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РАЗДЕЛ  І 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ 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 отчетния период -  01.01.2021г. – 31.12.2021г. са били разкрити 

33 извършители на 33 престъпления, спрямо 35 извършители на 35 

престъпления за 2020г. и спрямо 47 извършители на 47 престъпления за 

2019г.  

От изложеното следва извода, че броят на извършителите на 

престъпления за  2021г., спрямо 2020г. и е относително същият и е намалял 

в сравнение с 2019г. До голяма степен ситуацията се дължи на въведеното 

през месец март 2020г. извънредно положение и продължилите 

впоследствие противоепидемични мерки в борба с COVID-19. Мерките 

доведоха до спад в активността на населението и в частност на 

военнослужещите, което имаше за резултат и понижаване на криминалната 

активност.  

През 2021 г. по данни /произшествия и донесения/ на РС „Военна 

полиция” – Пловдив са били образувани 19 досъдебни производства (6 по 

инициатива на РС „Военна полиция“ - Пловдив), по жалби и сигнали от 

физически лица – 0 брой, по изпратени материали по компетентност – 20 

броя, от самосезиране – 1 брой, от разделяне на досъдебни производства – 

3 броя, други /произшествия посетени от следовател при ВОП/ - 8 броя. По 

сигнал на ДАНС е било образувано 1 досъдебно производство, или общо 

68 досъдебни производства /от тях 16 броя образувани от Военно-

окръжна прокуратура – Пловдив/.   

През 2020 г. по данни /произшествия и донесения/ на РС „Военна 

полиция” – Пловдив са били образувани 24 досъдебни производства (1 по 

инициатива на РС „Военна полиция“ - Пловдив), по жалби и сигнали от 

физически лица – 1 брой, по изпратени материали по компетентност – 11 

броя, от самосезиране – 1 брой, от разделяне на досъдебни производства – 

0 броя, други /произшествия посетени от следовател при ВОП/ - 2 броя. По 

сигнал на ДАНС е било образувано 0 досъдебно производство, или общо 

52 досъдебни производства /от тях 14 броя образувани от Военно-

окръжна прокуратура – Пловдив/.   
През 2019г. по данни /произшествия и донесения/ на РС „Военна 

полиция” – Пловдив са били образувани 41 досъдебни производства, по 
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жалби и сигнали от физически лица – 1 брой, по изпратени материали по 

компетентност – 19 броя, от самосезиране – 14 броя, от разделяне на 

досъдебни производства – 0 броя, други /произшествия посетени от 

следовател при ВОП/ - 4 броя, или общо 79 досъдебни производства/ от 

тях 60 броя образувани от Военно-окръжна прокуратура – Пловдив/.   
По отношение на образуваните дела сравнителния анализ между 

2021г., 2020г. и 2019г.   показва, че броя на образуваните дела за  2021г. 68 

броя,  спрямо 54 броя за 2020г. и за 2019г. – 79 броя. броят е увеличен  в 

сравнение с 2020г., но не е достигнал броя на образуваните дела през 

2019г. 

Тенденцията за състоянието и структурата на престъпността, в 

района обслужван от Военно – окръжна прокуратура – гр. Пловдив, сочи 

намаляване броя на извършените престъпления предимно по глава ІХ от 

НК – документните престъпления, което би могло да се обясни с 

промяната в нормативната уредба, уреждаща получаване на 

компенсационни суми в БА с отпадане изискванията за представяне на 

оригинални документи, доказващи определени фактически действия – 

договор за наем, плащане на наем, фактическо преместване и други. 

Намаляват извършените престъпления по Глава V, Раздел ІV от НК – 

документни измами, което би могло да се обясни с намалелия брой на 

кадровите военнослужещи, получаващи компенсационни суми за живеене 

в условията на свободно договаряне. Обяснението е в големия некомплект, 

на личен състав във военните формирования.  

През отчетния период продължи проактивният подход от страна на 

прокуратурата за възлагане на проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от 

ЗСВ на органите на РС „ВП“ – Пловдив и на военните следователи към 

ВОП – Пловдив, като и тук се наблюдава сравнителна устойчивост при 

образуваните досъдебни производства.  От самосезиране е образувано едно 

дело, като тази бройка се е запазила спрямо 2020г. и значително е намалял 

спрямо 14 образувани дела за 2019г.  

  

Обобщени изводи за дейността на ВОП – Пловдив. 

Следствен надзор: 

По отношение на преписките: налице е една сравнително устойчива 

тенденция, а именно, около 4% от всички решени преписки да приключват 

с образуване на досъдебни производства. Срочността на решаването на 

преписките е много добра, като стриктно е било спазвано Указание за 

приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, ДВ, бр.62/2016 г., в сила от 

09.08.2016г. 

 Значително е увеличен процентът на отменените от въззивна 

инстанция преписки  спрямо 2020г.  –  9,5 % /8 отменени преписки от 84 

проверени/,  спрямо 4,2 % /1 отменена преписка от 24 проверени/ за 2020г. 

и е сходен спрямо 8,5 % /13 отменени преписки от 153 проверени / през 

2019г. Въпреки това процентът е относително нисък, което е показател, за 
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това че извършваните проверки в периода са пълни, изчерпателни, 

приключени  след  правилен анализ на събраните по тях данни и 

мотивиран прокурорски акт.  

Срочността на решаването на делата следва да се определи като 

много добра, 68 % от решените от прокурора дела /от образуването им до 

прекратяването им или внасянето им в съда/ са в 8-месечен срок, като няма 

дело, което да е разследвано извън законоустановените срокове.  

През отчетния период броят на делата разследвани над 1 година -  8 

броя , е същият като през 2020г. и продължава да бъде по-голям  спрямо 4 

броя за 2019г. Следва да се  отбележи, че тези дела са с фактическа и 

правна сложност, с  извършени множество действия по разследването и 

различни по вид експертизи. 

 Военните следователи, които са добре подготвени юристи със стаж 

и опит, при случаи на дела с фактическа и правна сложност, по 

предложение на наблюдаващия прокурор им се възлагат за довършване на 

тези разследвания. За развиване на теоретични и практически знания и 

умения на военните разследващи полицаи, е предвидено да продължи 

участието им в правно-просветната дейност, организирана от ВОП - 

Пловдив.  

Като цяло работата на прокурорите от Военно-окръжна прокуратура 

– Пловдив по ръководство и контрол на проведеното разследване и 

изготвяните прокурорски актове е била задълбочена и прецизна с някои 

изключения.  

 През отчетния период са били спрени 2 бр. дела, срещу известен 

извършител. И двете досъдебните производства са спрени на основание 

чл.244, ал.1, т.1 вр.чл.25, ал.1, т.6 .    

През 2021 г. във ВОП – Пловдив  няма  досъдебни производства 

прекратени по давност.  

През отчетния период във ВОП – Пловдив няма дела взети на 

специален надзор.  

С оглед подобряване дейността по следствения надзор  са 

предприети следните мерки: 

1. Да продължи участието на военните магистрати в семинари и 

лекции в областта на наказателното материално и процесуално право, с цел 

повишаване квалификацията им.  

2. С оглед повишаване квалификацията на военните магистрати, в 

плана за правна подготовка да се включат лекции по методика и тактика на 

разследване на определени по вид престъпления, които са били предмет на 

разследване във ВОП – Пловдив и по които магистратите, участвали в  

тези дела са придобили практически опит, който е полезно да споделят с 

колегите си с цел избягване на процесуални и материални грешки. 

3. С цел повишаване правната квалификация на военните 

разследващи полицаи, същите да участват в занятия по водената от нас 

правна подготовка, с практическа насоченост.  
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С оглед изнесените данни, направения анализ, съществуващата 

законодателна база и компетентност, дейността на Военно–окръжна 

прокуратура – гр. Пловдив по следствения надзор, съпоставена с 

предишните два периода би могла да се определи, като добра. 

 

Наказателно-съдебен надзор. 

 По отношение на образуваните и решени дела в съда по внесени 

прокурорски актове:  

 Броят на внесените прокурорски актове в съда за отчетния период 

27бр., спрямо 20бр. за 2020г. се е увеличил с 35 %, а в сравнение с 2019г. -

/41бр./ е намалял с 34 %. Следва да се отбележи, че и при тези показатели 

се наблюдава леко увеличение на внесените прокурорски актове в съда. 

Възлаганите в предходни периоди от ВОП-Пловдив тематични проверки 

по отношение на спазването на финансовата дисциплина, като резултат са 

водели до образуване на досъдебни производства, които около 1 % от 

всички досъдебни производства и около 4 % от внесените в съд.  

 През отчетния период няма наложени наказания „Лишаване от 

свобода“ ефективно, също като през 2020г. и 2019г. 

  За отчетния период не е било наложено наказание “Пробация”,както 

и през 2020г., като през 2019г. такова наказание е било наложено на 2 лица.  

През отчетния период 2021г. 21 пъти административното наказание 

„Глоба“ е било постановявано, 2020г. спрямо 16 пъти и спрямо 27 пъти за 

2019г.  

 

Върнати от съда дела и оправдателни присъди.  

През отчетния период 2021г. на Военно-окръжна прокуратура 

Пловдив били върнати 2 дела и двете за допуснати съществени отстраними 

нарушения на процесуалните правила. Съдебните актове не са били 

протестирани. Има два внесени протеста срещу други върнати дела, като и 

двата са били уважени.  

От сравнителния анализ на данните за върнатите дела за 2021г. – 2 

дела;  за  2020г. – 4 дела и за  2019г. – 1 дело  е видно, че относителния дял 

на върнатите дела по внесените актове в съда, спрямо всички внесени 

актове в съда за 2021г. – 7 %; за 2020г. е 20% и за 2019г. е 2,4 %. 

  От това е видно, че в сравнение с предходния период се наблюдава 

значително намаляване  в процентно отношение на върнатите дела, като 

обаче не е достигнат показателя от 2019г. От тук следва изводът, че 

дейността на прокурорите във Военно–окръжна прокуратура - Пловдив 

през отчетния период в сравнение с  2020г.  по отношение качеството на 

работа се е подобрила. За постигане на по-добри резултати през 2022г. е 

необходимо да се работи усилено за подобряване качеството на 

разследване по делата. Указанията от прокурорите, давани на 

разследващите органи следва да са ясни, точни, насочени единствено и 
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само към предмета на доказване. Необходимо е и повишаване 

прецизността при изготвяне прокурорски актове внасяни в съда, с цел 

свеждане до минимум възможността за връщане на внесените дела в съда.   

За 2021г. има 2 бр. влезли в сила оправдателни присъди /и двете за 

предходен период/ по внесените в съда прокурорски актове. 

За 2020г. има 2 бр. влезли в сила оправдателни присъди /и двете за 

предходен период/ по внесените в съда прокурорски актове. 

За 2019г. има 2 бр. влезли в сила оправдателни присъди /едната, от 

които е постановена от предходен период/ по внесените в съда 

прокурорски актове.  

Забелязва се устойчивост към нисък брой на влезлите в сила 

оправдателни присъди и оправданите лица. 

Като цяло тенденцията към нисък брой влезли в сила оправдателни 

присъди е постоянна, което е добър показател за работата на военните 

магистрати при определяне на точна правна квалификация на деянията.  

 В тази връзка показател са процентните съотношения на влезлите в 

сила оправдателни присъди спрямо броя на внесените в съда досъдебни 

производства:  за 2021г. – 7 %; за 2020г. – 10% и за 2019г.- 4,9 %. 

 В заключение може да се каже, че с оглед изнесените данни, 

направения анализ, съществуващата законодателна база и компетентност, 

работата на Военно–окръжна прокуратура - Пловдив по наказателно-

съдебния надзор, в сравнение с 2020 г. би могла да се определи като много 

добра. 

 

Изпълнение на наказанията. 

Дейността на Военно–окръжна прокуратура – Пловдив през отчетния 

период по надзора за изпълнение на наказанията би могла да се оцени като 

много добра.  

 

Гражданско съдебен надзор. 

Не се отнася за дейността на ВОП – Пловдив. 

 

Специален надзор и наказателни производства, образувани за 

някои категории тежки престъпления и такива от особен  обществен 

интерес. 

През отчетния период не са били наблюдавани досъдебни 

производства с особен обществен интерес. По отношение на дела, 

образувани за някои категории тежки престъпления, изброени подробно в 

Приложение 1 към настоящия доклад, разследването е било провеждано 

приоритетно, с полагане на максимални усилия за неговото своевременно, 

срочно и ефективно приключване.  
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Противоречива прокурорска и съдебна практика. 

През отчетния период ВОП – Пловдив в дейността си не е 

констатирала противоречива прокурорска и съдебна практика или други 

проблеми по прилагането на закона. 

 

 

Предприети конкретни мерки за подобряване дейността на ВОП 

– Пловдив. Мерки за ограничаване на върнатите дела и 

оправдателните присъди: 

 

Със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на Главния прокурор на РБ са 

въведени форми по образец относно позицията, заявена от прокурора, 

участвал по делото, относно съдържанието на присъдата. Формата 

незабавно е била прикачвана в електронен вид в УИС на ПРБ. 

Със Заповед № РД-04-665/22.12.2017 г. на Военно-окръжен прокурор 

съм определил завеждащият наказателно-съдебния надзор след проучване 

причините за постановяването на влезлите в сила оправдателни присъди и 

съдебните актове за връщане на делата на прокуратурата да изготвя за 

първото шестмесечие и годишно анализ на оправдателните присъди и 

съдебните актове за връщане на делата. Такива са били изготвени 

своевременно и обсъдени на работни срещи с магистратите. 

На всяка работна среща в края на всеки месец при наличие на 

върнато за доразследване дело в текущия месец или оправдателна присъда 

се прави пълен анализ на причините довели до връщането или 

оправдаването.   

Съгласно плана на ВОП – Пловдив магистратите от Военно-окръжна 

прокуратура – Пловдив  са били запознавани с новоизлезлите решения на 

ВКС на РБ по наказателните дела, Решенията на Европейския съд по 

правата на човека – Страсбург срещу България /при наличието на такива/. 

  

Горните действия са насочени изцяло към ограничаването броя на 

върнатите дела и оправдателните присъди и ще продължат през 2022 г. 

 

2. Законодателни промени.  

1. Да се измени чл. 159а, ал. 2 НПК и чл. 250а, ал. 2 от ЗЕС, където се 

заличи думата „тежки умишлени“. По този начин ще могат да се събират 

доказателства и за други престъпления, което е особено необходимо при 

дефицит на доказателства. 

2. В чл. 145, ал. 2 от ЗСВ да се удължи срока за извършване на 

проверката с два месеца от административния ръководител. По този начин 

считам, че ще се даде възможност за пълноценно събиране на всички 

относими към проверката данни, тъй като съществуват казуси с 

фактическа и правна сложност, при които трите месеца като срок са 

недостатъчни. 
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РАЗДЕЛ   ІІ. 

ДЕЙНОСТ НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  

ГР. ПЛОВДИВ  

 

 

I. ДОСЪДЕБНА ФАЗА. 

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

мерки. (табл.1.1) 

През отчетния период във ВОП – Пловдив са били наблюдавани 549 

бр. предварителни проверки /преписки/, от които новообразувани 509 бр. 

От всички наблюдавани преписки, 21 бр. са приключили с образуване на 

досъдебно производство, а 401 бр. - с отказ да се образува досъдебно 

производство. 

През отчетния период с възлагане на проверка на друг орган са били 

решени 409 преписки /от тях 12 бр. с образуване на досъдебно 

производство и 322 бр. с отказ да се образува ДП/.  

Няма приключени възложени проверки извън законовия срок по чл. 

145, ал.2 от ЗСВ. 

12 броя преписки са били върнати с разпореждане за допълване на 

проверката.  

През 2021 г. във ВОП – Пловдив с лична проверка от прокурор, 

съгласно Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ няма 

възложени проверки. 

В края на отчетния период има 76 бр. преписки с неприключени 

проверки, като всички са в законовия срок по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. 

От общия брой наблюдавани преписки – 549 бр., към края на 

отчетния период са останали нерешени 3 бр. 

 По отношение на прокурорските актове по преписките – 546 бр. – 

всички били решени в месечния срок. 

 

През отчетния период, видовете решения на преписките и 

сравнението им с 2020 г. и 2019 г. изглежда по следния начин: 

 

Преписки 2021г. 2020г. 2019г. 

Наблюдавани преписки 549 255 558 

Общо решени 546 228 514 

Образувани досъдебни 

производства 

21 16 29 

С отказ да се образува 

д.п. 

401 178 471 

 



 8 

 През  2021г. са били наблюдавани общо 549 преписки, спрямо 

2020г. са били наблюдавани общо 255 преписки и  спрямо  558 преписки за 

2019г. Спрямо предходния период се наблюдава значително увеличаване 

на броя на наблюдаваните преписки.  

Относителният дял на решените спрямо наблюдаваните преписки за 

2021г. е 99%, спрямо 2020г. е 89% и спрямо 2019г. – 92%. Като цяло 

срочността на провеждането на проверките и решаването на преписките 

във ВОП – Пловдив през отчетния период би могла да се оцени като много 

добра. 

 

Общо образуваните досъдебни производства през 2021г. -  68 броя са 

били срещу лица от МО или в съучастие с лица от МО. 

- по реда на чл. 212, ал. 1 НПК       – 19 бр.; 

- образувани по реда на чл. 212, ал. 2 НПК  – 27 бр.; 

- други /от други органи/                            – 22 бр. 

 

Образуваните досъдебни производства през 2021 г. са 4 % от общия 

брой на решените преписки. Отказите да се образува досъдебно 

производство са 73 % спрямо общия брой на решените преписки. 

Образуваните досъдебни производства през  2020 г. са  7.01 %  от 

общия брой на решените преписки.  Отказите да се образува досъдебно 

производство са 78 % спрямо общия брой на решените преписки. 

Образуваните досъдебни производства през 2019 г. са  5,6 %  от 

общия брой на решените преписки.  Отказите да се образува досъдебно 

производство са 92 % спрямо общия брой на решените преписки. 

 

От анализа на посочените данни за периода 2019г. – 2021г. следва 

извода, че относителният дял на образуваните досъдебни производства 

спрямо общия брой решени преписки е сравнително устойчив.  

 

Отказите за образуване на досъдебно производство се постановяват 

по две основни причини: или деянието не съставлява престъпление, или 

въпреки извършената щателна проверка не могат да се съберат достатъчно 

данни по смисъла на чл. 211, ал.1 от НПК за образуване на досъдебно 

производство. 

  

През отчетния период 2021 г. във ВОП – Пловдив са били проверени 

от по - горестояща прокуратура 84 постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство, от които били потвърдени – 76 постановления, а 

8 били отменени. В сравнение с 2020 г. и 2019 г. данните са следните: 
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ПРЕПИСКИ За 2021 г. 2020г. За 2019г. 

Общо наблюдавани  549 255 558 

Общо решени 546 228 514 

Проверени преписки от по-

горестояща прокуратура  

84 24 153 

Потвърдени 76 23 140 

Отменени 8 1 13 

 

 

Относителният дял на потвърдените постановления за отказ да се 

образува досъдебно производство за за 2021г. спрямо проверените е 90%, 

за 2020г. спрямо проверените е 96 % и за  2019г. спрямо проверените е 92 

%.  

По отношение на отменените постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство спрямо общо проверените преписки за отчетния 

период процентните отношения изглеждат по следният начин:  

 2021г. – 9,5 % ;  2020г. – 4,16 %; 2019г. – 8,5 %;  

През отчетния период е увеличен процентът на отменените 

постановления за отказ да се образува досъдебно производство в сравнение 

с предходните две години, като спрямо 2019г. разликата е незначителна. 

Запазила се е тенденцията към много висок брой на потвърдените 

преписки, решени с отказ да се образува предварително производство. 

Това може да се обясни с прецизност и натрупан опит в работата на 

военните прокурори, изразила се в даването на ясни и конкретни указания 

в постановлението за възлагане на проверка, както и събиране на 

достатъчно данни по предмета на проверката, дали възможност на 

прокурора да постанови в повечето случаи законосъобразен и правилен 

акт.   

През отчетния период са били наблюдавани 252 преписки 

образувани след самосезиране на прокуратурата. От самосезиране през 

отчетния период и останали такива от предходния е било образувано едно 

досъдебно производство. Пак от самосезиране не са били внесени  

прокурорски акта в съда и не са били осъждани лица. Тези преписки 

касаят извършвани проверки през предходен годишен период във военните 

формирования на територията, обслужвана от ВОП – Пловдив. /табл.1.2.3./ 

 През 2021 г. във ВОП – Пловдив са били наблюдавани 3 бр. 

преписки, образувани по материали на ДАНС. Общо в периода има 

образувано едно досъдебно производство по материали от ДАНС. По 

сигнали на други контролни органи не са били водени предварителни 

проверки. 
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2. Следствен надзор. 

2.1. Обобщени данни по видове производства и съобразно 

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

ощетените юридически лица от престъпления. /табл.1.2.1./ 

Във Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив през 2021 г. всички 

досъдебни производства са били разследвани по общия ред. 

Били наблюдавани 97 досъдебни производства. От тях 

новообразувани са били 48. Приключени в периода били 69 досъдебни 

производства, а 23 останали неприключени.  

 

Досъдебни 

производства 

2021 г. 2020г. 2019г. 

Наблюдавани 97 91 114 

Образувани 48 41 79 

Приключени 69 67 86 

Неприключени 23 20 26 

 

От горепосочените данни е видно, че относителния дял на 

новообразуваните досъдебни производства спрямо общо наблюдаваните 

през: 

2021 г. е 49 %, а на приключените спрямо наблюдаваните 71 %. 

2020 г. е 45 %, а на приключените спрямо наблюдаваните 74 %   

2019 г. е 69 %, а на приключените спрямо наблюдаваните 75 %; 

 

По отношение на неприключените дела, относителният им дял 

спрямо наблюдаваните дела за 2021г. е 24 %; 2020г. е 22 % и 2019г. е 23%. 

От тях по разследващи органи са били разпределени както следва: 

През 2021г. били наблюдавани 66 досъдебни производства, 

разследвани от разследващ полицай по общия ред. От тях 

новообразувани са били 32  дела.  

Делата разследвани от следовател по общия ред, за отчетния период 

са били 29, от които 15  са били новообразувани.  

С изменението на чл. 405 от НПК / ДВ, бр.71 от 2013 г., месец август 

2013 г./ бе предоставена законовата възможност на военно-окръжните 

прокурори да възлагат дела от фактическа и правна сложност на 

следователи.  

Ето защо през 2021 г. на следовател по реда на чл. 405, ал. 1, т. 3 от 

НПК били възложени за разследване 7 досъдебни производства. 

За сравнение с 2020 г. възложените дела на следовател по този ред са 

5 броя. 

За сравнение с 2019г. възложените дела на следовател по този ред са 

10 броя. 
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 През 2021 г. във ВОП – Пловдив са били  наблюдавани две 

досъдебни производства, разследвани от прокурор по общия ред. От тях 

новообразувано е било едно досъдебно производство.   

 

 Отчитайки горното, както и факта, че военните следователи в 

голямата си част са добре подготвени юристи със солиден стаж и опит, 

следва изводът, че през настоящия отчетен период, същите се използват в 

случаите, когато са налице дела с правна и фактическа сложност.  

 

2.2. Срочност на разследването. /табл. 1.2.2/ 

Приключени в периода са били 69 досъдебни производства, всички 

в предвидените от закона срокове. 

Към края на периода неприключени останали 23 досъдебни 

производства – всички в законов срок. 

Прокурорите са се произнасяли с решения в месечен срок, както в 

отчетния период, така и в предходните два периода. 

През отчетния период и съпоставяните два годишни периода 

съотношението между приключени и наблюдавани производства е: за 

2021г. - 71 %; за 2020г. - 74 % и за 2019г. - 75%. 

Видно от тези показатели се наблюдава една устойчива тенденция по 

приключване на около 2/3 от наблюдаваните досъдебни производства, 

разследвани в отчетните периоди.     

Това се дължи на доброто взаимодействие между наблюдаващите 

прокурори и разследващите органи, планирането на следствените 

действия,  даването на ясни, точни указания от страна на наблюдаващия 

прокурор и своевременни и качествени действия от страна на 

разследващия орган.  

В резултат на добре създадена организация за контрол на срочността 

във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив няма преписки или дела, по 

които да са извършвани проверки или следствени действия извън 

разрешения срок. Освен това от изложените статистически данни за 

срочността на решаване на преписките и делата е видно, че този показател 

е на добро ниво във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. 

 

2.3. Решени досъдебни производства от прокурор. Видове 

решения. /табл.1.2.2/ 

 

Общо решените досъдебни производства били 68 бр.,като от тях 2 

бр. са били с удължен срок от административен ръководител. 

Решени досъдебни производства от прокурор - внесени в съда и 

прекратени са били 66 бр. Всички били решени в месечен срок.  

Останалите 4 нерешени досъдебни производства са в месечния срок 

за решаване от прокурор. 
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Продължителността на досъдебната фаза – от образуването на ДП до 

решаването му от прокурор /внесени в съда и прекратени/ била следната: 

- до 8 месеца   - 45 решени ДП; 

- до 1 година   -   8 решени ДП; 

- над 1 година -   10 решени ДП; 

- над 2 години – 3 решени ДП. 

 

Спрямо предходните периоди: 

 2021 г. 2020г. 2019 г. 

Решени ДП 68 67 82 

до 8 месеца 45 40 71 

до 1 година 8 9 3 

над 1 година 10 8 4 

над 2 години 3 0 0 

 

По отношение срочността за приключване на досъдебните 

производства при съпоставка с два предходни периода, се наблюдава леко 

увеличаване  в процентно отношение на решените досъдебни производства 

до 8 месеца -  66 % за 2021г., спрямо 60 % за 2020г. и намаляване спрямо 

87 % за 2019г.  

 

Прекратени ДП в отчетния период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. – 

общо 39 броя. Срещу известен извършител били прекратени 6 дела, а 

срещу неизвестен извършител – 33 дела /ДП, по които няма привлечени 

лица като обвиняеми/.  

От общо прекратените 39 бр. дела, 0 броя са били прекратени по 

давност досъдебни производства.  

Съотношение на прекратените досъдебни производства /39/ спрямо 

наблюдаваните /97/ е 40 %. 

Съотношение на прекратените досъдебни производства /39/ спрямо 

общо решените дела /68/ е 57 %.  

Съотношение на прекратените досъдебни производства /39/ спрямо 

делата, решени с прекратяване и внасяне в съда /66/ е 59 %.     

Няма прекратени досъдебни производства, внесени в съда по искане 

на обвиняемия /чл. 368 – 369 от НПК/.  

 

Спрени досъдебни производства в отчетния период – са били спрени 

2 бр. дела, срещу известен извършител.  И двете досъдебните производства 

са спрени на основание чл.244, ал.1, т.1 във вр.чл.25, ал.1, т.6.   

 

 Възобновени в периода – 3 досъдебни производства.  

Основанията за спиране на делото били законосъобразни и 

съобразени с изискванията за обективно, всестранно и пълно изследване на 

всички обстоятелства по делото. 
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Внесени в съда –  27  досъдебни производства срещу 28  лица. 

За периода 01.01.2021г. - 31.12.2021г. при общо наблюдавани 

досъдебни производства 97 бр. и решени с внасяне в съда и прекратяване 

66 бр. дела, Военно-окръжна прокуратура – Пловдив е внесла във Военен 

съд – Пловдив - 27 досъдебни производства, както следва: 

- с обвинителен акт – 10 досъдебни производства срещу 10 лица; 

- с предложение по чл. 78а от НК – 12 досъдебни производства 

срещу 13 лица; 

- със споразумение – 5 досъдебни производства срещу 5 лица. 

 

Структурно, внесените в съда досъдебни производства в отчетния 

период били разпределени по следният начин: /табл. 1.2.4./ 

 

  Внесени прокурорски актове в съда 

Глави от 

 НК 

Брой  

внесени 

ОА 

Бр.лица 

по ОА 

Брой  

внесени  

спора- 

зумения 

Бр.лица по 

споразумения  

Брой 

внесени 

пред. по 

чл.78а 

НК 

Бр.лица 

по внесените  

пред. по 

чл.78а НК 

Глава І 
 

      

Глава ІІ 1 1 0 0 1 1 

Глава ІІІ       

Глава ІV       

Глава V 1 1 0 0 0 0 

Глава VІ 1 1 0 0 0 0 

Глава VІІ       

Глава VІІІ       

Глава VІІІа       

Глава ІХ     2 3 

Глава ІХа       

Глава Х       

Глава ХІ 7 7 5 5 8 8 

Глава ХІІ       

Глава ХІІІ 0 0 0 0 1 1 

Глава ХІV       

ОБЩО 10 10 5 5 11 13 

 

Съотношението на внесените досъдебни производства (27) в съда 

спрямо решените производства /внесени в съда и прекратени/ (66) за 2021г. 

е 41 %. 
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Съотношението на решените, с внасяне в съда и прекратяване, 

досъдебни производства /66 бр./ спрямо наблюдаваните /97 бр./ за 2021 г. е 

68 %.      

През отчетния период във Военно–окръжна прокуратура – Пловдив 

има 1 бр. образувано досъдебни производства от самосезиране. От всички  

2 досъдебни производства, образувани и наблюдавани /от самосезиране/ - в 

съда няма внесени досъдебни производства. По тях няма осъдени лица. 

/табл.1.2.3/ 

През 2021г. има едно наблюдавано досъдебно производство 

образувани по постъпил материал от ДАНС. По сигнали на други 

контролни органи няма образувани досъдебни производства.  

През отчетния период във ВОП – Пловдив е било изготвено 1 бр.    

искане по чл. 64 от НПК за вземане мярка за неотклонение „Задържане под 

стража”., което останало неуважено и била наложена друг вид мярка. 

Изготвян е протест срещу определението на съда за невзета мярка за 

неотклонение „Задържане под стража“ , който не е бил уважен. 

 

Структура на досъдебните производства: 
 

Образувани 

досъдебни 

производства 

 

2021 г. 

 

2020г. 

 

2019г. 

 

ОБЩО: 48 41 60 

Глава І 0 0 0 

Глава ІІ 4 6 6 

Глава ІІІ 0 1 0 

Глава ІV 0 0 0 

Глава V 4 5 17 

Глава VІ 5 1 0 

Глава VІІ 0 0 0 

Глава VІІІ 0 1 2 

Глава VІІІа 0 0 0 

Глава ІХ 4 2 4 

Глава ІХа 0 0 0 

Глава Х 1 1 2 

Глава ХІ 25               19 23 

Глава ХІІ 0 0 0 

Глава ХІІІ 5 5 6 

Глава ХІV 0 0 0 
 

От изнесените данни е видно, че всички образувани досъдебни 

производства във ВОП – Пловдив са за престъпления по глави ІІ, V, VI, IX, 

XI и XIII от НК.  

От изнесените по-горе данни е видно, че през 2021г. относително по-

големият брой образувани досъдебни производства спрямо 2020г. и по-

малкия брой образувани досъдебни производства спрямо 2019г. 

съотношението на образуваните дела по глава ХІ от НК е сравнително 
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запазено. Запазената тенденция за спад четирикратното в броя на 

образувани дела по Глава V спрямо 2019г. се дължи на по добрите 

резултати, постигнати вследствие на извършените проверки по 

финансовата дисциплина. 

В отчетния период делата образувани за престъпления по глава ХІ от 

НК  заемат  52 % от общо образуваните спрямо периода на 2020г. -  46 % 

от общо образуваните и спрямо периода на 2019г. - 38 %. Това означава, че 

престъпленията по Глава ХІ – Общоопасни престъпления имат 

структуроопределяща роля в общата дейност по разследване на ВОП – 

Пловдив. Това се дължи на факта, че тези престъпления в преобладаващата 

си част са престъпления по транспорта – ПТП, управление на МПС след 

употреба на алкохол или наркотични вещества и на МПС, нерегистрирано 

по надлежния ред.  

По отношение на образуваните дела за престъпления по глава ХІІІ от 

НК – в отчетния период  са били образувани 5 досъдебни производства 

спрямо 5 досъдебни производства за 2020г. и спрямо 6 досъдебни 

производства за 2019г. Забелязва се сравнителна устойчивост на броя 

спрямо 2020г. и 2019г. За разлика от предишни години, когато 

престъпленията по глава ХІІІ – Военни престъпления, бяха значителен дял 

в структурата на престъпността, през последните години се наблюдава 

свиване на този вид престъпност, което се обяснява с отпадане на 

наборната военна служба. Почти несрещащите се отклонение от военна 

служба, неизпълнение на заповед, престъпления против караулната 

служба, би могло да се обясни с въвеждането на кадровата военна служба, 

за носенето на която войниците са мотивирани и съответно не допускат 

случването на подобни прояви. 

По отношение на образуваните дела по глава ІІ от НК се забелязва 

устойчивост на бройката спрямо предходните два отчетни периода. 

Динамиката на посочените данни се дължи на обстоятелството, че 

достатъчно данни за извършени престъпления спрямо личността могат да 

бъдат събрани преди всичко когато пострадалото лице депозира сигнал/ 

жалба и това съобщение бъде подкрепено със съответен медицински 

документ. Не са рядкост случаите, когато първоначално подадени жалби 

или сигнали в хода на досъдебното производство прерастват в отказ от 

свидетелстване и респективно водят до оправдателна присъда. Т.е. трябва 

много внимателно да се оценят доказателствата и надеждността на 

пострадалото лице.  

 

В заключение би могло да се обобщи, че престъпленията по глави ІІ, 

V, ХІ от НК ще запазят и занапред основното си място в дейността на 

Военно–окръжна прокуратура – Пловдив. 

 

В следващата таблица са посочени пострадалите лица от 

престъпления съобразно систематиката на НК:  
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Глави от НК 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА мъже жени деца 

Глава І     

Глава ІІ 4    

Глава ІІІ     

Глава ІV     

Глава V  1  2 

Глава VІ    2 

Глава VІІ     

Глава VІІІ     

Глава VІІІа     

Глава ІХ     

Глава ІХа     

Глава Х     

Глава ХІ 9 3  3 

Глава ХІІ     

Глава ХІІІ     

Глава ХІV     

 

От данните от таблицата е видно, че съвсем логично основно 

пострадалите лица са от престъпления, които се явяват 

структуроопределящи в дейността на ВОП – Пловдив – по глава V, глава 

ХІ, както и по глава ІІ от НК. 

 

За разглеждания период 01.01.2021г. – 31.12.2021г. във ВОП – 

Пловдив  няма извършени действия  по чл.72, ал.1, вр.чл.70, б.“д“ от ЗАНН 

по отношение на конкуренция на административно-наказателна и 

наказателна отговорност. /табл.1в/ 

 

В отчетния период са били внесени във Военен съд - Пловдив 8 бр. 

искания по чл. 72 от НПК за обезпечаване на конфискация, глобата и 

отнемането на вещи в полза на държавата. От осемте искания съдът е 

уважил 3 бр. /табл.1.2.1/  

 

 

 

II. СЪДЕБНА ФАЗА. 

1. Наказателно-съдебен надзор. (2.1.1.) 

Решения на съда по внесени прокурорски актове. Осъдени и 

оправдани лица. 

За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. във Военен съд са били 

образувани 28 дела по внесени прокурорски актове. По всички тези 

внесени производства и останалите внесени в предходен период, Военния 

съд – Пловдив постановил общо 29 решения. 
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Година 

 

Решения по  

обвинителни 

актове 

Решения по  

споразумения 

Решения по внесени  

постановления 

2021 12 5 12 

2020 16 8 3 

2019 16 12 10 

 

Решения по обвинителни актове. 

През отчетния период осъдителна присъда по обвинителни актове е 

била постановявана 4 пъти – 33 % от постановените по обвинителен акт 

решения. В периода на 2021г. са били постановени 2 оправдателни 

присъди по внесени обвинителни актове, което e 17 % от постановените по 

обвинителен акт решения. Със споразумение приключили 5 съдебни 

производства. През 2021г. не са били постановявани решения за 

прекратяване на съдебното производство. В отчетния период били осъдени 

и санкционирани по обвинителни актове общо 7 лица, а 2 лица са били 

оправдани. 

  През 2020 г. осъдителна присъда по обвинителни актове е била 

постановявана 8 пъти – 50 % от постановените по обвинителен акт 

решения. В периода са били постановени 2 оправдателни присъди по 

внесени обвинителни актове, което e 12,5 % от постановените по 

обвинителен акт решения. Със споразумение e приключилo 8 съдебно 

производство. В отчетния период не са били постановявани решения за 

прекратяване на съдебното производство. С връщане на прокуратурата е 

приключило 4  дела, което е 25 % от решенията на съда по обвинителни 

актове. В отчетния период били осъдени и санкционирани по обвинителни 

актове общо 11 лица, а 2 лица са били оправдани. 

През 2019г. осъдителна присъда по обвинителни актове е била 

постановявана 5 пъти – 31 % от постановените по обвинителен акт 

решения. В периода са били постановени 2 оправдателни присъди по 

внесени обвинителни актове, което e 12,5 % от постановените по 

обвинителен акт решения. Със споразумение e приключилo 1 съдебно 

производство. В отчетния период не са били постановявани решения за 

прекратяване на съдебното производство. С връщане на прокуратурата е 

приключило 1 дело, което е 6 % от решенията на съда по обвинителни 

актове. В отчетния период били осъдени и санкционирани по обвинителни 

актове общо 18 лица, а 2 лица са били оправдани. 

  

  

Решения по предложения за споразумение. 

 В отчетния период прокурорите от ВОП – Пловдив са внесли 5 

досъдебни производства в съда със споразумения, като съдиите от Военен 

съд са постановили 5 решения по тях, и петте са били одобрени от съда, 

като са били осъдени 5 лица.  
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 Решения по внесени постановления за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 

В  отчетния период на 2021г. от съда били постановени общо 12 

решения по внесени постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност. 11 от тях приключили с освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание, като са били 

осъдени и санкционирани 13 лица. Има едно постановено оправдателно 

решение, с едно оправдано по него лице. С прекратяване не е  приключило 

нито едно съдебно производство. Няма върнати дела по внесените 

предложения по чл.78а от НК.  

В периода – 2020 г. от съда били постановени общо 3 решения по 

внесени постановления за освобождаване от наказателна отговорност 3 от 

тях приключили с освобождаване от наказателна отговорност и налагане 

на административно наказание. Няма постановено оправдателно решение. 

Няма върнати дела по внесените предложения по чл.78а от НК. 

В периода – 2019 г. от съда били постановени общо 10 решения по 

внесени постановления за освобождаване от наказателна отговорност. 10 

от тях приключили с освобождаване от наказателна отговорност и 

налагане на административно наказание, като са били осъдени и 

санкционирани 10 лица. Няма постановени оправдателни решения. Няма 

съдебни производства приключили с прекратяване.  Няма върнати дела по 

внесените предложения по чл.78а от НК.  

 Решения на съда по внесените прокурорски актове /по видове/ 

Година 

Общо  

решения 

на съда 

Оправда

телни  

решения 

 

Връща-

не 

Прекра

тяване 

Осъдител-

ни 

решения 

по ОА 

Споразу-

мение 

Освобожда-

ване от  

наказателна 

отговорност 

2021 23 2 2 1 4 2 12 

2020 25 2 4 0 8 8 3 

2019 38 2 1 0 13 12 10 

 

При сравнението на трите периода се наблюдава следното:  

Процентът на оправдателните решения /2 бр./, постановени от съда, 

съпоставени с общо решените от съда дела /23 бр./ е както следва: за 2021г. 

- 9 %; за 2020г. - 8 % и за 2019г. – 5,3 %.  

Забелязва се относителна константност спрямо предишния отчетен 

период и почти двойно завишаване спрямо периода на 2019г.   

Процентът на решените с прекратяване актове спрямо общо 

постановените решения на съда, в сравнение с предходните два  периода: 

2021г. – 4%; 2020г. – 0% и 2019г. – 0%.   

    През 2021г. 17% от решенията на Военен съд – Пловдив са били 

осъдителни присъди спрямо 2020г. 32%  и  спрямо 2019г. – 34 % като се 
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забелязва устойчива тенденция намаляване на постановените присъди от 

съда. 

 Процентното отношение на  постановените решения по предложения 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание спрямо общо постановените решения на съда 

за анализираните периоди е следното:  2021г. – 52%; 2020г. – 12 % и  

2019г. -  26%. В отчетния период се наблюдава значително увеличаване на 

процента на решенията по внесени постановления спрямо 2020 и 2019г.   

 

 2. Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела. 

/табл. 1.2.1./ 

 През отчетния период във ВОП – Пловдив има 3 бр. влезли в сила 

оправдателни присъди/ решения срещу 3 лица, като двете присъди са  

постановени в предходен период, а решението е постановено в сегашния 

отчетен период.  

През отчетния период са били върнати 2 дела от съда, които не са 

протестирани. В периода срещу върнати дела от съда  има 2 внесени 

протеста. И двата протеста са уважени. И двете върнати дела са внесени с 

обвинителен акт.   

 Относителният дял на всички върнати дела /2/ спрямо общо 

внесените в съда дела – 27  е  7 %. 

От сравнителния анализ на данните за върнатите дела за 2021г. 

2020г. и 2019г. е видно, че относителния дял на върнатите дела по 

внесените актове в съда, спрямо всички внесени актове в съда е:   за 2021г. 

– 7 %; за 2020г.- 20 % и за 2019г. – 2.4 %. 

  Това процентно изражение е показател, че дейността на прокурорите 

във Военно–окръжна прокуратура – гр. Пловдив през отчетния период се е 

подобрила по качество, в сравнение с предходния периода.  

 

Анализ и причини за връщането на делата. 

През отчетната 2021г. във ВОП – Пловдив не е имало върнати 

досъдебни производства от особен обществен интерес. 

Връщането на делата се дължи на допуснато на досъдебното 

производство отстранимо съществено нарушение на процесуални 

правила в хода на разследването, довело до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняем, пострадал или неговите наследници.   

Подробният анализ на върнатите от съда досъдебни производства се 

съдържа в обобщен анализ, изготвен от подп. А.У. в изпълнение на т.8 от 

Указания за подобряване организацията на работата в Прокуратурата на 

РБ по наказателно-съдебен надзор.  
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Влезли в сила наказания /по лица/: (2.1.1) 

В периода 01.01.2021г. - 31.12.2021г. от Военен съд – Пловдив били 

осъдени и санкционирани 25 лица, на които били наложени 39 наказания, 

както следва: 

- Лишаване от свобода – условно – 11; 

- Пробация – 0; 

- Лишаване от права – 7; 

- Глоба – 21; 

- Други -0; 

 

Размерът на наложените в периода глоби е 16200  лева. 

 

Осъдени и санкционирани лица, от тях с влязъл в сила съдебен 

акт. 

 

Осъдени лица 

Година 

 

Осъдени лица с  

влязъл в сила съдебен 

акт 

Общ брой влезли в сила 

наказания  

/по лица/ 

2021 25 39 

2020 22 37 

2019 38 57 
 

Броят на предадените на съд лица и осъдените лица с влезли в сила 

присъди  през  2021г., 2020г. и 2019 г.  изглежда по следния начин: 

 

 

  

Година 

 

Предадени на 

съд 

 

 

Осъдени лица с влезли в сила 

присъди 

2021 28 22 

2020 24 22 

2019 43 38 

  

Съотношението между осъдените лица спрямо предадените на съд 

лица за 2021 г. е 79 %.  

Съотношението между осъдените лица спрямо предадените на съд 

лица за 2020 г. е 92 %. 

Съотношението между осъдените лица спрямо предадените на съд 

лица за 2019 г. е 88 %.  

Наблюдава се  една сравнително устойчива тенденция по отношение 

на високия процент на осъдените спрямо предадените на съд лица.  
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В отчетния период има 3 бр. влезли в сила оправдателни 

присъди/решения срещу 3 лица. И двете присъди са постановени  в 

предходен период, а решението е постановено в отчетния. 

 

Година Влезли в сила оправдателни 

присъди/решения 

Брой ДП внесени в съда 

2021 3 27 

2020 2 20 

2019 2 41 

  

По отношение на оправдателните присъди се наблюдава устойчиво 

нисък брой на постановените оправдателни присъди спрямо предходни 

отчетни периоди.  

 Основният път за намаляване броя на оправдателните присъди това е 

повишаването на квалификацията, качеството и прецизността в работата на 

прокурорите и разследващите. 

Няма оправдателни присъди, постановени в съгласие с прокурорско 

заявление.  

 

Анализ за оправдателните присъди. 

 

През отчетната 2021 г. във ВОП – Пловдив има 2 влезли в сила 

оправдателни присъди.  

Подробният анализ за влезлите в сила оправдателни присъди се 

съдържа в обобщен анализ, изготвен от полк. А.У. в изпълнение на 

Указания за подобряване организацията на работата в Прокуратурата на 

РБ по наказателно-съдебен надзор.  

 

 В периода 2021г. прокурорите от Военно-окръжна прокуратура - 

Пловдив са участвали по 36 дела в 53 съдебни заседания по НСН. 

Прокурорите от ВОП - Пловдив са участвали в 10 разпоредителни 

заседания.  

 

  Протести /табл. 2.1.2./ 

 

 

Година 

Общ брой 

подадени протести 

Протести срещу оправдателни 

присъди 

2021 7 1 

2020 6 1 

2019 11 2 
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 През отчетния период са били подадени 7 бр. протеста. Били са 

разгледани 7 бр. /включващи  внесени в предходен период/, като за 

периода няма уважени протеста. 

 

 1 брой протести са били подадени срещу изцяло и частично 

оправдателни присъди.  

 

Структура – осъдени и оправдани лица – табл. 2.1.3. 

  

Осъдени лица 

Глави от НК Санкционирани лица Оправдани лица 

Глава първа   

Глава втора 4 0 

Глава трета   

Глава четвърта   

Глава пета   

Глава шеста 1 0 

Глава седма   

Глава осма   

Глава осма "а"   

Глава девета 1 1 

Глава девета "а"   

Глава десета   

Глава 

единадесета 16 1 

Глава 

дванадесета   

Глава 

тринадесета 3 1 

Глава 

четиринадесета   

 

От изнесените данни е видно, че най-голям относителен дял от 

всички осъдени лица във ВОП – Пловдив е този на делата образувани за 

престъпления по глави V и XI от НК.  

 

 3. Гражданско съдебен надзор - не е от компетентността на 

Военно–окръжна прокуратура – Пловдив. 

 

 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. 
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 През 2021 г. няма влезли в сила съдебни решения срещу 

Прокуратура на РБ по ЗОДОВ, по досъдебни производства на Военно–

окръжна прокуратура – Пловдив.  

 През 2021г. не са налице индивидуални и общи мерки във връзка с 

решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу 

България, по досъдебни производства на ВОП - Пловдив.   

 

 5. Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки. 

 Привеждане на присъди в изпълнение – по лица – табл. 2.2.1. 

 

 Във ВОП – Пловдив за отчетния период са получени 6 присъди, 

решения и споразумения по лица за изпълнение. Наложени са им били 

следните наказания:  

 - Лишаване от права по чл. 37, ал.1, т. 6 - 10 от НК – 6 бр.; 

  

През същия период реално са били приведени в изпълнение 6 

присъди и споразумения, като за всички от тях са били получени 

потвърждения за изпълнението им.  

Всички присъди и споразумения са били приведени в изпълнение в 

тридневен срок от получаването им чрез изпращане на съответната служба.  

Относителният дял между получените за изпълнение присъди и 

получените потвърждения за начало на изпълнението е 100 %. 

 Към края на периода 31.12.2021г. във ВОП – Пловдив е нямало 

останали неприведени присъди. 

  

 През 2021г. няма случаи за отложено начало на изпълнение по чл. 

415 НПК на наказание „Лишаване от свобода“ и „Пробация“. 

 

Контрол по изпълнение на присъдите – по лица. Принудителни 

мерки – табл. 2.2.2. 

През 2021 г. във Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив не са 

били внасяни и разглеждани предложения по реда на чл. 306 от НПК. През 

отчетния период прокурор от ВОП – Пловдив не е участвал съдебно 

заседание по производство във връзка с изпълнение на наказанията. 

За периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. във ВОП - Пловдив не са 

били постъпвали преписки за вземане на принудителни мерки. 

 

 Дейност на Прокуратурата по прилагане на производството, 

предвидено с разпоредбите на чл. 83а-83е от ЗАНН и Методически 

указания № 230/22.06.2010 г. 

   

 През 2021 г. прокурорите от ВОП – Пловдив не са извършвали 

действия по приложението на чл. 83а – 83е от ЗАНН. 
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III. ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ 

НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. 

СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, 

ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 

 

 В изпълнение на препоръките на Механизма за сътрудничество и 

проверка, Военно-окръжна прокуратура – Пловдив е съобразила своята 

дейност с новите законодателни промени, свързани с измененията в НПК. 

Продължава стриктното изпълнение на принципа за случайно 

разпределение на делата, регламентиран законодателно и с вътрешни 

заповеди. По отношение на делата за корупция, ВОП – Пловдив е 

съобразила дейността си с въведения Единен каталог на корупционните 

престъпление, съобразно Заповед № ЛС-726/18.03.2014 г., изм. и доп. със 

заповед № РД-04-279/02.10.2017г. на Главния прокурор, като по тези дела 

е работено приоритетно и в тясно взаимодействие между наблюдаващ 

прокурор и разследващ орган.   

 

 Дела, взети на специален надзор. 

 През отчетния период 2021г. не са били наблюдавани досъдебни 

производства от категорията дела със значим обществен интерес. 

  

 Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки 

престъпления и такива от особен обществен интерес. 

Организирана престъпност – табл. 4.1. 

За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. във ВОП – Пловдив не са били 

наблюдавани досъдебни производства за престъпления свързани с 

организирана престъпност.  

 

Корупционни престъпления – табл. 4.2.1. – Приложение № 1 към 

доклада. 

 Дейността на Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив е била 

приоритетна по образуваните и наблюдавани през 2021г. досъдебни 

производства, включени в Единен каталог на корупционните 

престъпления, въведен със Заповед № ЛС-726/18.03.2014 г. на Главния 

прокурор.  

В изпълнение на Заповед № ЛС-728/18.03.2014 г. на Главния 

прокурор на тримесечие Военно-окръжна прокуратура - Пловдив е 

изготвяла стандартизиран аналитичен доклад /по утвърден образец/ за 

състоянието на тези дела, който е бил изпращан за обобщаване във 

Военно-апелативна прокуратура – гр. София. 

През отчетния период във ВОП – Пловдив са били наблюдавани 3 

досъдебни производства образувани за корупционни престъпления. 
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Новообразувани – 1 досъдебно производство, приключени – 3 бр. 

Останали неприключени към края на периода – 0 бр. В периода няма 

внесени във ВС дела, образувани за корупционни престъпления.  

 Изпиране на пари, злоупотреба със средства и фондове на ЕС, 

както и данъчни престъпления – табл. 4.2.2.  – такъв вид дела е нямало 

на производство във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив през 

отчетния период. 

 

 ДП, образувани за престъпления свързани с изготвяне, 

прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени 

парични знаци и кредитни карти - 4.2.3а.  / Приложение № 1 / 

През отчетния период 2021г. е образувано едно досъдебно 

производство във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, като към 

момента на съставяне на доклада, то е неприключило. Същото касае 

изготвяне и прокарване в обръщение на неистински пощенски марки.    

 

ДП, образувани за незаконен трафик на наркотични вещества и 

контрабанда – табл. 4.3.1.  – Приложение № 1 към доклада. 

 

През отчетния период във ВОП - Пловдив е наблюдавано 1 

досъдебно производство за престъпления по глава Единадесета, раздел 

Трети от НК, като същото е било новообразувано за периода. Към края на 

периода е приключило и решено с внасяне във ВС на постановление по чл. 

78а от НК. Постановено е решение срещу едно лице  – глоба в размер на  

1000 лв., което е влязло в законна сила.  

 

 Незаконен трафик на хора - такъв вид дела не са били на 

производство във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив през отчетния 

период – табл. 4.4.1. 

 

 Досъдебни производства, образувани за престъпления, 

извършени от непълнолетни  лица – табл. 4.5. 

 През отчетният период във ВОП – Пловдив  няма наблюдавани 

досъдебни производства с участието на непълнолетен. 

 

 IV. МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. 

Международно правно сътрудничество по наказателни дела – 

табл. 9. 

 През периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Военно-окръжна 

прокуратура – гр. Пловдив  не е изпращала молби за международна правна 

помощ. Също така не са били издавани или приемани за изпълнение 

европейски заповеди за разследване. През 2021 г. не са били изпращани 

ЕЗА, екстрадиции, трансфери по наказателни производства.  
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V. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО - РЕВИЗИОННА 

ДЕЙНОСТ. 

 

 1. Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и 

разследващи органи. 

 Към 01.01.2021 г. щатната численост на ВОП – Пловдив е била 31 - 

12 магистрати /от които една щатна бройка незаета за заместник 

административен ръководител / и 19 служители. 

  Към 31.12.2021 г. общата численост на ВОП – Пловдив е 31, от 

които магистрати – 12 и 19 съдебни служители. 

 Съотношението магистрати/ служители към края на 2021 г. – 1/1,6. 

Съгласно заеманата длъжност магистратите се разпределят, както 

следва: 

- административен ръководител - военно-окръжен прокурор – 1; 

- заместник административен ръководител – заместник военно-

окръжен прокурор – 1; 

- военни прокурори - 5; 

- военни следователи - 5. 

 Предвид натовареността на прокурорите по основните показатели: 

решени преписки, внесени във ВС дела, прекратени дела, участие в 

съдебни заседания, с оглед съществуваща компетентност към момента и 

съсредоточаването на близо половината от Българската армия в района, 

обслужван от ВОП – Пловдив, считам, че магистратският щат следва да 

бъде увеличен, в съответствие с направеното до Главния прокурор 

предложение.  

По отношение на 19-те щатни бройки за съдебни служители, 

намирам този личен състав за достатъчен с оглед обема на работа.  

През отчетната  година магистратите от прокуратурата са участвали 

в следните обучителни програми: 

-Национално съвещание на административните ръководители на 

тема: Конвенционална престъпност , медийна политика на ПРБ  и защита  

на политическите права на гражданите“. 

-„Достъпът до трафични данни  като допустимо ограничаване на 

конституционни права  на гражданите“. 

През отчетната 2021 г. съдебните  служители от ВОП – Пловдив са 

участвали в следните обучителни програми:  

- Електронно дистанционно обучение на тема: "Основание по ЗСВ за 

прекратяване на трудовото правоотношение със съдебни служители от 

администрацията на ПРБ; 

- Електронно дистанционно обучение на тема: „Етично поведение на 

съдебния служител“; 

- Електронно дистанционно обучение на тема: „Изграждане на 

ефективни умения за оценка и професионално поведение на съдебната 

администрация“; 
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- Електронно дистанционно обучение на тема: Основни принципи и 

актуални моменти при прилагане на Закона за обществените поръчки в 

съдебната система“; 

- Електронно дистанционно обучение на тема: „Дисциплинарни 

производства срещу съдебни служители  от администрацията на ПРБ“; 

- Дистанционно обучение по вътрешноведомственото обучение на 

ПРБ на тема: „Работа с УИС-3 и справочен модул ORACLE BI“; 

- Електронно дистанционно обучение на тема: „Работа с текстове в 

съдебната система“; 

-Обучение на тема: „Документална на класифицираната информация. 

Изменения в нормативната уредба – ЗЗКИ, ППЗЗКИ, НСКИС и 

задължителни указания на ДКСИ“; 

- Обучение на тема: „Защита на класифицираната информация в 

ПРБ. Изменения в нормативната уредба - ЗЗКИ, ППЗЗКИ, НСКИС и 

задължителни указания на ДКСИ. Отбранително-мобилизационна 

подготовка“; 

- Обучение на тема: „Защита на личните данни в съдебната система“; 

- Обучение на тема: „Прилагане на основните принципи на екипна 

ефективност в дейността на съдебната администрация в ПРБ“; 

- Обучение на тема: „Защита на класифицираната информация в 

съдебната власт“. 

 2. Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и 

наказателни производства срещу магистрати. Поощрения, наложени 

наказания на прокурори и следователи.  

 През 2021 г. във Военно-окръжна прокуратура - Пловдив са 

извършени 2 тематични проверки, 1 комплексна ревизия от Военно-

апелативна прокуратура – София и 1 контролна проверка от ИВСС. 

 -Със заповед № 126/18.05.2021 г. на полк. А. – административен 

ръководител на ВоАП – София е организирана комплексна ревизия  с 

обхват административно и организационно състояние, дейност по 

досъдебния надзор, дейност по наказателно-съдебния надзор, надзор по 

изпълнение на наказанията и други принудителни мерки. 

 Ревизията е извършена от проверяващия екип в периода 01.06.2021 г. 

– 04.06.2021 г. 

 - Със заповед № 264/04.10.2021 г. на ВоАП - София е организирана 

тематична проверка относно законосъобразността и обосноваността на 

прокурорските актове, постановени по прекратени ДП; срочността на 

разследване; работа по спрени наказателни дела; работа по дела взети на 

специален надзор; работа по ДП срещу обвиняеми с две и повече  

наказателни дела; работа по ДП образувани преди 2012 г.; работа по ДП с 

предмет наркотични вещества; работа по ДП за умишлени престъпления 

по чл.342, ал.3 и чл.343б, ал.1 НК за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. 

 Проверката е извършена от ревизиращ екип от Военно-апелативна 

прокуратура - София в периода от 09.11.2021 г. – 12.11.2021 г. 
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В  полученият доклад за дейността на ВОП -Пловдив е констатирано 

следното: Не са намерени съществени нарушения на нормите относно 

образуване на наказателното производство и отказ да се образува 

наказателно производство. Всички проверени наказателни производства са 

били в законоустановения срок. Работата на ВОП – Пловдив по проверки и 

на основание чл.145 от ЗСВ и наказателните производства  е организирана  

и протича съгласно ЗСВ и указанията на Главния прокурор. Проверките на 

основание чл.145 от ЗСВ и досъдебните производства започват и 

приключват законосъобразно и в срок. 

 - Със Заповед № 286/03.11.2021 г. на полк. А.  – военно-апелативен 

прокурор е организирана тематична проверка относно спазване на 

принципа на случайното разпределение на преписките и делата в 

01.01.2021 г. – 31.10.2021 г. 

Проверката е извършена от ревизиращ екип от Военно-апелативна 

прокуратура - София в периода от 09.11.2021 г. – 12.11.2021 г. 

 В получения доклад е констатирано, че във ВОП – Пловдив  не са 

допускани нарушения при първоначалното разпределение на преписките и 

делата и при тяхното преразпределение. 

- Със Заповед № КП-21-10/25.05.2021 г. на Главен инспектор 

към Инспектората на Висш съдебен съвет в периода 01.06.2021 г. – 

04.06.2021 г. е извършена контролна проверка за изпълнението на 

препоръките, дадени с Акт за резултатите от извършена комплексна 

планова проверка на ВП – Пловдив, възложена със Заповед № ПП-01-

54/14.06.2016 г. на Главния инспектор на ИВСС.  

 В акта за резултатите от извършената контролна проверка е направен 

извод, че във ВОП – Пловдив е създадена организация за изпълнение на 

препоръките, дадени с акта на ИВСС чрез издаване на Заповед № ПП-01-

54/14.06.2016 г. на Главния инспектор на ИВСС. Установено е че 

констатираните пропуски са преодолени и е отразено, че не следва да се 

дават препоръки. 

 През отчетната година не са били образувани дисциплинарни 

производства срещу магистрати и не са били налагани дисциплинарни 

наказания на прокурори и следователи. 

 Със заповед № РД-08-895/01.04.2021 г. на Главния прокурор на РБ 

военен следовател подп. Г.А. е бил поощрен с отличие – плакет 

„Прокуратура на Република България“  за проявен висок професионализъм 

и образцово изпълнение на служебните задължения по ДП № 21-Сл/2021 г. 

по описа на ВОП – София.  
 

 

  

VI. НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРСКИТЕ И НА 

СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ. 
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 1. Обем на дейността на прокуратурите и следователите – табл. 5, 

съобразно Указанието за организация на информационната дейност на 

ПРБ, утвърдено от Главния прокурор със заповед № ЛС - 

1985/30.05.2014 г.  

Видно от показателите на общия обем на прокурорската дейност, 

съдържащи се в табл. 5.1. - всички прокурорски актове по Следствен 

надзор, Наказателно-съдебен надзор, Изпълнение на наказанията, 

Гражданско-съдебен надзор, Административен надзор за законност и 

извършените т.нар. други дейности от прокурорите от Военно-окръжна 

прокуратура – гр. Пловдив, средната им натовареност, при реално 

работили 6,7 прокурори възлиза на  323,4 бр. дейности за отчетната 2021г.  

Средната натовареност на следователите при реално работили 5 

следователя е 5,8 дела за отчетната 2021г. 

 

А. ОБЩА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ 

- Общ обем на прокурорската дейност –  за 2021г. - 2167 броя; за 

2020г. - 1665 броя и за 2019г. - 2351 броя. 

- Наблюдавани досъдебни производства – за 2021г. - 97 броя; за 

2020г. - 91 броя и за 2019г. прокурорите от ВОП-Пловдив са наблюдавали 

114 броя досъдебни производства. 

- Решени досъдебни производства – за 2021г. - 68 броя; за 2020г. 67 

броя и през 2019г. прокурорите от ВОП-Пловдив са решили 82 бр. 

досъдебни производства. 

- Участия в съдебни заседания/дни –  за 2021г. - 53 броя; за 2020г. 

56 и през 2019 г. прокурорите от ВОП - Пловдив са участвали в 103 

съдебни заседания. 

- Прокурорски актове внесени в съда – за 2021г. - 27 броя; за 

2020г. 20 и през  2019г. прокурорите от ВОП-Пловдив са внесли  41 бр. 

актове в съда. 

 

Б. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА ЕДИН ПРОКУРОР 

- Общ обем на прокурорската дейност – за 2021г. – 323,4  броя 

средно на прокурор; за 2020г. – 277,5  броя средно на прокурор и 2019 – 

470,2 броя средно на прокурор. 

- Наблюдавани досъдебни производства – за  2021г. прокурорите 

от ВОП – Пловдив са наблюдавали 14,5  броя досъдебни производства 

средно на прокурор; за  2020г. прокурорите от ВОП – Пловдив са 

наблюдавали 15,2  броя досъдебни производства средно на прокурор; за  

2019 г. прокурорите от ВОП – Пловдив са наблюдавали 22,8 броя 

досъдебни производства средно на прокурор. 

- Решени досъдебни производства – за 2021г. прокурорите от ВОП-

Пловдив са решили  10,1 бр.досъдебни производства средно на прокурор; 

за 2020г. прокурорите от ВОП-Пловдив са решили 11,2 бр.досъдебни 
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производства средно на прокурор и за 2019г. прокурорите от ВОП-

Пловдив са решили 16,4 бр.досъдебни производства средно на прокурор. 

- Участия в съдебни заседания/дни –  за 2021г. прокурорите от 

ВОП – Пловдив са участвали средно в  8  съдебни заседания; за 2020г. 

прокурорите от ВОП – Пловдив са участвали средно в  11  съдебни 

заседания; за  2019 г. прокурорите от ВОП – Пловдив са участвали средно 

в  20,6  съдебни заседания.  

- Прокурорски актове внесени в съда – през 2021 прокурорите от 

ВОП – Пловдив са изготвили средно на прокурор по 4 бр. актове внесени в 

съда; през 2020 прокурорите от ВОП – Пловдив са изготвили средно на 

прокурор по 3,33 бр. актове внесени в съда и през 2019 прокурорите от 

ВОП – Пловдив са изготвили средно на прокурор по 8,2 бр. актове внесени 

в съда. 

 

Дейност на следователите във Военно-окръжна прокуратура, гр. 

Пловдив през 2021г. 

 През 2021г. при реално работили 5 следователи са били разследвани 

общо 29 досъдебни производства или по 5,8 дела на следовател.  

За съпоставка с предходните два периода:  

През 2020 г. при реално работили 5 следователи са били разследвани 

общо 26 досъдебни производства или по 5,2 дела на следовател. 

През 2019г.  при реално работили 5 следователи са били разследвани 

общо 35 досъдебни производства или по 7 дела на следовател.  

 

През 2021 г. военните прокурори във ВОП – Пловдив са възложили 

на военните следователи общо 88 преписки, или по 17,6 следствени 

преписки на следовател. 

През 2020 г. военните прокурори във ВОП – Пловдив са възложили 

на военните следователи общо 10 преписки, или по 2 следствени преписки 

на следовател. 

През 2019 г. военните прокурори във ВОП – Пловдив са възложили 

на военните следователи общо 98 преписки, или по 19,6 следствени 

преписки на следовател. 

 

 2. Обем и натовареност на прокурорите и следователите, 

съобразно Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС 

с решение по Протокол № 60 от 11.12.2014 г.  

  

Натовареността в периода 2021 г. във Военно-окръжна прокуратура – 

Пловдив, съобразно включените броими количествени показатели и 

дейности, изглежда по следния начин: 

 Общо прокурорска дейност /брой актове/ - 1002 броя, или средно за 

прокурор 150 бр. Като коефициент за натовареност – брой точки – същите 

се равняват на 679 т. 
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 Административната дейност се равнява на 109 броя, което като 

коефициент за натовареност в брой точки е 100 т.  

 В отчетния период реално отработените дни от прокурорите са били 

1359 дни. По щат прокурорите през 2021 г. са били 7 броя, реално 

работили са били 6,7 прокурора. 

 Или общата прокурорска дейност за отчетния период, равняваща се 

на сбора от прокурорска и административна дейност е 1111 бр., или  779 т. 

Според горните статистически данни дневната норма за 

натовареност на един прокурор, реално работил  във ВОП – Пловдив, се 

равнява на  0,8 т. 

   

 В отчетния период реално отработените дни от следователите са 

били 965 дни. Общо следователската дейност за отчетния период, 

изразяваща се в следствени действия и актове по делата на производство, 

възлиза на 783 броя, или 503,9 т., които като коефициент на натовареност 

на следовател, среднодневно съобразно Правилата се равняват на 0,8 т. 

 

ИЗВОДИ:  

Среднодневната натовареност на един прокурор във ВОП – Пловдив 

е 0,8 точки, при среднодневна спрямо Правилата – 2 т. 

Този факт сочи, че през отчетния период дейността на прокурорите 

във ВОП – Пловдив е под приетата среднодневна натовареност, което се 

обяснява с нивото на разкриваемост на  престъпления от органите на РС 

ВП – Пловдив и ограничения контингент - военнослужещи, който е наша 

компетентност (със сериозен некомплект).   

Среднодневният коефициент за натовареност на един следовател от 

0,8 т. е много по-нисък от приетата среднодневна натовареност  по 

Правилата – 2,8 т. и може да се обясни с това, че в таблиците, в които се 

отчита тяхната натовареност не се отчита работата, която вършат по 

извършване на предварителни проверки. Тази дейност по своя обем е 

значителна и се равнява на отработени 17,6 преписки от всеки следовател 

от общо 587 наблюдавани през отчетния период.  

С въвеждане отчитането на тази дейност, извършвана от 

следователите, считам, че обективно ще се отрази реалната им 

натовареност и тя ще е значително по-висока от сега изнесените данни. 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л  ІІІ 

 

ДЕЙНОСТ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА  



 32 

  

  Този раздел не се отнася до дейността на Военно-окръжна 

прокуратура, гр. Пловдив. 

 

Р А З Д Е Л   IV 

 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОКУРАТУРИ И НА 

ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПО 

АДМИНИСТРАТИВНОСЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА 

ЗАКОННОСТ. 

 

Този раздел не се отнася до дейността на Военно-окръжна 

прокуратура - гр. Пловдив. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО–ОКРЪЖНА 

ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ  

ПРЕЗ 2022 г. И ДЪЛГОСРОЧНО. 

  

 

Приоритети на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив за 

2022г. 

 

През 2022г., както и дългосрочно основните приоритетни задачи 

пред ВОП – Пловдив са следните: 

- Свеждане до минимум на досъдебни производства със срок на 

разследване над 1 година, като за целта ще се установят причините, поради 

което не е приключило разследването и ще се набележат конкретни мерки 

за приключването на разследването. 

- Трайно намаляване броя на върнатите от съда дела, за което ще 

се извършва постоянен анализ на причините за връщането на делата, които 

след като се констатират, ще бъдат обсъждани на съответно общо 

магистратско събрание, с цел неповтарянето им.  

- Понижаване броя на оправдателните присъди, чрез анализ и 

установяване на причините и обсъждането им общо магистратско събрание 

с цел тяхното отстраняване и неповтаряне.  

- Максимално използване капацитета на следователите – като 

във всеки конкретен случай при констатиране н дело от фактическа и 

правна сложност, възлагане разследването на следовател.  

- Продължаване на съществуващата практика за работа в 

екипност, не само по дела с фактическа и правна сложност, а във всички 

случаи на водени досъдебни производства, чрез даване на подробни 
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указания по разследването и периодични срещи между наблюдаващите 

прокурори и разследващи органи.  

- Продължаване на постоянно поддържане и повишаване 

правната квалификация на прокурорите и следователите, чрез осигуряване 

на участието им в различни обучителни програми, продължаване на 

работата по ежегодния план за правна подготовка с поставяне на лекции от 

с практическа насоченост и тяхното обсъждане.  

-   Продължаване провеждането на периодични срещи с 

ръководството на РС „Военна полиция” – Пловдив и териториалните 

дирекции на ДАНС, с цел повишаване на взаимодействието и 

разкриваемостта на престъпления.  

 

   АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 

    ВОЕННО-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА 

   ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ 

 

   …………………………………………………………….. 

   КАПИТАН    /п./            Х.А. 


