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НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА  ЗА 

КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2021 г. 

във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив 

 

1.Досъдебно производство  № 43-сл/16 г. по описа на ВОП – 

Пловдив срещу Д. А. Ш. за престъпление по чл. 387 ал.3 вр. ал.1 вр. чл. 26 

ал.1 от НК. Досъдебното производство е заведено във ВОП-Пловдив на 

4.4.2016 г. по отделени и изпратени по компетентност материали от ДП № 

153-Сл/2015 г. по описа на ВОП – София.  

С обвинителен акт от 21.09.2018 г. ДП № 43-Сл/2016 г. било внесено 

за разглеждане от Военен съд – Пловдив. Първо инстанционната присъда е 

била отменена от ВоАС, след което делото е било разпределено на друг 

съдия-докладчик. 

 С определение от 13.08.2020 г. по нохд № 59/2020 г. съдебното 

производство е било прекратено и делото е било върнато на ВОП – Пловдив 

за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. 

 На 19.10.2020 г. било възложено  на  водещия разследването по  ДП 

№ 43-Сл/2016г. по описа на ВОП- Пловдив за назначаване на допълнителна 

финансово-счетоводна експертиза. 

 На 26.10.2020 г. производството по делото било спряно на основание 

чл.199 и чл.244, ал.1, т.3  НПК. 

 На 25.11.2020 г. производството по делото било възобновено. 

 На 26.01.2021 г. разследването по делото било приключено и 

представено на наблюдаващ прокурор за решаване. 

 На 08.02.2021 г.  производството по делото било прекратено на 

основание чл. 243 ал.1 т.2 от НПК. 

 2. Досъдебно производство № 8-Рп/2019 г. по описа на ВОП – 

Пловдив било образувано на 12.2.2019 г. срещу военнослужещ  МОЛ във 

в.ф. 28000 -  Г. И., който в периода 28.06.2017 год. до 10.01.2019 год. не е 

положил достатъчно грижи за стопанисване, управление и запазване на 

повереното му имущество и от това настъпили вредни последици - щети на 

обща стойност 8542,50 лева за в.ф. 28000 – Г. И. - престъпление по чл. 219, 

ал. 1 НК. 

На 30.01.2020 г. лицето мл.с. Р.Й.Й. било привлечено като обвиняемо 

по чл. 387 ал.4 вр. ал.1 алт. 2 пр.2 от НК. 

С постановление от 20.02.2020 г. досъдебно производство № 8 - 

Рп/2019г. по описа Военно-окръжна прокуратура  – Пловдив, било спряно 

на осн. чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. 



С постановление от 05.03.2021 г. наказателното производство е било 

възобновено, на основание чл.245, ал.2 НПК. 

С постановление от 21.10.2021 г. производството по делото е било 

прекратено  на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. 

Постановлението за прекратяване на наказателното производство е 

било обжалвано и с Определение № 15/24.11.2021 г. на Военен съд – 

Пловдив, същото е било отменено и делото върнато на ВОП – Пловдив. 

Определението на Военен съд – Пловдив е било протестирано и 

обжалвано.  

С Определение № 73/16.12.2021 г. на Военно-апелативен съд – София, 

определение № 15/2021 г. на Военен съд – Пловдив е било потвърдено и 

делото върнато на ВОП – Пловдив. 

С постановление от 04.01.2022 г. наказателното производство по 

делото отново е било прекратено, на основание чл.243, ал., т.2 НПК. 

Към настоящия момент досъдебното производство се намира във 

Военен съд – Пловдив, по жалба на защитника на обвиняемото лице. 

3. Досъдебно производство  56–Сл/2021г. по описа на ВОП – 

Пловдив е било образувано на 13.10.2021 г. за това, че в периода 2016 г.- 

2018 г. в района на в.ф. 38680 – К, обл. П., военнослужещ – офицер от в.ф. 

38680 – К не е изпълнил задълженията си по служба /не е изпратил по 

съответния ред чрез отделение „Логистика“ на в.ф. 34750 – К, екземпляр от  

Акт за техническо състояние форма ПД 269 за ТАПП марка „Мерцедес“ 

модел „Зетрос“ с рег. № ВА 117851 до командването на  „Сухопътни 

войски“/ и от това произлезли вредни последици – престъпление по чл.387, 

ал.1 НК. 

С постановление от 11.01.2022 г. наказателното производство е било 

прекратено, на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

 

НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕДМЕТ 

ИЗГОТВЯНЕ, ПРОКАРВАНЕ В ОБРЪЩЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

НЕИСТИНСКИ И ПРЕПРАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ И КРЕДИТНИ 

КАРТИ  

1.ДП № 25-Рп/2021 г. по описа на ВОП – Пловдив е било 

образувано на 05.05.2021 г., с оглед установяване дали военнослужещ от 

в.ф. 54120 – П. На 05.05.2021 г. в гр. Пловдив, прокарал в обръщание  

подправени други знаци по чл.243, ял.2 – пощенски марки, като знаел, че са 

подправени – престъпление по чл.244, ал.1, вр.чл.243, ал.2, т.1 НК. 

На 20.09.2021 г. редн. К.А. е бил привлечен в качеството на обвиняем 

за извършено престъпление по чл. 244, ал.1, вр.чл.243, ал.2, т.1, пр.2, 

вр.чл.26, ал.1 НК. 

Към настоящия момент досъдебното производство не е приключено.  



НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕДМЕТ 

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

ДП № 3-Рп/2021 г. по описа на ВОП – Пловдив, образувано на 

18.01.2021 г. за това, че военнослужещ от в.ф. 28000 – Г. И. на 18.01.2021 г. 

в с. Добрич, обл. Хасково, без надлежно разрешително държал 

високорискови наркотични вещества – престъпление по чл. 354 а ал.3 т.1 от 

НК. Били разпитани на 19.01.2021 г. като свидетели редн. Д. К. и гр.л. В.Ж. 

Извършено е претърсване и изземване в присъствието на поемни лица в 

жилище и гараж в гр. Пазарджик, както и в л.а. “Шкода Октавия”. 

Следствените действия са били одобрени своевременно от Военен съд гр. 

Пловдив. 

На 10.02.2021 г. редн. Д. К. от в.ф. 28000 – Граф Игнатиево бил  

привлечен като обвиняем по чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, предл. 2  вр. точка 1, 

предл.1 от НК. Била му взета мяркя зя неотклонение – Подписка. 

На 24.02.20221 г. с постановление по чл. 375 от НПК, досъдебното 

производство било внесено във Военен съд – Пловдив. 

 

 

 

 

 

 

 

 


