 120 /от които 48 новообразувани/ от военен 

следовател и  10  /от които 1  новообразувано/-от военен 

прокурор.Наблюдавани бяха 7 бързи производства, 6 от които бяха  

преобразувани и проведени като производства по общия ред. 

 

Броят на наблюдаваните през 2019 година досъдебни производства е       

87 %  от броя им през 2018 год.  и 84 % от броя им през 2017 год.   

Броят на новообразуваните през 2019 година досъдебни производства   е 

равен на 107 % от броя им през 2018 год. и на  93 % от броя им през 2017 год.   

 

 
 

По новообразуваните досъдебни производства пострадали са 73  

физически лица, сред които 1 непълнолетен и 3 малолетни. 53 от 

пострадалите лица са мъже /от тях 1 непълнолетен и 1 малолетен/, а  20  са 

жени /от тях 2 малолетни/. 

29  физически лица -24 мъже(един малолетен) и 5 жени са пострадали от 

престъпления против личността.  

3 лица (малолетен, непълнолетен и малолетна) са пострадали от 

престъпления против брака и семейството. 

9 лица /8 мъже и 1 жена/ са пострадали от престъпления против 

собствеността. 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 

357 

409 
423 

195 
182 

210 

Наблюдавани ДП през 2019 година 

наблюдавани ДП 

новообразувани ДП 
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3 мъже са пострадали от престъпления по глава VІІІ. 

2 жени са пострадали от престъпления против реда и общественото 

спокойствие.  

20 лица /9 мъже, от които един непълнолетен и 11 жени, от които една 

непълнолетна/ са пострадали от престъпления по транспорта.   

7 мъж са пострадали от престъпления по глава ХІІІ от НК /Военни 

престъпления/. 

 От 40 престъпления са пострадали юридически лица. Почти във всички 

случаи това са Министерство на отбраната и структурите, подчинени на 

министъра на отбраната.  

 

          Новообразуваните през 2018 година във военно-апелативния район  

195 досъдебни производства се разпределят, както следва: 

         -за престъпления против личността – 28, от които 1 за опит за убийство; 

9 за причиняване на смърт по непредпазливост, 1 за склоняване към 

самоубийство, 12 за телесни повреди; едно за принуда, четири за закана с 

убийство;  

       -за престъпления против брака и семейството–1 (по чл.183); 

        -за престъпления против собствеността-44, от тях за: кражби-12, грабеж-

1, присвоявания-8, измами-20, едно изнудване, унищожаване на чуждо 

имущество-2;  

         -за престъпления против стопанството – общо 6, от тях: по чл. 219 от НК 

– 2 и по чл.234 от НК -4 ; 

        -за престъпления против данъчната система (чл.255 от НК) - 1; 

        -за престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

организации–общо 8;  

       -за документни престъпления – 13; 

        -за престъпления против реда и общественото спокойствие – 9, от които 7  

за хулиганство; 

       -за общоопасни престъпления – общо 60, от които: 5 за палеж, 10 за 

престъпления против режима на оръжията и боеприпасите (чл.338-339 от 

НК),за престъпления по транспорта - 39 /от тях 13 по чл.343б от НК/, 

престъпления против режима на наркотичните вещества -  6;  

       -за престъпления против държавната тайна – 4;  

       -за военни престъпления – общо 25, от тях:  за престъпления против 

подчинеността и военната чест-10; за общи длъжностни престъпления -9; за 

отклонение от военна служба-1; за престъпления против караулната, постова, 

патрулна и вътрешна  служба–4, за престъпление по чл.395 – 1. 
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  Видове досъдебни производства  

  През отчетната година във военно-апелативния район бяха 

наблюдавани 357 досъдебни производства, разследвани по общия ред(без 

прекратените по давност) .    

  Бяха водени само 4 бързи производства, които бяха преобразувани в 

производства по общия ред.Малкият брой бързи и незабавни производства 

произтича от спецификата на компетентността на военните прокуратури:   

 -Доказването на съставите на престъпления, извършвани най-често във 

военните формирования изисква значително повече данни, отколкото са 

налице в хипотезите на бързо и незабавно производство.  

 -Заварените престъпления на военнослужещи, в повечето случаи, биват 

разкривани от органи на МВР, които нямат компетентност да започнат бързо 

или незабавно производство спрямо тези лица.  

 

    Действия на прокурора по ръководство и надзор на 

разследването.Екипен принцип на работа и взаимодействие с 

компетентните институции. 

 В практиката на военните прокуратури във възможно най-пълна степен 

се наложи екипният принцип на работа.Тъй като военните следователи винаги 

са били част от военно-окръжните прокуратури, няма съществени проблеми 

във взаимодействието между военните прокурори и следователи. В резултат 

на положените през предходни години усилия бяха отстранени практическите 

проблеми във взаимодействието с военните разследващи полицаи. 

Ръководната роля на наблюдаващия прокурор при досъдебните производства, 

водени във военните прокуратури е закрепена и в Инструкция № И-3 от 

15.11.2012 год. за организация на взаимодействието между Прокуратурата на 

Република България и военната полиция.  

Глава II 
Глава IV 

Глава V 

Глава VI 

Глава 

VII Глава VIII 

Глава IX 

Глава IXa Глава X 

Глава XI 

Глава XII 
Глава XIII 

Новообразувани ДП през 2019 

година 
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 Дейността във военните прокуратури протича в тясно взаимодействие, 

както със Служба „Военна полиция”, така и с ДАНС. 

Предвид специфичната компетентност не са възлагани досъдебни 

производства на МВР и на митнически разследващи инспектори.  

През отчетната година бяха наблюдавани 14 преписки и 6 досъдебни 

производства, образувани по материали на ДАНС. През отчетния период 2 

такива производство бяха внесени в съд, а едно лице беше осъдено.    

579 преписки и 16 досъдебни производства бяха образувани след 

самосезиране на военните прокуратури. Бяха наблюдавани общо 30 досъдебни 

производства, образувани след самосезиране. По такива наказателни 

производства бяха внесени в съд 15 прокурорски акта  и бяха осъдени 13 лица.   

Нито една преписка във военно-апелативния район, през годината, не е 

образувана по сигнал от контролни органи, извън Министерство на отбраната. 

  

Използване на капацитета на разследващите органи. 

          Предвид особената компетентност на военните прокуратури не могат да 

бъдат събрани данни и направени изводи за латентната престъпност.Не могат 

да бъдат правени и изводи от съотношението на регистрираните от Служба 

„Военна полиция” сигнали за престъпления с образуваните във военно-

апелативния район производства срещу известни и неизвестни извършители. 

          През 2019 год. по делата водени във военно-апелативния район работиха 

27 военни разследващи полицаи, които разследваха 231 дела и 15 военни 

следователи, които разследваха 112 дела (без прекратените по давност). 

         Съотношението на броя водени дела (без прекратените по давност) към 

броя на военните разследващи полицаи  беше 8.5 дела на военен разследващ 

полицай. 

        През 2018 год. беше 9,4, а през 2017 год. – 10 дела на военен разследващ 

полицай. 

         Същевременно през 2019 год. съотношението на броя на делата (без 

прекратените по давност) към броя на следователите  е 7.5.  През 2018 год. е 

било 7.4, а през 2017 год.- 6,3.  

          През годината от 112-те дела, разследвани от 15-те военни следователи, 

19 дела им бяха възложени по реда на чл.194, ал.1,т.4 от НПК. Други способи 

за повишаване на натовареността на следователите, които намират широко 

приложение в практиката са възлагане на отделни действия по разследването 

по дела, водени от прокурор и възлагане на проверки за деяния на офицери и 

деяния с фактическа и правна сложност. 

Характерно за дейността на военно-окръжните прокуратури е, че 

разследването по голяма част от делата  се извършва от прокурор. През 2019 

година военни прокурори извършиха лично разследване по 14 дела   

 

Организация и дейност при използване на специални 

разузнавателни средства.  
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Във военно-апелативния район дейността по прилагане на СРС е 

сведена до минимум. 

През годината не бяха правени искания за използване на специални 

разузнавателни средства. Направени бяха 9 искания за справки с данни по 

реда на Закона за електронните съобщения. 

Дейността по прилагане на СРС е организирана в съответствие с 

приетите изменения в Закона за специалните разузнавателни средства, с 

указанията на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни 

средства и с Указанието за задълженията на прокуратурите при осъществяване 

на правомощията на НБКСРС, утвърдено от Главния прокурор със Заповед № 

РД-02-42/20.11.2015г. Във военните прокуратури се поддържат актуални 

регистри за исканията за предоставяне на данни от предприятията, 

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по 

реда на чл. 159а, ал. 1  от НПК във връзка с чл. 251г, ал. 5 от Закона за 

електронните съобщения, за нуждите на досъдебните производства.  

 

 Мерки за неотклонение-внесени искания в съда, от тях уважени. 

Задържани лица.Изменена мярка за неотклонение „Задържане под 

стража” от прокурор. Констатирани случаи на просрочие, причини и 

действия на прокурора /чл.63,ал.5 и чл.234 ал.8 от НПК/.  

При определяне на мерките за неотклонение по досъдебните 

производства във военните прокуратури следва да се отчитат 

характеристичните данни на обвиняемите. Повечето обвиняеми са кадрови 

военнослужещи – не са осъждани, не са криминално проявени и срещу тях не 

се водят други наказателни производства, затова рядко са налице основания за 

вземане на тежки мерки за неотклонение и процесуална принуда. 

През отчетния период, във военно-апелативния район бяха внесени 3  

искания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”,като и 

трите бяха уважени . В края на периода има едно лице, задържано под стража, 

като продължителността на задържането му  е по-малко от 8 месеца.   

          През годината бяха внесени 4 искания за вземане на мерки за 

обезпечаване на конфискация, глоба и отнемане на вещи в полза на 

държавата, като и четирите бяха уважени от съда. 3 мерки за процесуална 

принуда бяха отменени от прокурори, съгласно чл.234 ал.8 от НПК.  

За сравнение: През 2018 год. бяха внесени 4  искания за вземане на 

мярка за неотклонение „Задържане под стража”.3 бяха уважени, а 1  остана 

без уважение.В края на периода, задържани под стража остана 1 лице, 

продължителността на чието задържане бе по-малко от 8 месеца.Не бяха 

внасяни искания за вземане на мерки за обезпечаване на конфискация, глоба и 

отнемане на вещи в полза на държавата.13 мерки за процесуална принуда бяха 

отменени от прокурори, съгласно чл.234 ал.8 от НПК.  

През 2017 год. бяха внесени 7 искания за вземане на мярка за 

неотклонение„Задържане под стража”/5 от ВОП-София и 2 от ВОП-Сливен/.5 

бяха уважени, а 2  останаха без уважение. Не бяха  подадени протести.5 
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обвиняеми изтърпяха мярка за неотклонение "Задържане под стража". В края 

на периода, задържани под стража останаха 4 лица. Не бяха внасяни искания 

за вземане на мерки за обезпечаване на конфискация, глоба и отнемане на 

вещи в полза на държавата.14 мерки за процесуална принуда бяха отменени от 

прокурори, съгласно чл.234 ал.8 от НПК и една МНО „ задържане под стража“ 

беше отменена съгласно чл.63 ал.6 от НПК . 

 

          2.2.Срочност на разследването  

Срочността на разследването, провеждано и наблюдавано от 

военните прокуратури, традиционно е много добра. 

          Продължителността на досъдебната фаза от образуването до решаването 

по същество от прокурор за прекратените и внесени в съда 229 дела е както 

следва 182 досъдебни производства/79%/ са приключени в срок до 8 месеца,20 

/9 %/- в срок до 1 година, 20 над 1 година /9%/ и 7–в срок над 2 години /3%/.    

        Всички приключени 242 досъдебни производства са приключени в 

законовия или удължен срок.  

        Всички 88 неприключени досъдебни производства са в законовия или 

удължен срок.   

         Продължителността на стадия „действия на прокурора след приключване 

на разследването” по делата във военно-апелативния район е в рамките на 

едномесечния инструктивен срок.Всички останали  в края на годината 10 

приключени и нерешени дела са в срок до 1 месец. От решените 258 дела, 

само едно е решено в удължен срок над 1 месец.  

 

   3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения. 

 

През отчетната 2019 година, във военно-окръжните прокуратури 

бяха приключени 242 и бяха решени от прокурор общо 258 досъдебни 

производства – 72 % от всички наблюдавани производства (357).   

В съд бяха внесени 113 досъдебни производства, които са 47 % от 

решените  и 32 % от наблюдаваните.  

В края на отчетния период останаха неприключени 88 досъдебни 

производства и 10 приключени досъдебни производства, намиращи се в 

стадия „действия на прокурора след приключване на разследването”.  

За сравнение:  
През 2018 год. бяха приключени 276 и бяха решени от прокурор 319 

досъдебни производства–78% от наблюдаваните 409. В съд бяха внесени 108 

досъдебни производства, които са 34% от решените и  26 % от наблюдаваните. 

В края на отчетния период останаха неприключени 80 досъдебни 

производства и 13 приключени досъдебни производства при прокурор.   

През 2017 год. бяха решени от прокурор общо 285–67 % от 

наблюдаваните 423. В съд бяха внесени 122 досъдебни производства, които са  

43 % от решените  и 29 % от наблюдаваните. 
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 Останаха 125 неприключени  и 13 приключени досъдебни производства 

в стадия „действия на прокурора след приключване на разследването”. 

Броят на решените досъдебни производства през 2019 година е равен на      

81%  от броя на решените през предходната 2018 и на 91%  от броя на 

решените през 2017 год.  

 

Спрени досъдебни производства  

През отчетната 2018 год., във военно-апелативния район бяха 

спрени 8 досъдебни производства, от които 5 поради неразкриване на 

извършителя. През годината бяха възобновени 6 досъдебни производства.  

За сравнение: През 2018 год. бяха спрени 8 досъдебни производства, от 

които 3 поради неразкриване на извършителя и бяха възобновени  24 дела. 

През 2017 год. бяха спрени 9 производства, от които 4 поради неразкриване на 

извършителя и бяха възобновени  24.  

          Във военно-апелативния район няма неоснователно спрени дела.   

          Причини за спирането на делата срещу известен извършител са главно 

отсъствие на важен свидетел от страната и отсъствие на обвиняемия.Спрените 

производства срещу неизвестен извършител са спрени поради неразкриването 

му.Голяма част от тях са образувани за посегателства срещу собствеността на 

МО, а след спирането им са се сменили водещите разследването, военните 

формирования, в които са извършени посегателствата са били закрити, 

военнослужещите–свидетели са напуснали армията и това допълнително е 

затруднило работата по тях.  

          Налице е подчертана тенденция на намаляване на броя на спрените дела. 

По време на проверки и ревизии във военно-окръжните прокуратури, 

прокурорите от ВоАП дават указания по всяко дело да бъде извършвана 

преценка за компетентността на разследващия орган, възможните мерки за 

издирване на укрилите се обвиняеми, възможността делата да бъдат решени 

по същество без разпити на отсъстващи свидетели и за наличие на основания 

за прекратяване поради малозначителност на деянието или изтекла давност. 

 

   Прекратени досъдебни производства   

   През отчетната 2019 год. военните прокуратури прекратиха общо 116 

досъдебни производства. Броят на постановленията за прекратяване на 

наказателното производство е равен на 32 % от броя на наблюдаваните дела  

на 45 % от броя на решените дела.   

  През годината няма дела прекратени поради изтичане на давността за 

наказателно преследване. От прекратените на други основания 116 дела, 16 

(14 %) са срещу известен и 100 ( 86 %) срещу неизвестен извършител. 

 През отчетната година, във военно-апелативния район, не бяха внасяни 

в съд дела по искания на обвиняемия по реда на чл.368-369 от НПК.  

   За сравнение:  
   През 2018 год. са прекратени 157 досъдебни производства. Броят на 

постановленията за прекратяване е 38 % от броя на наблюдаваните  409 дела и 
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на 49% от броя на решените дела. 17  дела са прекратени поради изтичане на 

давността за наказателно преследване, като 14 от тях са срещу неизвестен 

извършител. Броят на прекратените по давност е равен на 4 % от общия брой 

наблюдавани  и  на 11  % от броя на прекратените  досъдебни производства. 

От прекратените на други основания 121 дела, 39 (32%) са срещу известен и 

101 (68%) срещу неизвестен извършител.Не са внасяни в съд дела по искания 

на обвиняемия по реда на чл.368-369 от НПК 

През 2017 год.бяха прекратени 131 дела.Броят на постановленията за 

прекратяване беше 31 % от броя на наблюдаваните  423 дела и на 52 % от броя 

на решените по същество 253. 10  дела бяха прекратени поради изтичане на 

давността, като пет от тях бяха срещу неизвестен извършител. Броят на 

прекратените по давност беше 2 % от броя наблюдавани  и  8  % от броя 

прекратени производства. От прекратените на други основания 121 дела, 16 

бяха срещу известен (13%) и 105 срещу неизвестен извършител (87).Не бяха 

внасяни в съд дела по искания на обвиняемия по реда на чл.368-369 от НПК. 

Налице е тенденция на запазване на относителния дял на прекратените 

спрямо броя на наблюдаваните дела и спрямо броя на решените дела.Делът на 

прекратените по давност дела във военно-апелативния район остава нищожен.   

 

          Прокурорски актове, внесени в съда и лица по тях-вкл. и 

структурно по НК/по глави и раздели от НК/. Относителен дял на 

внесените в съда от решените ДП. 

 

През отчетния период на 2019 година, с прокурорски акт в съд бяха  

внесени 113 прокурорски акта по 113 досъдебни производства, срещу 119 

лица. 

 Внесените в съд досъдебни производства са  44% от решените (258)     и                    

32 % от наблюдаваните (357)   дела.  

Внесените в съд 114 прокурорски акта, срещу общо 127 лица, се 

разпределят, както следва : 

61 обвинителни акта срещу 65 лица; 

16 споразумения по чл.381 от НПК със 16 лица; 

и 36 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание на 38 лица.  

За сравнение: 

През 2018 година са  внесени 114 прокурорски акта по 108 досъдебни 

производства. Внесените в съд досъдебни производства са 34% от решените 

319 и 28 % от наблюдаваните 409 дела. Внесените в съд 114 прокурорски акта, 

срещу общо 127 лица, се разпределят, както следва :44 обвинителни акта 

срещу 55 лица;24 споразумения по чл.381 от НПК със 24 лица; и 46 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание на 48 лица. 

През 2017 година бяха внесени в съд 122 производства, които са 43% от 

решените 285 и  29 % от наблюдаваните   423. Внесените в съд 122 акта, срещу 



 24 

общо 134 лица, се разпределяха, както следва :65 обвинителни акта срещу 76 

лица; 17 споразумения по чл.381 от НПК със 17 лица и 40 предложения за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание на 40 лица. 

 

          Внесените през 2019 година 113  прокурорски акта се разпределят, 

по видове престъпления, както следва:  

        -по глава ІІ, за престъпления против личността - 7 прокурорски акта, 

срещу  8  лица; 

        -по глава ІV- 1 прокурорски акт, срещу 3 лица; 

         -по глава V(престъпления против собствеността)–20 акта, срещу 22 лица; 

        -по глава VІ  (престъпления против стопанството)–2 акта срещу 2 лица;  

        -по глава VІІІ, за престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации –4 акта срещу 4 лица; 

        -по глава ІХ, за документни престъпления – 15 акта срещу 15 лица;  

         -по глава Х, за престъпления против реда и общественото спокойствие – 

6 акта срещу 7 лица; 

        -по глава ХІ, за общоопасни престъпления – 45 акта срещу 45 лица; 

        -по глава ХІІ – 1 акт срещу 1 лице;  

        -по глава ХІІІ, за военни престъпления – 11 акта срещу 11 лица.  

 

 

 
 

Съпоставянето на данните за 2019 година с тези от предходната година 

сочи сравнително запазване на общия брой на внесените прокурорски актове, 

като има увеличаване на броя на внесените обвинителни актове в съда, по 

които са образувани дела и намаляване на внесените споразумения и 
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предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. 

 
 

 

 

 

 

ІI. СЪДЕБНА ФАЗА 

  

1.Наказателно-съдебен надзор 

 

Видове решения на съда по внесените прокурорски актове 

През 2019 г. по внесените прокурорски актове в съда бяха  

образувани 134 наказателни дела и решени 120 дела. В тях се включват и 

внесените в края на предходния отчетен период прокурорски актове, по 

които делата са образувани през 2019 г. 

За сравнение: През 2018 г. са образувани 143 и са решени 158, а през 

2017 г. са образувани 126 наказателни дела и са решени 156.  

Броят на решените от съда дела през отчетната 2019 год. /120/  е равен 

на 106,2 % от броя на внесените прокурорски актове /113/.  Броят на решените 

от съда през 2018 г. /158/ дела е бил 138,6 % от броя на внесените актове, а 

през 2017 г. броят на решените дела е бил 128 % от броя на внесените актове. 

По внесените в съда с обвинителни актове наказателни 

производства, през отчетната 2019 година, бяха постановени 64 съдебни 

акта. От тях 21 са осъдителни присъди /32,8 %/, 6 оправдателни присъди /9,4 

%/, 18 решения за налагане на административно наказание по чл.78а от НК 

/28,1 %/. По делата, внесени с обвинителни актове са сключени 12 

споразумения /18,8 %/, а 7 дела са върнати дела на прокуратурата /10,9 % от 

решенията по дела, внесени с обвинителни актове/.   

Обвинителни 

актове 

Споразумения Предложения за 

освобождаване от 

наказателна 

отговорност и 

налагане на 

административно 

наказание 

61 

16 

36 
44 

24 

46 

65 

17 

40 

Внесени прокурорски актове в съда през последните 3 години 

2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 
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През отчетната 2019 година в съда бяха внесени 16 споразумения, 

като всички са одобрени.   

За сравнение: През 2018 г. от внесените 24 споразумения, всички са  

одобрени, а през 2017 г. от внесените 17 споразумения, 16 са одобрени и 1 е 

върнато за допуснати нарушения. 

По внесените през отчетния период 36 постановления за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание са постановени 39 решения. 33 са приключили 

с налагане на административно наказание, 4 с оправдаване на обвиняемия и 2 

с връщане на прокурора. 

За сравнение: През 2018 г. са били внесени 46 постановления за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание и са постановени 54 решения. 40 са приключили с налагане на 

административно наказание, 8 с оправдаване на обвиняемия, по 3 е било 

прекратено и 3 с връщане на прокурора. 

 През 2017 г. са били внесени 40 постановления за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание и са 

постановени 39 решения по такива дела. С 34 решения е наложено 

административно наказание; с 2 обвиняемият е оправдан, с 3 делото е върнато 

на прокурора. 

 

Осъдителни и санкционни решения 

Осъдителни 

присъди 

32,8% 

Оправдателни 

присъди 

9,4% 
Споразумения  

18,8% 

Решения за 

налагане на 

административн

о наказание по 

чл. 78а НК 

28,1% 

Върнати на 

прокуратурата 

10,9% 

Постановени решения по обвинителни актове през 

2019 г. 



 27 

През 2019 г. бяха постановени 71 осъдителни и санкционни 

решения, което е равно на 59,2 % от решените дела и 62,8 % от внесените 

прокурорски актове.  

За сравнение: През 2018 г. са били постановени 104 осъдителни и 

санкционни решения, което е 66  % от решените дела и 91 % от внесените 

прокурорски актове, а през 2017 г. са били постановени 109 осъдителни и 

санкционни решения, което е 70  % от решените дела и 89 % от внесените 

прокурорски актове. 

 

 
По видове решения и по прокуратури съдебните осъдителни и 

санкционни актове се разпределят, както следва: 

 

Година ВОП 
Общ брой на 

решенията 

Осъдителни 

присъди 

Одобрени 

споразумения 

Решения за 

налагане на 

адм. 

наказание 

2019 

ВОП-София 19 9 3 7 

ВОП-Пловдив 27 5 12 10 

ВОП-Сливен 25 7 2 16 

ОБЩО 71 21 17 33 

2018 

ВОП-София 30 11 11 8 

ВОП-Пловдив 33 19 2 12 

ВОП-Сливен 41 10 11 20 

ОБЩО 104 40 24 40 

2017 

ВОП-София 33 18 6 9 

ВОП-Пловдив 45 28 5 12 

ВОП-Сливен 31 13 5 13 

ОБЩО 109 59 16 34 

 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 

71 

104 109 

Осъдителни и санкционни решения 
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През 2019 г. бяха осъдени и санкционирани 107 лица / 89 % от 

лицата с постановени съдебни актове през годината/, от които с влязъл в 

сила съдебен акт са 98 лица.   

За сравнение : През 2018 г. са били осъдени и санкционирани 126 лица / 

83 % от лицата с постановени съдебни актове през годината/, от които с влязъл 

в сила съдебен акт са 120 лица, а през 2017 г. са били осъдени и 

санкционирани 138 лица / 94 % от лицата с постановени съдебни актове през 

годината/, от които с влязъл в сила съдебен акт са 126 лица. 

Година 
Предадени на съд 

лица 
Осъдени лица 

Осъдени лица с 

влязъл в сила 

съдебен акт 

2019 г. 119 107 98 

2018 г.  127 126 120 

2017 г.  134 138 126 

Броят на осъдените и санкционирани лица през 2019 г. е равен на 90 %, 

(при 99 % за 2018 г. и 103 % за 2017 г.) от броя на предадените на съд лица.               

Броят на осъдените с влязъл в сила съдебен акт през 2019 г. е равен на 82 

% от броя на предадените на съд лица (при 95 % за 2018 г. и 94 % за 2017 г.). 

През отчетната година броят на осъдените и санкционирани с влязъл в 

сила съдебен акт лица е равен на 91 % от броя на всички лица с влязъл в сила 

съдебен акт (при 88% за 2018 г. и 96% за 2017 г.). 

 

ВОП-София ВОП-Пловдив ВОП-Сливен 

17 

21 

23 

3 

12 

1 

9 
8 

19 

Териториално разпределение на внесените прокурорски актове в съда 

през 2019 г. 

Обвинителни актове 

Споразумения 

Предложения за 

освобождаване от 

наказателна 

отговорност и 

налагане на 

административно 

наказание 
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 Структурното разпределение на осъдените лица с влязъл сила съдебен 

акт е следното: 

   

 
 

Най-голям дял заемат осъдените лица по Глава единадесета 

„Общоопасни престъпления“ – 41 лица, Глава пета „Престъпления против 

собствеността”– 16 лица и Глава девета от НК „Документни престъпления” – 

13 лица. 

 

Наложените наказания на осъдените и санкционираните лица през 2019 

г. са представени по видове на следващата графика. 

 

Военни 

престъпления 9% 

Общоопасни 

престъпления 42% 

Престъпления против 

реда и общественото 

спокойствие 4% 

Документни 

престъпления 13% 

Престъпления против 

дейността на 

държавни органи, 

обществени 

организации и лица, 

изпълняващи 

публични функции  

3% 

Престъпления против 

стопанството 5% 

Престъпления 

против брака и 

семейството 3% 

Престъпления против 

собствеността 17% 

Престъпления против 

личността 3% 

Престъпления против 

отбранителната 

способност на 

Републиката, против 

информацията, 

представляваща 

държавна тайна и 

против 

чуждестранната 

класифицирана 

информация 1% 

Структурно разпределение на осъдените лица с влязъл в 

сила съдебен акт през 2019 г. 
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В табличен вид е представено териториално разпределение на осъдени и 

санкционирани лица и оправдани лица за последните 3 години. 
 

 
 

Година 
ВОП 

Осъдени и 

санкционирани 

лица 

Оправдани 

лица 

Осъдени и оправдани лица 

/с влязла в сила присъда/ 

Осъдени Оправдани 

2019 

ВОП-София 28 7 21 6 

ВОП-Пловдив 40 2 38 2 

ВОП-Сливен 39 4 39 2 

ОБЩО 107 13 98 10 

2018 

ВОП-София 42 14 36 4 

ВОП-Пловдив 35 2 35 3 

ВОП-Сливен 49 9 49 9 

ОБЩО 126 25 120 16 

2017 

ВОП-София 38 6 30 3 

ВОП-Пловдив 46 1 46 1 

ВОП-Сливен 54 2 50 2 

ОБЩО 138 9 126 6 

 

ЛС - условно 

27% 

Пробация 3% 
Глоба 48% 

Лишаване от 

права 19% 

Други 3% 

Наложени наказания по влезли в сила съдебни 

актове през 2019 г. /по лица/ 
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         Броят на осъдените и санкционирани лица през 2019 год. е 94 % от броя 

им през 2018 година. Броят на осъдените и санкционирани с влязла в сила 

присъда през 2019 година е 82 % от броя на същите през 2018 година. 

          Протести – въззивни и касационни 

През 2019 г. бяха подадени общо 29 въззивни и касационни протеста, 

като общо 24 (82,8 %) са разгледани от съда, в т.ч. по внесени в предходен 

период, от които 10 са уважени.  

Прокурорите от военно-окръжните прокуратури подадоха 21 въззивни 

протеста, като 19 са разгледани от съда, в т.ч. по внесени в предходен период, 

от тях 7 са уважени.  

 

За сравнение: През 2018 г. подадените въззивни и касационни протести 

са били общо 29, а през 2017 г. са били 22.  През 2018 г. са били подадени 21 

въззивни протеста, от тях 10 са разгледани от съда. През 2017 г. са били 

подадени 14 въззивни протеста, от тях 13 са разгледани от съда, като 5 са 

уважени. 

Относителния дял на подадените въззивни протести спрямо решените от 

съда дела и уважените протести спрямо разгледаните през последните 3 

години е както следва: 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подадени протести 14 21 21 

Протести срещу оправдателна присъда 8 13 10 

Решени от съда дела 156 158 120 

Относителен дял на подадените 

протести спрямо решените дела от 

съда 

8,97% 13,29% 17,50% 

Разгледани от съда протести 13 10 19 

Уважени протести 5 0 7 

Относителен дял на уважените 

протести спрямо разгледаните 
38,46% 0% 37% 

  

Прокурорите от Военно-апелативна прокуратура подадоха 8 

касационни протеста, като 5 са разгледани от съда, в т.ч. по внесени в 

предходен период, от тях 3 са уважени.   

За сравнение: През 2018 г. подадените касационни протести са били 8, 

като 4 са разгледани, в т.ч. по внесени в предходен период, и не са уважени. 

През 2017 г. подадените касационни протести са били 8, като 8 са разгледани, 

от които 2 са били уважени. 

 



 32 

Относителния дял на уважените протести спрямо разгледаните през 

последните 3 години е както следва: 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подадени касационни протеста 8 8 8 

Касационни протести срещу изцяло 

или частично оправдателни присъди и 

решения 8 4 7 

Разгледани от съда протести 8 4 5 

Уважени протести 2 0 3 

Относителен дял на уважените 

протести спрямо разгледаните 
25% 0% 60% 

 

Протести срещу оправдателни присъди  

От общия брой подадени протести от военно-окръжните прокуратури, 

10 са срещу изцяло или частично оправдателни присъди и решения. 13 са 

разгледани от съда, в т.ч. по внесени в предходен период, като 3 от 

разгледаните са уважени.  

За сравнение: През 2018 г. са били подадени протести срещу 13 изцяло 

или частично оправдателни присъди и решения, от тях 6 са разгледани от съда, 

и не са уважени, а през 2017 г. са били подадени протести срещу 8 

оправдателни присъди и решения, от тях 6 са разгледани от съда, като 3 от 

разгледаните са уважени.   

През 2019 година срещу въззивни оправдателни присъди и решения 

бяха подадени 7 касационни протеста, като 4 са разгледани от съда 

протеста, в т.ч. по внесени в предходен период, като 2 от тях са уважени. 

За сравнение: През 2018 г. са били подадени 4 касационни протеста, 4 

са разгледани от съда, и не са уважени.  

През 2017 г. са били подадени 8 касационни протеста, 8 са разгледани от 

съда, като 2 от разгледаните са уважени.  

 

2. Върнати от съда дела и постановени оправдателни присъди и  

 

През отчетния период военните съдилища са върнали за 

допълнително разследване 9 наказателни производства – 7 от делата, 

внесени с обвинителен акт и 2 по внесени предложения за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 

Относителният дял на върнатите дела спрямо внесените в съда 113 

прокурорски акта през отчетния период съставлява 8%. 

За сравнение: През 2018 год. са били върнати 9 наказателни 

производства - 5 от делата, внесени с обвинителен акт и 4 по внесени 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание. 
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Относителният дял на върнатите дела спрямо внесените в съда 114 

прокурорски акта през отчетния период съставлява 8%. 

През 2017 год. са били върнати 16 наказателни производства - 12 от 

делата, внесени с обвинителен акт, като връщането е било до 

05.11.2017г./ЗИДНПК/, 1-внесено със споразумение и 3-с предложения за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание. Относителният дял на върнатите дела спрямо внесените в съда 122 

прокурорски акта през отчетния период е бил 13 %. 

 
 

Година Прокуратура 

Върнати от съда дела по внесени 

прокурорски актове 

Общо 

върнати 

дела 

Внесени в 

съда 

прокурорс

ки актове 

Относителен 

дял на 

върнатите дела 

от съда, 

спрямо 

внесените 

прокурорски 

актове 

По ОА 

По 

предложен

ия за 

споразуме

ние 

По чл.78а 

от НК 

2019 

ВОП-София 4   2 6 29 20,7% 

ВОП-Пловдив 1   0 1 41 2,4% 

ВОП-Сливен 2   0 2 43 4,7% 

Общо: 7   2 9 113 8,0% 

2018 

ВОП-София     3 3 33 9,1% 

ВОП-Пловдив 2     2 34 5,9% 

ВОП-Сливен 3   1 4 47 8,5% 

Общо: 5   4 9 114 7,9% 

2017 

ВОП-София 4   1 5 30 16,7% 

ВОП-Пловдив 3 1 0 4 44 9,1% 

ВОП-Сливен 5   2 7 48 14,6% 

Общо: 12 1 3 16 122 13,1% 

 

ВОП-София ВОП-Пловдив ВОП-Сливен 

Тенденция на относителния дял на върнатите от съда дела, 

спрямо внесените прокурорски актове в съда през последните 3 

години 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 
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От статистическите данни е видно, че през отчетния период във военно-

апелативния район е запазена тенденцията на намаляване на върнатите дела от 

съда. 

Най-големият дял на върнати дела от съда, спрямо внесените 

прокурорски актове е във ВОП-София – 20,7 %, при 2,4 % върнати на ВОП-

Пловдив и  4,7 % върнати на ВОП-Сливен. 

Срещу съдебните актове за връщане на дела на прокуратурата през 

отчетния период са подадени 10 протеста, 7 от които от ВОП-София, 2 от 

ВОП-Пловдив и 1от ВОП-Сливен. Всички протести са разгледани от Военно-

апелативния съд, като 5 са уважени.  

През отчетния период всички дела са върнати от първоинстанционните 

съдилища. 

За допълнително разследване през годината не са били връщани 

досъдебни производства от особен обществен интерес. 

 

  Анализ на върнатите дела.  

  Основни причини за връщане на наказателните производства, съгласно 

критериите по Указания за подобряване работата на ПРБ по наказателно-

съдебния надзор са: 

1. Връщането се дължи на допуснато на досъдебното производство 

отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до 

ограничаване на процесуалните права на обвиняем, пострадал или неговите 

наследници. (т.20.2.б.“а“от Указанието за НСН).  

По този показател са върнати 7 дела, което е 77.8 % от всички върнати 

дела от съда за доразследване.  

По обвинителни 

актове 

По предложения за 

споразумения 

По чл. 78а от НК 

12 

1 

3 

5 

0 

4 

7 

0 

2 

Върнати от съда дела по внесени прокурорски актове през 

последните 3 години 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 
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2. Връщането на делото се дължи на констатирани от съда пропуски при 

изготвянето на обвинителния акт, които са могли да бъдат избегнати при 

прецизна работа на прокурора. (т.20.2.б.“б“от Указанието за НСН)  

По този показател са върнати 2 дела, което е 22,2 % от всички върнати 

дела от съда за доразследване.  

  

Оправдателни присъди 

През 2019 година бяха постановени 10 оправдателни присъди и 

решения. Влязоха в сила 8 оправдателни присъди и решения.  
За сравнение: През 2018 година са постановени 22 оправдателни 

присъди и решения, а през 2017 година оправдателните присъди и решения са 

били 6. През 2018 година са влезли в сила 12, а през 2017 година са влезли в 

сила 6 съдебни акта.  

Делът на оправдателните присъди и решения спрямо решените дела през 

2019 година е 8,3 %, като през 2018 година е бил 13,9 %, а през 2017 година – 

3,8 %. 

Броят на оправдателните съдебни актове е 8,8 % от броя на внесените 

прокурорски актове. През 2018 година е бил 19,3 %, а през 2017 година – 4,9 

%.  

 

Оправдани лица 

През 2019 г. бяха оправдани 13 лица, което е 12 % от броя на 107-те 

осъдени и санкционирани лица. С влязла в сила присъда бяха оправдани 10 

лица, което е 10,2 % спрямо броя на осъдените и санкционирани лица с влязла 

в сила присъда (98).    

За сравнение : През 2018 г. са били оправдани общо 25 лица - 20 % от 

броя на  126-те осъдени и санкционирани лица. През 2017 г. оправданите лица 

са били 9 (7 % спрямо 138 осъдени и санкционирани лица). През 2018 г. 

оправданите с влязла в сила присъда лица са били 16 (13 % спрямо броя на 

осъдените и санкционирани лица с влязла в сила присъда), а през 2017 г. - 6 

(4% спрямо броя на осъдените и санкционирани лица с влязла в сила присъда).  

Делът на оправданите лица, спрямо всички лица, за които през 2019 г. е 

бил постановен съдебен акт (осъдителен или оправдателен) е 10,8 %, при 16,6 

% за 2018 г. и 6,1 % за 2017 г.  

През последната година е налице намаление, както на съотношението на 

броя на оправданите лица, спрямо броя на всички лица, за които е бил 

постановен съдебен акт, така и на съотношението на оправданите спрямо броя 

на осъдените и санкционирани лица. 

 

 

 

Анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди и 

решения 
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Основни причини за постановяване на влезли в сила оправдателни 

присъди и решения, съгласно критериите по Указания за подобряване 

работата на ПРБ по наказателно-съдебния надзор са следните: 

1. Оправдателната присъда се дължи на събрани в съдебната фаза нови 

доказателства, които не са могли да бъдат проверени в хода на досъдебното 

производство(т.20.1.б.“г“ от Указанията по НСН. 

По този показател е постановена 1 оправдателна присъда, което е 12,5 % 

от всички оправдателни присъди и решения.  

3. Оправдателната присъда се дължи на 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. 

(т.20.1.б.“д“ от Указанията по НСН) 
По този показател са постановени 4 присъди и 3 решения, което е  87,5 

% от всички оправдателни присъди и решения.  

 

3.Гражданско-съдебен надзор. 

 

Предявени искове от прокурор. Уважени и неуважени искове. 

През 2019 г., поради специфичната си компетентност, прокурорите от  

Военно-апелативна прокуратура и военно-окръжните прокуратури не са 

предявявали искове. 

 

Дейност на Прокуратурата по Закона за отнемане в полза на 

държавата на имущество придобито от престъпна дейност. 

През отчетната 2018 г. магистратите от ВОП - София не са изпращани 

уведомления по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на 

имущество, придобито от престъпна дейност до КПКОНПИ, придобито от 

престъпна дейност. 

До края на отчетния период ВОП – София не е била уведомена от 

Комисията за установяване на имущество, придобито по престъпен начин за 

образувано производство по реда на ЗПКОНПИ по направеното искане през 

2018 г. 

През отчетната 2018 г. магистратите от ВОП - София са изпратили 2 

уведомления по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на 

имущество, придобито от престъпна дейност до КПКОНПИ, придобито от 

престъпна дейност по 1 досъдебно производство. 

До края на отчетния период ВОП – София не е била уведомена от 

Комисията за установяване на имущество, придобито по престъпен начин за 

образувано производство по реда на ЗПКОНПИ.    

През 2017 г. от ВОП - София са изпратени 5 уведомления по реда на 

Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 

престъпна дейност до Комисията за установяване на имущество придобито от 

престъпна дейност по 1 досъдебно производство. 
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Дейност по прилагане на производството, предвидено в 

разпоредбите на чл. 83а-83е от Закона за административните нарушения и 

наказания, за налагане от съда на имуществени санкции на юридическите 

лица, които са се обогатили или биха се обогатили от извършени 

престъпления. 

През 2019 г. няма направени предложения по реда на чл. 83б от ЗАНН. 

През 2018 г. и 2017 г. също няма направени предложения по реда на чл. 

83б от ЗАНН.  

 

 4. Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на основание 

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Изпълнение 

на индивидуални и общи мерки във връзка с решенията на Европейския 

съд по правата на човека по дела срещу България. 

Поради специфичната компетентност на военно-окръжните  

прокуратури военните прокурори не са участвали в производства по ЗОДОВ. 

През отчетния период прокурорите са работили по две наказателни 

производства, възобновени по повод решения на Европейския съд по правата 

на човека по дела срещу България.  Едното дело е прекратено, а другото се 

намира в съдебна фаза от 2006 година, като в момента се разглежда от ВКС. 

 

         5. Изпълнение на наказанията и други принудителни мерки. 

         Привеждане на присъдите в изпълнение.  

         През отчетния период на 2019 година, дейността на прокуратурите от 

военно-апелативния район се осъществяваше в съответствие с разпоредбите на 

НК, НПК и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 

  

През 2019 г. във военно-окръжните прокуратури бяха получени за 

изпълнение 41 присъди и споразумения спрямо 41 лица.     

За сравнение: През 2018 г. са били получени за изпълнение 37 присъди 

и споразумения спрямо 38 лица. През 2017 г. са били получени за изпълнение 

30 присъди и споразумения спрямо 31 лица.  

 Налице е увеличение на броя на присъдите и броя на лицата, срещу 

които се изпълняват спрямо предходната година. 

          Всички получени през отчетната година присъди са изпратени за 

изпълнение от военно-окръжните прокурори на компетентните органи в 

срок до пет дни. 

          Изпълнените присъди по наказания спрямо лицата се разпределят, както 

следва: 

           - на 6 лица е наложено наказание „лишаване от свобода”; през 2018 г. 

тези лица са били 7, а през 2017 г. също 7; 

           - на  28 лица е наложено наказание „лишаване от права” по чл. 37, ал.1, 

т. 6 - 10 от НК; през 2018 г. тези лица са били 24, а през 2017 г. също 24; 
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           - на  5 лица е наложено наказание „пробация”; през 2018 г. тези лица са 

били 6, а през 2017 г. – 3; 

          През 2016 г. са наложени 2 наказания  „обществено порицание”. През 

2017 г. и 2016 г. не е налагано такова наказание. 

 Запазва се броят на наказаните лица при наказанията „лишаване от 

свобода”, „лишаване от права” и „пробация” и се наблюдава увеличение на 

наказаните лица с наказание  „обществено порицание”, спрямо 2018 г. и 201 г.  

 

 
          

 Контрол по изпълнението на присъдите.  

 В края на отчетния период са получени потвърждения за начална дата на 

изпълнение на наложеното наказание по присъди и споразумения за общо 40 

лица, а не са получени потвърждения за начало на изпълнението по 

привеждане на присъди за 1 лице. 

           За сравнение през 2018 г. са били получени потвърждения за 35 лица от 

общо 38, а през 2017 г. за 26 лица от общо 31.   

         През отчетния период, не е отлагано по реда на чл. 415 от НПК началото 

на изпълнение на наказанията „лишаване от свобода”. 

         Няма прекъсване изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” по 

чл. 448 от НПК. 

         През отчетния период във Военно-апелативния район няма неизпратени 

присъди за привеждане в изпълнение. 

 Няма направени предложения за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 

чл. 71 от НК. 

  

 

 

 

ВОП-София ВОП-Пловдив ВОП-Сливен 

6 

7 

9 

12 

1 

2 2 

Териториално разпределение на реално приведените в 

изпълнение присъди по лица за 2019 г. 

лишаване от свобода 

лишаване от права по 

чл. 37, ал.1, т.6-10 НК 

пробация 
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 Дейност по чл. 306 от НПК. 

През 2019 е било изготвено 1 предложения касаещо произнасяне 

веществени за веществени доказателства /от ВОП – София/, като към края на 

отчетния период предложението не е разгледано. 

През 2018 са били изготвени 2 предложения за 2 лица /от ВОП – София/, 

за определяне на общо наказание  на основание чл. 25 и чл. 27 от НК, като към 

края на отчетния период, 1 от предложенията е уважено и 1 не е разгледано. 

През 2017 са били изготвени 3 предложения за 3 лица, от тях 2 от ВОП – 

София и 1 от ВОП - Сливен, за определяне на общо наказание  на основание 

чл. 25 и чл. 27 от НК, като до края на отчетния период, 2 предложения са 

уважени и 1 не е разгледано.   

            

Дейност по надзор за законност в местата за задържане и за 

изтърпяване на наказанията „лишаване от свобода”, „доживотен затвор” 

и „пробация”.  
През 2018 г. прокурорите от военно-окръжни прокуратури не са 

осъществявали надзор за законност в местата за лишаване от свобода, отнасящ 

се до работата на служителите от затворническата администрация и надзорно–

охранителния състав в затворите и областните звена „Следствени арести”, тъй 

като с влизане в сила на новия НПК – 29.04.2006 г., подсъдността на тези 

служители бе иззета от военните съдилища и от компетентността на военните 

прокуратури. 

          

          Принудителни мерки. 

 През 2019 г. е било направено 1 предложение по реда на чл. 70 от НПК – 

настаняване за изследване във психиатрично заведение по ДП № 1-Сл/2019 по 

описа на ВОП София, което е било уважено от съда. 

 През 2018 г. и 2017 г. такива предложения не са правени. 

Поради специфичната си компетентност, през отчетния период, 

прокурорите от трите военно-окръжни прокуратури не са изготвяли и внасяли 

предложения за принудителни мерки по реда на чл. 89 и следващи от НК или 

155-165 от Закона за здравето и не са участвали в такива съдебни заседания. 

През 2018 г. и 2017 г. такива предложения също  не са правени. 
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          IІІ.  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 

 

 През 2019 г. дейността на военните прокуратури, свързана с наказателни 

производства със значим обществен интерес, образувани за някои категории 

тежки престъпления - организирана престъпност, корупционни, данъчни и 

други престъпления беше осъществявана съобразно Решение на ВСС по 

протокол № 39/2008 г. и издадените във връзка с тях разпореждания на 

Върховна касационна прокуратура и Военно-апелативна прокуратура, както и 

направените препоръки на Европейската комисия в доклада й от 28.01.2015 г. 

до Европейския парламент и Европейския съвет.  

 

         Мониторинг на ЕК и ВСС 

         През отчетната 2019 год. и през двете предходни години, във военно-
апелативния район не са водени досъдебни производства, под наблюдение от 
Европейската комисия и ВСС в рамките на Механизма за сътрудничество и 
проверка на РБ от ЕК. 

 

    Специален надзор 

През отчетния период работата във военно-апелативния район по 

производствата на специален надзор се осъществяваше, съгласно Заповед № 

ЛС-518/28.02.2014г. на Главния прокурор за изпълнение на  препоръките от 

доклада на Европейската комисия от 22.01.2014 г. и Заповед № ЛС – 

729/18.03.2014 г. на Главния прокурор с която са утвърдени „Указания за 

специален надзор“ в ПРБ, изм и доп. със Заповед № РД-04-382/21.07.2015 г. 

През изминалата година, във военно-апелативния район, бяха 

наблюдавани 9 досъдебни производства взети на специален надзор: 

- за организирана престъпност – 2; 

 - за корупция - 5; 

- по преценка на Главния прокурор, заместниците му и завеждащ І ви 

отдел във ВКП - 1; 

- срещу магистрати - 1. 

През 2019 г. е било взето едно производство на специален надзор. 

През 2019 г. няма приключени производства на специален надзор. 

Осъдени са 2 лица, оправдани няма. С влязла в сила присъда е осъдено 1 лице. 

През 2018 г. не бяха водени преписки на специален надзор. 

За сравнение: През 2018 година, във военно-апелативния район, бяха 

наблюдавани 12 досъдебни производства взети на специален надзор: 

 - за организирана престъпност – 2; 

 - за корупция - 5; 
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- по преценка на Главния прокурор, заместниците му и завеждащ І-ви 

отдел във ВКП - 3; 

- срещу министри - 1; 

 - срещу магистрати - 1. 

 През 2018 г. не са вземани производства на специален надзор. 

През 2018 г. са били решени 4 производства на специален надзор, от 

които 1  внесено в съд и 3 прекратени. На съд са предадени 8 лица, осъдени са 

9 лица, оправдани са 3 лица. С влязла в сила присъда са осъдените 7 лица. С 

влязла в сила присъда са оправдани 3 лица. През 2018 г. не са водени преписки 

на специален надзор.  

През 2017 г. са били наблюдавани 15 и са били решени 3 производства 

на специален надзор, от които - 1 внесено в съд и 2 прекратени. На съд са били 

предадени 2 лица, осъдени са били 2 лица, оправдани лица нямаше. През 2017 

г. не са водени преписки на специален надзор. 

През 2019 г. съотношението на общия брой досъдебни производства 

взети на специален надзор спрямо общия брой наблюдавани производства е 9 

към 357 или 3.6 %.  

За сравнение: През 2018 г. съотношението на общия брой досъдебни 

производства взети на специален надзор спрямо общия брой наблюдавани 

производства е 12 към 409 или 4 %. Съотношението на решените досъдебни 

производства взети на специален надзор спрямо общия брой решени 

досъдебни производства с прокурорски актове е 3 към 285 или 1  %. 

През 2017 г. съотношението на брой досъдебни производства на 

специален надзор спрямо общия брой наблюдавани производства е било също  

4 % /15 към 417/. Съотношението на решените досъдебни производства на 

специален надзор спрямо общия брой решени досъдебни производства беше 1  

%  /3 към 316/. 

 
 

 

 

 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 

3,6% 

4% 

3,6% 

Относителен дял на наблюдавани ДП на СН, 

спрямо общо наблюдавани ДП през 

последните 3 години 
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           Досъдебните производства на специален надзор, водени през 2018 г., се 

разпределят по прокуратури, както следва: 

             - ВОП - София – 7 досъдебни производства; 

             - ВОП - Пловдив – 0 досъдебни производства; 

             - ВОП - Сливен  – 2 досъдебни производства. 

           Срещу служители на НСО не са водени производства, взети на 

специален надзор.  

           Срещу служители на НРС е водено и наблюдавано 1 производство на 

специален надзор.  

 

            Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки 

престъпления и такива от особен обществен интерес. 

 

           Организирана престъпност. 

  През 2019 г. във военно-окръжните не са били наблюдавани  досъдебни 

производства за престъпления, свързани с организираната престъпност. 

  За сравнение: През 2018 г. във военно-окръжните прокуратури са били 

наблюдавани 2 досъдебни производства за престъпления, свързани с 

организираната престъпност - ДП № 84-Сл/2017 на ВОП – София и ДП 49-

Пр/2018 г. също по описа на ВОП - София. По ДП № 84-Рп/2017 г. /прието по 

подсъдно от Специализирана прокуратура/ на досъдебната фаза са постигнати 

6 споразумения одобрени от съда, а срещу 2 лица производството е внесено с 

обвинителен акт във ВС-София. В съдебна фаза е постигнато още едно 

споразумение, а по отношение на другото лице наказателното производство 

продължава в първоинстанционния съд.  

  ДП 49-Пр/2018 г. по описа на ВОП – София е образувано по срещу 

неустановени лица създали структура от три и повече лица с користна цел и е 

изпратено на Специализираната прокуратура, по компетентност. 

  През 2017 г. е наблюдавано 1 досъдебно производство за престъпления, 

свързани с организираната престъпност - ДП № 84-Сл/2017 на ВОП – София 

/срещу 6 лица/, прието по подсъдност от Специализирана прокуратура. 

Осъдени са с влязла в сила присъда 4 лица-по ДП № 34-Рп/2015 на ВОП–

Сливен /едното от които ефективно/. Оправдани лица няма. 

            Липсата на наблюдавани производства за този тип  престъпления се 

дължи на обстоятелството, че организираната престъпност е изолирано 

явление сред кадровите военнослужещи. 

 

         Корупционни престъпления. 

  По повод препоръките от Доклада на Европейската комисия от 

22.01.2014 г. със Заповед № ЛС-518/28.02.2014 г. на Главния прокурор на 

Република България е утвърден Пакет от мерки за изпълнение на тези 

препоръки и със Заповеди на Главния прокурор, съответно № ЛС-

726/18.03.2014 г., № ЛС-727/18.03.2014 г., № ЛС-728/18.03.2014 г. и № ЛС-

729/18.03.2014 г. в ПРБ е въведен Единен каталог на корупционните 
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престъпления, както и единен стандарт за отчитане и наблюдение на дела за 

корупционни престъпления и ОПГ. Създадени са самостоятелни звена в 

Апелативните и Военно-апелативна прокуратура за приоритетна работа по 

дела за корупционни престъпления и ОПГ и е въведено Указание за специален 

надзор. Дейността на военните прокурори е  приведена в съответствие с 

гореизброените заповеди и указания, като е създадена необходимата 

организация и начин на контрол за тяхното изпълнение и прилагане.  

 

През 2019 г. във военно-окръжните прокуратури бяха наблюдавани 

общо 31 досъдебни производства за корупционни престъпления, от тях 

новообразувани - 18. Решени бяха 17 такива досъдебни производства. От тях  

- прекратени 12, внесени в съд – 4 срещу 4 лица – 3 с обвинителен акт и 1 с 

постановление по чл. 78а от НК. През годината са осъдени 2 лица, от тях 2 с 

влязла в сила присъда. Оправдано е 1 лице с влязла в сила присъда. Останали 

са неприключени 14 производства.    

  Производствата се разпределят, както следва: 

 - същински корупционни престъпления  – няма. 

           - престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив 

- 24 производства, от които 12 новообразувани. Решени са 14, от тях 2 са 

внесени в съд с обвинителен акт. Прекратени са 12 производства. За периода е 

осъдено 1 лице с влязъл в сила съдебен акт. Оправдани - няма. 

       - злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и 

престъпления на недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив – 7 

производства, от които 6 новообразувани. Решени са  3 производства, от тях 2 

са внесени в съд с обвинителен акт. Прекратено е 1 производство. За периода е 

осъдено  1 лице с влязла в сила присъда и е оправдано  1 лице с влязла в сила 

присъда. 

За сравнение: През 2018 г. във военно-окръжните прокуратури бяха 

наблюдавани общо 56 досъдебни производства за корупционни престъпления, 

от тях новообразувани - 21. Решени бяха 40 такива досъдебни производства. 

От тях  - прекратени 28, внесени в съд – 10 срещу 18 лица. През годината са 

осъдени 18 лица, от тях 14 с влязла в сила присъда. Оправдани са 6 лица, от 

тях 5 с влязла в сила присъда. Останали са неприключени 14 производства.    

  Производствата се разпределят, както следва: 

 - същински корупционни престъпления  – 2, новообразувани - няма. 

Приключено е 1 досъдебно производство, внесено с ОА в съда, като са 

осъдени 4 лица с влязъл в сила съдебен акт. Оправдани лица - няма. Другото 

производство е било решено, като е изпратено по компетентност. 

           - престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив - 49 

производства, от които 19 новообразувани. Решени са 35, от тях 7 са внесени в 

съд с обвинителен акт. Прекратени са 27 производства. За периода са осъдени 

7 лица с влязъл в сила съдебен акт. Оправдани са 5 лица с влязъл в сила 

съдебен акт. 
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       - злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и 

престъпления на недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив – 5 

производства, от които 2 новообразувани. Решени са  3 производства, от тях 2 

са внесени в съд с обвинителен акт. Прекратено е 1 производство. За периода 

са осъдени 3 лица с влязла в сила присъда. Оправдани  лица с влязла в сила 

присъда няма. 

  През 2017 г. бяха наблюдавани 57 дела за корупционни престъпления, от 

тях новообразувани - 25. Решени бяха 30, от тях :прекратени -20, внесени в 

съд – 9 срещу 10 лица.През годината бяха  осъдени 12 лица, от тях 9 с влязла в 

сила присъда. Оправдани бяха 3 лица. Оправдани лица с влязла в сила присъда 

няма. Останали са неприключени 27 производства.    

  Производствата се разпределяха, както следва: 

 - същински корупционни престъпления  – 1, новообразувани - няма. 

Приключени досъдебни производства няма. Осъдени и оправдани лица - няма. 

 - престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив - 47 

производства, от които 22 новообразувани. Решени са 24, от тях 5 са внесени в 

съд, като 1 е с обвинителен акт и 4 с предложение по чл. 78а от НК. 

Прекратени са 18 производства. За периода са осъдени 3 лица с влязъл в сила 

съдебен акт. Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт няма. 

 - злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и 

престъпления на недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив – 9 

производства, от които 3 новообразувани. Решени са  6 производства, от тях 4 

са внесени в съд с обвинителен акт. Прекратени са 2 производства. За периода 

са осъдени 5 лица с влязла в сила присъда.  

 

  Досъдебни производства, водени за корупционни престъпления 

 наблю-

давани 

новообра-

зувани 

решени прекра-

тени 

внесени 

в съд 

Непре- 

ключени 

2019 31 18 17 12 4 14 

2018 56 21 40 28 10 14 

2017 57 25 30 20 9 27 

          Налице е намаление на броя на наблюдаваните производства спрямо 

2018 г. и 2017 г. с повече от една втора. Броят новообразувани производства е 

намалял незначително спрямо 2018 г., но спрямо 2017 г. намалението е с една 

трета. Налице е намаление на броя на внесените в съд досъдебни производства 

спрямо 2018 г. и 2017 г. с повече от два пъти.   Броят на неприключените 

производства в сравнение с 2018 г. се запазва, но  в сравнение с 2017 г. има 

намаление с една втора. Налице и намаление – с една втора, на броя на 

прекратените производства спрямо 2018 г. и намаление с една трета спрямо 

2017 г. Намален близо три пъти броя на решените производства спрямо 2018 г. 

и намаление с 43 процента спрямо 2017 г. Съотношението на прекратените 

спрямо наблюдаваните, по прокуратури, е както следва: ВОП - София – 8 към 

17;  ВОП - Пловдив – 3 към 8 и ВОП - Сливен –  1 към 6.  
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            Изпиране на пари. 

            През 2019 г. във военно-апелативния район не са образувани и 

наблюдавани досъдебни производства за този вид престъпления. Същото е 

било и състоянието през 2018 г. и 2017 г.  

 

            Престъпления с предмет-имущество и/или средства от фондове 

принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава. 

През 2019 г. във военно-апелативния район не са наблюдавани 2 

досъдебни производства за такива престъпления. 

За сравнение: През 2018 г. във военно-апелативния район са 

наблюдавани 2 досъдебни производства за такива престъпления /във ВОП – 

София/, като и двете са било прекратени към края на периода. 

През 2017 г. са наблюдавани 2 досъдебни производства за такива 

престъпления /във ВОП – София/, като и двете са новообразувани и към края 

на периода разследването по тях е продължавало.  

  

Престъпления против паричната и кредитната система –изготвяне, 

прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени 

парични знаци и кредитни карти. 

През 2019 г. във военно-апелативния район не са наблюдавани  

досъдебни производства за такива престъпления. 

За сравнение: През 2018 г. във военно-апелативния район са 

наблюдавани 2 досъдебни производства за такива престъпления /във ВОП – 

София/, като и двете са били прекратени към края на периода. 

 През 2017 г. са наблюдавани 2 досъдебни производства за такива 

престъпления /във ВОП – София/, като и двете са новообразувани и към края 

на периода разследването по тях е продължавало. 

  

Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС. 

През 2019 г. във военно-окръжните прокуратури са били наблюдавани 5 

досъдебно производство, всичките новообразувани. Приключени към края на 

2019 г. са 3 производства – 2 прекратени и 1 внесено в съда. Към края на 

периода няма осъдени и оправдани лица.   

За сравнение: През 2018 г. във военно-окръжните прокуратури е 

наблюдавано 1 досъдебно производство,  което е приключено към края на 

2018 г. с 3 споразумения и 1 обвинителен акт срещу 2 лица. По производство в 

съда е постигнато още 1 споразумение, а по отношение на второто лице 

производството продължава в съда. Към края на периода са осъдени 4 лица с 

влязъл в сила акт. Оправдани лица няма.  

През 2017 г. е наблюдавано 1 досъдебно производство,  което не е било 

приключено към края на 2017 г. По производство внесено в съд с обвинителен 

акт през 2016 г. е постановено оправдателна присъда срещу 1 лице, която е 

влязла в сила през 2017 г. Осъдени лица няма.  
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През 2019 г. не са били образувани и наблюдавани досъдебни 

производства за престъпления с предмет ДДС. Същото е било положението и 

през 2018 г. и 2017 г.   

 

          Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 

През 2019 г. във военно-апелативния район бяха наблюдавани общо 16 

досъдебни производства за престъпления по чл. 354а от НК, от които 

новообразувани са 10 - по чл. 354а, ал. 3 от НК - 9 и по чл. 354а, ал. 1 от НК - 

1. От наблюдаваните производства са приключени и решени 10, от които 9 са 

внесени в съда и 1 изпратено по компетентност. Няма прекратени 

производства. По внесените в съд производства са осъдени 8 лица с влезли в 

сила присъди. Оправдани лица няма. 

За сравнение: През 2018 г. във военно-апелативния район бяха 

наблюдавани общо 14 досъдебни производства за престъпления по чл. чл. 354а 

– 354в от НК, от които новообразувани са 10, като от тях по чл. 354а, ал. 3 от 

НК са 9 и по чл. 354а, ал. 1 от НК - 1. От наблюдаваните производства са 

приключени и решени 8, които са внесени в съда. Няма прекратени 

производства. По внесените в съд производства са осъдени 7 лица с влезли в 

сила присъди. Оправдани лица няма. 

  През 2017г. са наблюдавани общо 13 досъдебни производства за 

престъпления по чл.354а–354в от НК, от които ново-образувани са 7, всичките 

по чл. 354а, ал. 3 от. От наблюдаваните производства са приключени и решени 

9, от които: 8 са внесени в съда и  няма прекратени. По внесените 

производства в съда са осъдени 10 лица с влезли в сила присъди. Оправдани 

лица няма. 

 При този вид престъпления се наблюдава запазване на броя на 

наблюдаваните производства и броя на  новообразуваните производства. 

Наблюдава се и запазване броя на внесените в съда прокурорски актове и на 

броя на осъдените лица спрямо предходните периоди. 

 

          Незаконен трафик на хора. 

През 2019 г. е било наблюдавано 1 производство, с пострадало 1 лице – 

жена, свързано с незаконен трафик на хора. Към края на периода досъдебното 

производство е било приключило. 

  За сравнение: През 2018 г. е било наблюдавано 1 производство – 

новообразувано с пострадало 1 лице – жена, свързано с незаконен трафик на 

хора. Към края на периода досъдебното производство е било приключило.  

 През 2017 г. не са наблюдавани и разследвани досъдебни производства 

за този вид престъпления. 

          

         Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от 

непълнолетни лица.  
 През 2019 г. не са наблюдавани досъдебни производства, образувани за 

престъпления, извършени от непълнолетни лица. 
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За сравнение: През 2018 г. е наблюдавано 1 досъдебно производство 

/във ВОП-Пловдив/, за престъпление по чл. 194 от НК, което е било 

прекратено към края на годината. 

През 2017 г. е наблюдавано 1 досъдебно производство /във ВОП-

Пловдив/, за престъпление по чл. 194 от НК, което не е било решено към края 

на годината.  

 

 Досъдебни производства срещу лица заемащи висши държавни 

длъжности и лица с имунитет. 

 През отчетната 2019 г. бяха наблюдавани 11 такива  досъдебни 

производства, както следва: 

 Срещу министри – 1 производство. 

 Срещу лица ръководители на институции, агенции,  комисии и генерали 

– 7 производства. 

 От наблюдаваните  през годината 11 производства, в края на периода  

няма внесени в съд. Влезли са в сила 2 присъди, 1 осъдителна и 1 

оправдателна.  

 За сравнение : През 2018 г. са били наблюдавани  14  производства, 

като 2 от тях са били прекратени, а в сила са влезли 2 оправдателни присъди. 

През 2017 г. са били наблюдавани  14  производства, като 10 са внесени в съд с 

обвинителен акт, 2 са били прекратени, а по 2 разследването е продължило. 

 

          Разпределение на наказателни производства срещу лица, заемащи 

висши държавни длъжности и лица с имунитет. 

 
          

         Преписки и досъдебни производства, образувани за насилие в 

местата за лишаване от свобода и следствените арести. 

         През 2019 г., предвид специфичната си компетентност военните 

прокуратури не са образували и наблюдавали дела за насилие в местата за 

лишаване от свобода. През 2018 г. и 2017 г. също не са наблюдавани 

производства за този вид престъпления. 

1 

2 2 

7 

9 9 

3 3 3 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Разпределение на наблюдаваните ДП 

срещу някои категории лица 

срещу министри 

срещу  лица на 

ръководни 

длъжности 

срещу магистрати 
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През 2019 г. са били заведени 22 преписки /18 във ВОП – София, 3 във 

ВОП – Пловдив и 1 във ВОП - Сливен/ срещу служители на ГД „Изпълнение 

на наказанията“, но те са изпратени на съответните граждански прокуратури, 

по компетентност. 

През 2018 г. са били заведени 9 преписки /всичките във ВОП – София/ 

срещу служители на ГД „Изпълнение на наказанията“, които са били 

изпратени на съответните граждански прокуратури, по компетентност.  

 

         Престъпления, извършени от служители на МВР. 

През 2019 г. са били заведени 23 преписки /17 във ВОП – София, 2 във 

ВОП – Пловдив и 4 във ВОП - Сливен / срещу служители на МВР, но те са 

изпратени на съответните граждански прокуратури, по компетентност. 

През 2019 г. е наблюдавано 1 производство срещу служители на МВР 

във ВОП – София /Възродителния процес/, което е спряно.  

Вследствие ограничаването на компетентността на военните 

прокуратури няма новообразувани производства за престъпления, извършени 

от служители на МВР. 

За сравнение:  През 2018 г. бяха наблюдавани общо 3 производства 

срещу служители на МВР /всичките във ВОП–София/. Новообразувани няма. 

От тези 3 производства, 1 е спряно и 2 са били прекратени. С постановлението 

от 24.11.2017 г., с което е прекратено наказателното производство по  ДП № 

ІХ-23/1999 на ВОП–София, водено за смъртта на Ганчо Въчков, е било 

потвърдено на 04.12.2017 г. от СВС. Актът на СВС е бил потвърден на 

07.08.2018 г. от ВоАС.  

През 2017 г. бяха наблюдавани общо 5 производства срещу служители 

на МВР /всичките във ВОП–София/. Новообразувани няма. От тях, 3 са 

спрени и 2 са били прекратени.Едното  от прекратените е ДП № ІХ-23/99 на 

ВОП–София, водено за смъртта на Ганчо Въчков. През 2017г. н е са 

образувани производства за престъпления,извършени от служители на МВР.  

През 2019 г. не са водени производства за корупционни престъпления, 

извършени от служители на МВР.През 2018 г. и 2017 г. също не са водени 

такива производства. 

През 2019 г. не са водени производства за престъпления свързани с 

прояви на полицейско насилие. 

 През отчетния период на 2019 г. не са наблюдавани и образувани 

досъдебни производства за престъпления против държавната тайна, 

извършени от служители на МВР. През 2018 г. и 2017 г. също не са 

наблюдавани и образувани такива досъдебни производства. 

           През 2019 г. не са наблюдавани досъдебни производства срещу 

полицейски служители за престъпления, свързани с неправомерно 

използване на специални разузнавателни средства. През 2018 г. и 2017 г. 

също не са наблюдавани производства за такива престъпления.  
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ІV. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 През отчетната 2019 година военните прокурори и следователи взеха 

участие в обучителни семинари, конференции, работни срещу и курсове за 

професионална квалификация, в които, в различни аспекти, се третира темата 

за международно-правното сътрудничество:  

 -обучителен семинар на тема „Европейска заповед за разследване“, 

състоял се, за времето от 18.02. до 20.02.2019г., в УБ „Цигов чарк“ на ПРБ; 

 -семинар за лектори в Образователна програма „Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и 

прокуратури“,на тема „Запознаване с правото и съдебната система – особен 

вид урок“, организирана съвместно от ВСС и Германска фондация за 

международно правно сътрудничество /ИРЦ/, на 22.11.2019г., в гр.София.   

          Участието на магистратите от Военно-апелативния район в посочените 

обучителни мероприятия допринесе за повишаване на професионалната им 

квалификация, както и за придобиване на практически знание и умения по 

отношение на международното сътрудничество при разследване на дела, а 

така също и със запознаване със съдебната практика в страните членки на 

Европейския съюз. 

         Административният ръководител на ВоАП и негов заместник участваха в 

кръгла маса по програма за сътрудничество между ПРБ и Генералната 

прокуратура на Руската Федерация, проведена за времето от 15.05. до 

17.05.2019г., в гр.Москва, Руска Федерация; 

 Заместник на административния ръководител на ВоАП участва в 

обменна програма за административни ръководители, организирана от ЕМСО, 

за времето от 02.06. до 06.06.2019г., в гр.Талин, Р Естония; 

          Заместник на административния ръководител на ВОП-София участва в 

семинар в гр.Вилнюс, Литва на тема „Международно правно сътрудничество 

по наказателни дела–практически аспекти на борбата с трафика на наркотици” 

          В периода 24-26 юни 2020 год. във Военно-апелативна прокуратура 

беше на учебно посещение съдия Лардж от Военния съд на Великобритания. 

Посещението беше в рамките на Обменната програма на Европейската мрежа 

за съдебно обучение.   

         През 2019г е изпратена  1 бр. молба за правна помощ по ДП № II-

048/1999г.по описа на ВОП-София до чужда държава. 

         През отчетния период във Военно-апелативния район:не са  издавани или 

приемане за изпълнение европейски заповеди  за разследване; не са правени 

искания за Европейска заповед за арест /ЕЗА/; не са осъществени трансфери 

на осъдени лица;не са извършвани трансфери на производства по наказателни 

дела от други държави;няма постъпили молби по наказателни производства 

срещу граждани на замолена държава;не е искано от компетентен орган или 

осъден признаване на присъдата на чужд съд или на чуждестранен 

акт;магистрати не са участвали в международни съвместни екипи за 

разследване. 
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        V. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА 

ДЕЙНОСТ       

 

          Кадрово обезпечаване. Професионална квалификация и обучение на 

прокурори и разследващи органи. 

          През отчетния период структурата на военните прокуратури включваше 

една ВоАП и три военно-окръжни прокуратури със седалища в градовете 

София,  Пловдив и Сливен. В края на отчетния период кадровото обезпечаване 

на военните прокуратури е следното: 

         Военно-апелативна прокуратура  

          През отчетния период бяха в сила длъжностни разписания за 

магистратите и съдебните служители от Военно-апелативна прокуратура, 

съгласно които в началото на отчетния период в щата са включени общо 26 

щатни бройки, разпределени по длъжности, както следва: 

 Магистрати – 8 щатни бройки от които: 

-Административен ръководител – Военно-апелативен прокурор – 1 

щатна бройка- заета; 

-Заместник на военно-апелативния прокурор – 2 щатни бройки –   заети; 

-Прокурори – 5 щатни бройки - заети. 

 Съдебни служители – 18 щатни бройки, от които една незаета.  

          Съгласно утвърдените длъжностни разписания, съотношението на 

съдебни служители към магистрати в края на 2019 год. е 2.25. 

           

Военно-окръжна прокуратура – София 

Съгласно утвърденото от Главния прокурор длъжностно/щатно/ 

разписание към 01.01.2019г.  щатът на ВОП-София се състои от 64 магистрати 

и съдебни служители, от които:  

26 магистрати:  

-1 административен ръководител – военно-окръжен прокурор; 

-2 заместници на административния ръководител; 

-12 прокурори и  

-11 военни следователи 

 Заетите щатове за магистрати са 20 / от които 1 заместник на 

административния ръководител, 2-ма прокурори и 1 военен следовател са 

командировани, а 1 прокурор е временно отстранен  от длъжност с решение на 

ВСС, а 2 прокурори и 1 военен следовател са командировани в СГП и СО на 

СГП/, а свободни са 6 щата /3 за прокурор и 3 за военен следовател/. 

38 съдебни служители – всички заети. 

 

През 2019 година по щата на ВОП–София бяха извършени следните 

промени: 

По щата на магистратите: 
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Считано от 07.01.2019г. със заповеди на Главния прокурор е прекратено 

командироването на 1 прокурор във ВКП, а 1 прокурор е командирован в 

Специализирана прокуратура. 

Считано от 20.02.2019г. на основание решение по протокол № 

6/20.02.2019г. на ПК на ВСС един военен следовател е освободен от заеманата 

длъжност, на осн. чл.165, ал.1,т.7, вр.чл.195, ал.1 и ал.3 от ЗСВ; 

Считано от 20.03.2019г. на основание Решение по протокол № 

9/20.03.2019г. на Прокурорската колегия на ВСС един прокурор /временно 

отстранен от длъжност/ е освободен от заеманата длъжност, на основание чл. 

165, ал.1, т.3 от ЗСВ; 

Считано от 08.04.2019г. 1 прокурор е командирован да изпълнява 

функциите на прокурор във Върховна касационна прокуратура. 

Считано от 27.06.2019г. на основание решение по протокол № 

14/27.06.2019г., т.2  на Пленума на ВСС,  8 свободни щ.бр. за магистрати    ( 4 

щ.бр. за  прокурори и 4 щ.бр. за военни следователи) са съкратени. 

По щата на съдебните служители: 

Считано от 01.04.2019г., със заповед на административния ръководител 

на ВОП-София е прекратено трудовото правоотношение с един съдебен 

служител на длъжност „домакин“, на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ. 

Считано от 17.06.2019г. след проведена процедура на подбор по чл.100а, 

ал.2  и ал.7 от ПАПРБ е сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1, 

във вр.чл.70, ал.1 от КТ  и е назначен 1 съдебен служител на длъжност 

„домакин“. 

Вследствие на извършените промени в края на отчетният период щата на 

Военно-окръжна прокуратура - София се състои от 56 магистрата и съдебни 

служители, от които 18 магистрата:  

-1 административен ръководител – военно-окръжен прокурор; 

-2 заместници на административния ръководител; 

- 8 прокурори и  

-7 военни следователи 

 Заети са всичките 20  щата за магистрати, като от тях 1 заместник на 

административния ръководител, 3-ма прокурори и 1 военен следовател са 

командиовани в СГП, ВКП, СП и СО на СГП.  

и 38 съдебни служители – всички заети. 

 Съотношението на съдебните служители към магистратите в началото 

на 2019 год. беше 2.46, а в края на годината е 2.1.  

 

         Военно-окръжна прокуратура – Пловдив 

В края на отчетния период съотношението между магистрати и съдебни 

служители съобразно щата е 1 : 1.58. 

Към 01.01.2019 г. щатната численост на ВОП – Пловдив е била 31 - 12 

магистрати  и 19 служители. 
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Към 31.12.2019 г. общата численост на ВОП – Пловдив е 31, от които 

магистрати – 12 /от които две щатни бройки незаети за магистрати / и 19 

съдебни служители. 

Съгласно заеманата длъжност магистратите се разпределят, както 

следва: 

- административен ръководител - военно-окръжен прокурор – 1; 

- заместник на административния ръководител - заместник военно-

окръжен прокурор - 1; 

- военни прокурори - 3; 

- военни следователи - 5. 

Съотношението служители / магистрати в края на 2019 г. е  1,6. 

 

          Военно-окръжна прокуратура – Сливен 
В утвърдената от Главния прокурор щатна численост на ВОП-Сливен, в 

сила от 01.01.2019 г. са включени 10 магистратски длъжности, от които 1 щ. 

бр. административен ръководител, 1 щ. бр. заместник на административния 

ръководител, 4 щ. бр. военен прокурор и 4 щ.бр. военен следовател, 

структурирани по следния начин: 

в гр. Сливен: 

- административен ръководител - 1 щ.бр.; 

- заместник на адм. ръководител – 1 щ.бр. 

- военен прокурор – 2 щ. бр. 

- военен следовател – 2 щ. бр.  

в гр. Бургас: 

- военен прокурор – 1 щ. бр. 

- военен следовател – 1 щ. бр.  

в гр. Варна: 

- военен прокурор – 1 щ. бр. 

- военен следовател – 1 щ. бр.  

 Утвърдената численост за съдебни служители от 01.01.2019 г. е 17 щатни 

бройки. 

          Кадровата обезпеченост на Военно-апелативна прокуратура е много 

добра. 

Щатната обезпеченост с прокурори и разследващи органи на Военно-

апелативна прокуратура и на трите военно-окръжни прокуратури създава 

реални предпоставки за ефективно изпълнение на конституционните им 

функции, както и за повишаване на качеството и обема на дейността им. 

 

         Обучение  

         През отчетния период, прокурорите и съдебните служители от Военно-

апелативна прокуратура участваха в 11 форми на обучение, организирани от 

ВСС, Прокуратурата на Р България, НИП, Министерство на правосъдието и 

неправителствени организации.  
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       На 04 и 05.ноември 2019 год. в УЦ „Трендафила“ се проведе 

вътрешноведомствено обучение на тема „Разследване на произшествия с 

бойна и специална техника и авиопроизшествия“ с участие на 20 военни 

прокурори и следователи от военно-окръжните прокуратури.   

        Съдебни служители от  военно-апелативната и военно-окръжните 

прокуратури взеха участие в 13 обучителни мероприятия.  

        През месец февруари 2019 г., военно-апелативният прокурор присъства 

на отчета на Служба „Военна полиция“-МО. На проведеното съвещание се 

обсъдиха и въпроси, касаещи дейността на разследващите военни полицаи и 

качеството на извършваните от охранителна полиция предварителни 

проверки. 

         На 18.04.2019 г., се проведе общо годишно отчетно събрание на военно-

апелативната и трите военно-окръжни прокуратури.По време на събранието 

бяха обсъдени актуални проблеми и бяха набелязани мерки за подобряване на 

работата. 

         През 2019 г. прокурорите от Военно-апелативна прокуратура изготвиха и 

представиха предложения и становища до ВКП, относно:  

-определяне на вида и реда за носене на униформено облекло и 

отличителни знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните 

прокуратури. 

         -актуализиране на щатната численост на военните прокуратури за работа 

във военно време; 

          В годишния отчетен доклад за 2018 год. бяха направени предложения  за 

изменения и допълнения на действащото законодателство, касаещи реформата 

във военното правораздаване. 

 Квалификацията на прокурорите и съдебните служители от военно-

апелативния район е на добро ниво. 

           

        Проверки и ревизии. 

        Съгласно заповед № 26/25.01.2019 г. на военно-апелативния прокурор, 

във военно-окръжните прокуратури беше извършена тематична проверка на 

работата на военните прокурори, военните следователи и разследващите 

военни полицаи по досъдебни производства, образувани преди 2012 г. 

         Съгласно заповед № 26/25.01.2019 г. на военно-апелативния прокурор, 

във военно-окръжните прокуратури беше извършена тематична проверка по 

отношение работата на военните прокурори, военните следователи и 

разследващите военни полицаи по дела срещу лица срещу които се водят две и 

повече досъдебни производства. 

         Съгласно заповед № 26/25.01.2019 г. на военно-апелативния прокурор, 

във военно-окръжните прокуратури беше извършена тематична проверка за  

спазването на принципа на случайно разпределение на преписките и делата.              

 Съгласно заповед № 146/20.05.2019 г. на военно-апелативния прокурор 

беше извършена тематична проверка относно спазване на принципа на 

случайно разпределение на преписките и делата; работата на магистратите и 
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разследващите полицаи по две и повече ДП, водени срещу едно лице; работата 

по ДП, образувани преди 2012 г., за първото шестмесечие на 2019 г. 

 Съгласно заповед № 140/20.05.2019 г. на военно-апелативния прокурор, 

във военно-окръжните прокуратури бяха извършени тематични проверки 

относно работата на магистратите и разследващите полицаи по две и повече 

досъдебни производства, водени срещу едно лице; законосъобразността и 

обосноваността на прокурорските актове, постановени по прекратени ДП, 

които не са проверени по съдебен  ред и по преписки приключени с 

постановление за отказ да се образува ДП за периода 01.1.2018 г. – 31.05.2019 

г.; работата по досъдебни производства на "специален надзор" и водените за 

корупционни престъпления; неприключени досъдебни производства; спрени 

досъдебни производства.  

          В изпълнение на заповед № 282/07.11.2019 г.на Военно-апелативния 

прокурор, за времето от 18.11.2019 г. до 06.12.2019 г., ревизиращи екипи от 

прокурори във Военно – апелативна прокуратура, извършиха комплексни 

ревизии на дейността на ВОП –София, ВОП- Пловдив и ВОП-Сливен.   

         Съгласно заповедта и утвърдените от за целта планове, ревизиращите 

екипи извършиха комплексна ревизия на всяка една военно-окръжна 

прокуратура по следните направления на дейността й: 

1.Административно и организационно състояние. 

2.Дейност по досъдебния надзор. 

3.Дейност по наказателно-съдебния надзор. 

4.Надзор за изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

          След приключване на проверките и ревизиите, проверяващите 

прокурори проведоха  служебни съвещания с магистратите от ревизираните 

прокуратури, на които са ги запознаха с констатираните слабости в работата 

им и са посочили конкретни мерки, които следва да се предприемат за тяхното 

отстраняване.   

           Доклади с резултатите от ревизията на всяка една военно-окръжна 

прокуратура, както и обобщен доклад за съдебния район на ВоАП, са 

изпратени във ВКП, отдел „Административен. 

            В резултат на извършените от прокурорите при Военно-апелативна 

прокуратура тематични проверки и комплексни ревизии на дейността на 

военно-окръжните прокуратури, е констатирано следното: 

             - във всички военно-окръжни прокуратури принципа за случайно 

разпределение на преписките и делата се спазва стриктно и няма допуснати 

нарушения; 

              - значително е намалял броя на делата, образувани преди 2012 г., 

което се дължи на създадената от административните ръководители 

организация за приоритетната работа по тях и с осъществяваното добро 

взаимодействие с регионалните служби на Военната полиция;  

              - преодоляна е порочната практика за неоснователно отделяне на 

материали от една преписка и образуване и завеждане на нови преписки, 
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които по своята същност са със същия предмет на проверка, който е имала 

преписката, от която са отделени материалите; 

             -основна причина за наличието на върнати от съда дела за 

допълнително разследване на прокуратурата и постановените оправдателни 

присъди се дължи на допуснати отстраними съществени нарушения на 

процесуалните правила на досъдебното производство, непълнота на събраните 

доказателства и различните критерии на съда и прокурорите по приложението 

на материалния закон; 

              За отстраняването на посочените проблеми, както в изготвените 

доклади с резултатите от извършените ревизии и проверки, така и на 

проведени служебни съвещания са дадени конкретни препоръки от Военно-

апелативна прокуратура на всеки един административен ръководител, които 

са били съобразени с констатациите за ръководената от него военно-окръжна 

прокуратура. 

         Извършването на комплексни ревизии и тематични проверки с конкретна 

насоченост по отношение дейността на първоинстанционните прокуратури и 

на отделни магистрати, има добър дисциплиниращ и мобилизиращ ефект за 

административните ръководители, прокурорите и разследващите органи от 

съответните прокуратури. Проверките и ревизиите допринасят за 

уеднаквяване на практиката по прилагането на закона и за въвеждането на 

единни правила в организацията на работа и управлението на трите военно-

окръжни прокуратури.  

           През отчетния период засиления методически контрол, осъществяван от 

ВоАП по отношение дейността на военно-окръжните  прокуратури   доведе 

до: значително намаляване на неприключените досъдебни производства, 

образувани преди 2012 г.; намаляване на неприключените две и повече 

досъдебни производства, водените срещу едно и също лице; на върнатите от 

съда на прокуратурата дела и на постановените оправдателни присъди. 

       През 2019 година прокурори от звено „Инспекторат“ във Военно-

апелативна прокуратура извършиха 4 инспекторски проверки по сигнали 

срещу магистрати. 
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         VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И НА СЛЕДСТВЕ-

НИТЕ ОРГАНИ  

 

 През 2019 год. във военно-апелативния район са работили 31 

прокурора, които са осъществили, като общ обем на прокурорска дейност 

8369 дейности и са се произнесли с 3842 постановления по преписки и дела. 

Средната натовареност на прокурор е била 330,3 дейности. 

 За сравнение :  През 2018 год. са работили 29,55 прокурори, които са 

осъществили, като общ обем на прокурорска дейност 9 393 дейности и са се 

произнесли с   3662 постановления по преписки и дела.Средната натовареност 

на прокурор е била 317,86 дейности. 

         През 2017 год. са работили 28,82  прокурори, които са осъществили, 

9 821 дейности и са се произнесли с 4224 постановления по преписки и 

досъдебни производства. Средната натовареност на прокурор е  била 340,77 

дейности. 

          През отчетната 2019 година, във Военно-апелативна прокуратура 

реално са работили 7.75 прокурори, които са осъществили, като общ обем на 

прокурорската дейност 1708 дейности, включително са се произнесли по 588 

преписки по следствен надзор, участвали са в 63 съдебни заседания и са 

подали 7 касационна протеста. Средната натовареност на един прокурор е 

била 220,4 дейности. 

       За сравнение : През 2018 год. са работили 8 прокурора, които са 

осъществили, като общ обем на прокурорската дейност 1722 дейност и 

произнасяния, включително са наблюдавали 913 преписки по следствен 

надзор, участвали са в 75 съдебни заседания и са подали 8 касационна 

протеста. Средната натовареност на един прокурор е била 215,25 дейности и 

произнасяния, като всеки прокурор е наблюдавал средно 114,13 преписки по 

следствен надзор, участвал е в 9,38 съдебни заседания, решил е 63,75 

инстанционни преписки и е подал 1 касационен протест. 

        През 2017 год. са  работили 8 прокурори, които са осъществили 1 951 

дейности,  включително са наблюдавали 1267 преписки по следствения 

надзор,  решили са 1227 инстанционни преписки,  участвали са в 116 съдебни 

заседания и са подали 8 касационни протеста.Средната натовареност на един 

прокурор е била 243,87 дейности и произнасяния, като всеки един  прокурор е 

наблюдавал средно 158,38  преписки по следствения надзор, участвал е в 14,5  

съдебни заседания, решил е 153,38 инстанционни преписки и  е подал 1 

касационен протест.  

 

           През отчетния период в трите военно-окръжни прокуратури са 

работили по средносписъчен състав 23 прокурора, които са осъществили, като 

общ обем прокурорска дейност 6661 дейности, включително са се произнесли 

с постановления по 3254 преписки и досъдебни производства. Средната 

натовареност на един прокурор е била 378,7 дейности.  
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          За сравнение:  През 2018 год. са работили реално 21,55 прокурори, 

които са осъществили, като общ обем прокурорска дейност 7671 дейности и 

произнасяния, включително са се произнесли с постановления по 2749 

преписки и досъдебни производства. Средната натовареност на един прокурор 

е била 355,96 дейности. 

          През 2017 год. са работили реално 20,82 прокурори, които са 

осъществили 7870 дейности, включително са се произнесли с 2957 

постановления по преписки и досъдебни производства. Средната натовареност 

на един прокурор е била 357,72  дейности.                      

 

           През 2019 год. общият брой на реално работилите военни следователи 

е бил 15, като са им били разпределени по закон и възложени 112 досъдебни 

производства. Средната натовареност на военен следовател е 7,5 досъдебни 

производства. 

            През 2018 год. общият брой на реално работилите военни следователи 

е бил 16,08, като са им били разпределени по закон и възложени 123 

досъдебни производства. Средната натовареност на военен следовател е 7,65 

досъдебни производства. 

            През 2017 год., общият  брой на реално работилите военни  

следователи е бил 18,67, като са им били разпределени по закон и възложени 

120 досъдебни производства. Средната натовареност на военен следовател е 

бил 6,42 досъдебни производства.  

 

         От съпоставката на посочените данни е видно, че средната натовареност 

на прокурорите и следователите във военно-апелативния район през 

последните три години се запазва на относително еднакво ниво.  
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Р А З Д Е Л    VІ 

 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020, ПРИЕТА С 

РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015г. т.3. 

 

           Дейността на прокуратурите от военно-апелативния район през 

отчетната 2019 година беше насочена към специфичните цели, поставени от 

Комуникационната стратегия на съдебната власт: 

-Подобряване на общественото разбиране за спецификата на дейността 

на Прокуратурата като институция, работеща за утвърждаване на 

върховенството на закона;  

-Повишаване на доверието на обществото към дейността на 

Прокуратурата;  

-Повишаване познаваемостта на дейността на Прокуратурата сред 

външните целеви групи;   

-Подобряване комуникацията с останалите органи на съдебната власт;  

-Подобряване комуникацията с изпълнителната и законодателната 

власт. 

          Специфичната вътрешна комуникация с  останалите органи на 

съдебната власт намери израз в осъществяване на директна комуникация–

работни срещи с представители на други органи на съдебната власт. Такива 

срещи бяха провеждани от административните ръководители  и други 

прокурори и следователи с магистрати от военните съдилища и гражданските 

прокуратури от съответните райони.  

            Комуникацията с органи на изпълнителната и законодателната 

власт през годината се изразяваше в координиране на   дейността с МВР, 

ДАНС и "Военна полиция" по конкретни случаи.   

           Комуникацията с органите на ЕС, международни, Европейски и 

регионални асоциации и организации през годината  се изразяваше в участия 

на военни прокурори и следователи в обучителни мероприятия, организирани 

от Европейската мрежа за съдебно обучение и Европейската правна академия. 

По време на тези мероприятия бяха установени ценни професионални 

контакти с магистрати от тези страни и от други страни -членки на ЕС.  

         Комуникацията с професионалната юридическа общност и 

граждански организации се изразяваше преди всичко в участие на военни 

магистрати в инициативи, насочени към подобряване на средата за 

функциониране на съдебната власт, организирани от Асоциацията на 

прокурорите в България.    

        Най-важното направление за повишаване на доверието на обществото 

към съдебната власт, прокуратурата като цяло и към военните прокуратури, 

през годината остана комуникация с медиите. Тази важна дейност беше 

организирана в съответствие с Медийната стратегия на ПРБ, Правилата за 

медийна комуникация в системата на ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-
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9/24.03.2015 год. на Главния прокурор и Реда за публикуване на материали на 

ведомствения сайт на ПРБ. 

        Във всички военно-окръжни и военно-апелативната прокуратура са 

определени говорители, които са преминали обучения за повишаване 

капацитета за работа с обществеността и комуникационни умения.  

        Във всички военно-окръжни  и военно-апелативната прокуратура се 

предприемат мерки за своевременен преглед на медиите и установяване на 

публикации, касаещи дейността на съответната прокуратура.  

        Говорителите и административните ръководители на военните 

прокуратури предоставят при поискване актуална информация от обществен 

интерес в съответствие с  Правилата за медийна комуникация. Контактите с 

медиите са на много добро ниво – на задаваните въпроси се   отговаря 

своевременно, компетентно и изчерпателно. 

         При образуване и приключване на досъдебни производства по случаи, 

намерили широк обществен отзвук се изготвяха прессъобщения, които се 

обявяваха,чрез Пресцентъра на ПРБ. 

         Всички военно-окръжни прокуратури и военно-апелативната 

прокуратура поддържат сайтове.  

         През годината съществен дял имаше кризисната комуникация, по 

повод на изнасяна в медиите невярна информация. Чрез предоставяне на 

правдива информация беше противодействано на публикации, отразяващи 

защитни тези на подсъдими, заемали високо обществено положение.  

Изграждането на работеща система за проактивна и професионална 

комуникация с медиите във военно-апелативния район е ефективната мярка за 

преодоляването на кризи.   
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Р А З Д Е Л    VІІ 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И 

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ  

 

Изпълнение на определените приоритети за 2019 год. 

           Военните прокуратури са част от съдебната система на Република 

България, доказала своята ефективност и необходимост от съществуването си. 

Новата структура на прокуратурите от военно-апелативния район преодоля 

несъответствието между характера и броя на възложените дела, от една страна 

и кадровата и ресурсна обезпеченост  от друга.  

          Първоинстанционните прокурори активно участват в проверките при 

събиране на данни за евентуално извършено престъпление от общ характер и 

постоянно контролират  разследващия орган по време на разследването. 

          Последователно се прилага случайният принцип на разпределение на 

преписките и делата в рамките на предварително определените групи. Дела, 

взети на специален надзор и такива, засягащи особено значими обществени 

интереси се възлагат на повече от един прокурор и разследващ орган.  

           Активно и приоритетно се работи по дела за корупция и организирана 

престъпност. Такива дела се вземат на специален надзор и биват решавани в 

сравнително кратки срокове. 

          Поддържа се добро взаимодействие с регионалните служби „Военна 

полиция“ и Държавна агенция „Национална сигурност“.   

          Военни магистрати и съдебните служители участват в обучения, 

повишаващи професионалната им квалификация.   

          Поддържа се постоянен и коректен контакт с медиите. 

          Създадени са условия за работа при които всеки магистрат да не се 

колебае да подаде сигнал за всеки направен опит за външно или вътрешно 

вмешателство.  

          Създадени са условия за свободен прием на граждани при който 

гражданите могат да депозират сигнали за извършени престъпления или 

жалби срещу магистрати. 

            Контролно-ревизионната дейност и инстанционният последващ и 

текущ контрол, осъществявани от Военно-апелативна прокуратура,допринасят 

за налагане на единна практика и подобряване на работата на военно-

окръжните прокуратури. 

 

          Приоритети на прокуратурите за 2020 год. и дългосрочно  

         -Обезпечаване на правомерното протичане на дейността на 

въоръжените сили  

 В изпълнение на Програмата  за  развитие  на  отбранителните  

способностите  на  въоръжените сили на Република България 2020, приета с 

Решение на 43-ото Народно събрание(ДВ, бр.93 от 2015 г.) и Плана за 

развитие на въоръжените сили до 2020г., приет с Постановление на 
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Министерски съвет № 382 от 30.12.2015 год.,основните дейности за развитие 

на въоръжените сили са насочени към:реорганизация на  военни формиро-

вания; попълване  с личен  състав  на декларираните  военни формирования; 

реализиране на инвестиционни проекти за модернизация; ускоряване  на  

процесите  по  утилизация  на  излишни  бойни припаси и освобождаване от 

ненужна инфраструктура и войскови имоти с отпаднала необходимост.  

          Остават  валидни, дефинираните  в  Националната  отбранителна 

стратегия, мисии и задачи на въоръжените сили:„Отбрана“, „Подкрепа на 

международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигурност в 

мирно време“. Пред въоръжените сили, в мирно време, стоят задачите за 

предупреждение  за потенциални  рискове  и  заплахи; контрол  на  въздуш-

ното  и морското  пространство; съдействие за  пресичане  на  терористични 

действия; защита  на  стратегически  обекти; защита  и  подпомагане  на насе-

лението  при  бедствия, аварии  и  екологични  катастрофи; неутрализиране на 

невзривени боеприпаси; хуманитарна помощ; съдействие за контрол на 

миграцията; спасителни и евакуационни дейности; помощ  на държавните 

органи  и местни власти за предотвратяване и преодоляване на последствия от 

природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи и от епидемии. 

 За да се постигне ефективна защита на обществените отношения, 

регулиращи областта на сигурността и отбраната, военните прокурори трябва 

да положат усилия в следните направления: 

         -Запазване на актуалната структура на военните прокуратури 

 При преценката на необходимостта от нова съдебна карта, следва да се 

отчитат не само статистически данни, а и потребностите на отбраната и 

националната сигурност. С оглед продължаващите негативни тенденции в 

развитието на средата за сигурност, районите на трите военно-окръжни 

прокуратури имат своя специфика, която изисква поддържане на близко 

взаимодействие с местните военни началници, военна полиция и ДАНС, както 

и  бърза реакция в случай на необходимост.  

        В района на ВОП-Сливен са базирани военноморските сили, разположени 

са военни съоръжения, ползвани съвместно от българската и съюзнически 

армии, провеждат се многонационални военни учения,  военни подразделения 

са включени в дейности по подпомагане на охраната на държавната граница.   

       В района на ВОП-Пловдив са разположени най-многобройните и 

боеспособни подразделения на сухопътните и военно-въздушните войски и се  

извършва подготовката на военни контингенти за участие в мисии в чужбина.   

       В района на ВОП-София се намират Щабът на отбраната, командванията 

на сухопътните и военно-въздушните сили, Министерство на отбраната, 

ръководните органи на структурите, подчинени на Министъра на отбраната, 

ръководствата и по-голямата част от личния състав на Държавна агенция 

„Разузнаване“ и Националната служба за охрана.   

       Специфичен за военните прокуратури е проактивният подход към  

опазване на имуществото на Министерство на отбраната от престъпления 

против собствеността и против стопанството, които се характеризират с 



 62 

висока латентност.Такъв подход налага поддържане на близко взаимодействие 

с военните началници, военна полиция и органите на ДАНС по места, което е 

невъзможно ако прокурорите са концентрирани само в столицата. 

         -Оптимално разгръщане на способностите на прокурорите и 

следователите от военно–окръжните прокуратури, чрез създаване на 

организация на работата, съобразена с правомощията им и със 

спецификите на районите на компетентност, а именно: 

          .Активно участие на прокурор в проверките при събиране на данни за 

евентуални престъпления, вместо пасивно  изчакване на  резултатите. 

         .Възлагане на  военни следователи на  проверки  за особено тежки 

престъпления и престъпления на офицери или лица, заемащи отговорно 

служебно положение. 

          .Образуване на досъдебни производства само при наличие на данни  от 

които може да се направи основателно предположение, че деянието е 

осъществено.  

          .Постоянен контрол на наблюдаващия прокурор над разследващия орган 

по време на разследването и даване на писмени указания, не само в случаите, 

когато делото му се докладва по закон. 

          .Въвеждане на екипен принцип на работа по дела, взети на специален 

надзор и такива, засягащи особено значими обществени интереси.  

          .Тясно взаимодействие с регионалните служби „Военна полиция“ по 

възложените им разследвания и използване в максимална степен на събраната 

от тях оперативна информация.   

           -Повишаване професионалната подготовка на военните магистрати 

и администрацията  

          Необходимо е  да извършва периодична оценка на нуждите от обучение 

по проблемни за работата области, след това, да се организират и провеждат 

както обучения по специфични за военното правораздаване теми, така и 

езикови и компютърни обучения.   

          -Публичност и отчетност 

           Необходимо е поддържане на постоянен и коректен контакт с медиите, 

особено по важни дела, при стриктно спазване на тайната на разследването.  

           -По-нататъшно утвърждаване на Военно-апелативна прокуратура 

като основно контролно и методическо звено спрямо военно-окръжните 

прокуратури. 

          Дейността на Военно-апелативна прокуратура следва да е насочена към : 

получаване на актуална информация за организационното състояние на 

военно-окръжните прокуратури и работата на прокурорите и следователите;    

установяване на пропуски и нарушения в дейността и основанията за 

предприемане на съответни организационни или дисциплинарни мерки; 

обективна оценка за работата и установяване на предпоставки за поощрение и 

кадрово развитие. 

         Тази дейност намира израз в следните форми на контрол:   
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         .Инстанционен, изразяващ се в произнасяне по постановления за отказ да 

се образува ДП и за прекратяване на наказателното производство, както и по 

направени отводи и самоотводи и по жалби срещу постановления в хода на 

разследването,  

        .Текущ, изразяващ се в : участие на въззивния прокурор в разследвания 

по дела с висок обществен интерес, дела на „Специален надзор“ и дела с 

фактическа и правна сложност; даване на писмени указания за събиране на 

нови доказателства и за правната квалификация на деянието; определяне на 

по-нататъшния ход на разследването, при текущи произнасяния в рамките на 

висящи досъдебни производства и при срещи с първоинстанционния прокурор 

и разследващия орган за обсъждане на възникнали проблеми; проверки в 

УИС-2 за срочността на разследване. 

         .Контролно-ревизионна дейност, чрез тематични проверки и комплексни 

ревизии. 

   

        С резултатите от работата си, военните прокуратури следва да продължат 

да убеждават обществото, международните партньори и законодателя в 

необходимостта от съществуването си и да се утвърдят като авторитетна 

структура, наред с останалите военни правозащитни органи в НАТО и ЕС. 


