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А Н А Л И З  

НА НАТОВАРЕНОСТТА НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА 

И ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 

С решение от 6 февруари 2014 г. (Протокол № 6, т. 19) Висшият съдебен 

съвет (ВСС) завърши първия етап от реформата на структурата на военното 

правораздаване. Според конституционната и законодателна уредба, военните 

съдилища са вид специализирани съдилища. Спецификата им, което определя до 

голяма степен и нивото на тяхната натовареност, се извежда от специфичния субект на 

престъпленията, наличието на който определя специалната подсъдност на военните 

съдилища. С решението си от 06.02.2014 г., освен закриването на съдилищата и 

прокуратурите в гр.Варна и гр.Плевен и уреждането на последиците от прекратяването 

на структурите, в т. 19.10. ВСС възложи на Комисията по анализ и отчитане степента на 

натовареност на органите на съдебната власт (КАОСНОСВ) в срок до 1 април 2015 г. да 

представи сравнителен анализ на натовареността на военните магистрати в останалите 

след преструктурирането военни съдилища и прокуратури. В изпълнение на 

цитираното решение, в тази му част, КАОСНОСВ извърши сравнителен анализ на 

статистическите данни за дейността на военните магистратури за 2014 г., въз основа на 

който направи изложените по-нататък констатации, изводи и препоръки за 

финализиране на реформата на военното правораздаване. 
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 

Както беше посочено и в анализа от 2013 г. военните съдилища са 

конституционно установени съдебни органи, които имат определена в процесуалния 

закон специална предметна подсъдност. Промяна в законодателната уредба – НПК  и 

ЗСВ, към момента не е настъпила. Според чл. 95, ал. 1 от Закона за съдебната власт 

компетентността на военния съд се определя със закон. В Глава ХХХІ от Наказателно-

процесуалния кодекс се съдържат особените правила за разглеждане на дела, 

подсъдни на военните съдилища. В чл. 396, ал. 1 от НПК се определя предметната 

компетентност на военните съдилища според качеството на субекта на 

престъплението. На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления, 

извършени от: военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сила на 

Република България; генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от 

други министерства и ведомства; резервистите при изпълнение на активна служба в 

доброволния резерв и лицата на военновременна служба; гражданските лица на 

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

подчинение на министъра на отбраната, в Националната служба за охрана, в 

Националната разузнавателна служба, при или по повод изпълнение на службата им. 

С решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 6 от заседание, 

проведено на 6 февруари 2014 г., на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната 

власт, считано от 1 април 2014 г., са закрити Военен съд Плевен и Военен съд Варна. За 

правоприемници на закритите военни съдилища са определени, както следва: 

1. Военен съд София - за правоприемник на закрития ВС Плевен 

2. Военен съд Сливен - за правоприемник на закрития ВС Варна 

Доколко дейността на военните съдилища е определящ фактор в 

натовареността на съдиите, анализът е изготвен в 2 части:  

Част I – анализ на дейността на военните съдилища и  

Част II – анализ на натовареността на военните съдилища.  
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ЧАСТ I. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА  ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА 
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Фигура 1.  Движение на делата във военните съдилища през 2012, 2013 и 2014 г. 

Анализирайки данните за дейността на военните съдилища за периода 2012 

- 2014 г. се очертава тенденция на драстично намаляване на всички показатели, 

което ясно се вижда от фигура 1. Броят на делата за разглеждане е намалял с 59 % 

спрямо 2013 г. и 65 % спрямо 2012 г. Подобна е и тенденцията при свършените дела - с 

60 % по-малко спрямо 2013 г. и 65 % спрямо 2012 г. 

През 2014 г. във военните съдилища са разгледани общо 546 бр. дела, от 

които 498 бр. са постъпили през годината, а 48 бр. са нерешените дела от предходен 

период. Най-голям дял в постъпленията на дела във военните съдилища има ВС София 

– 225 бр. (41 %), следван от ВС Пловдив – 181 бр. (33 %) и ВС Сливен – 107 бр. (20 %). 

Свършени дела през 2014 г. са 517 бр. или 95 %, като 93 % от тях са свършени в 3-

месечен срок. От решените 517 бр. 85 % (440 бр.) са с мотивиран съдебен акт и 15 % (77 

бр.) са прекратените дела. Останали нерешени в края на годината са 29 бр. дела. 

Разпределението на видовете дела, разгледани от военните съдилища е следното: 

наказателни общ характер дела (НОХД) – 137 бр. (25 %), наказателни частен характер 

дела – 5 бр. (1 %), частни наказателни дела – 338 бр. (62 %)., от които – 255 бр. или 75 %  

са разпити на обвиняеми и свидетели и 66 бр. или 12 % са дела по чл. 78а НК. 

През 2014 г. във военните съдилища са разгледани 137 бр. НОХД, които са 

25 %  от делата, разгледани от военните съдилища. Техният дял през предходната 2013 

г. е бил около 20 %, а през 2012 г. - 24 %, т.е. делата с относително по-висока 
фактическа и правна сложност във военните съдилища през изследвания период 
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2012 г. – 2014 г. е около 25 % или ¼. През 2014 г. броят на съдените по НОХД лица е 

109, като от тях признати за виновни са 95 лица (87 %) и 12 лица са оправдани. На 

фигура 2 е показано дяловото разпределение на видовете НОХД: 

ВОЕННИ СЪДИЛИЩА 

Гл.V Престъпления п/в 

собствеността - 51 бр.
Гл.VІ Престъпления п/в 

стопанството - 13 бр.

Гл.VІІІ Престъпления п/в 

дейността на Д.О.О.О - 12 

бр.

Гл.ІХ,ІХА Документни и 

компю-ни престъпления - 8 

бр.

Гл.ХІ  Общоопасни 

престъпления - 27 бр.

Гл.Х Прест-я п/в 

общ.спокойствие - 6 бр.
Гл.ІІІ Престъпления п/в 

брака, семейството и 

младежта - 2 бр.(1%)

Гл.IІ Престъпления п/в 

личността - 9 бр.

Гл.ХІІІ Военни 

престъпления - 9 бр.

Разпределение на НАКАЗАТЕЛНИТЕ общ характер дела
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 Фигура 2. Разпределение на наказателните общ характер дела за 2014 г. 

Както се вижда с най-голям дял от наказателните общ характер дела са 

„Престъпленията против собствеността” – 37 %,  следват „Общоопасни престъпления” – 

20 % и т.н. С най-малък дял са „Престъпленията против общественото спокойствие” – 

4 % и „Престъпленията против брака, семейството и младежта” – 1 %. Изрично следва 

да се подчертае, че делата за военни престъпление по глава ХІІІ от НК са само 9 броя за 

трите военни съдилища в страната. Аналогични са били данните за предходните 2 

години.  

Основният извод от анализа на дейността на военните съдилища за 
периода 2012 г. - 2014 г. е тенденция на трайно намаляване на броя на делата, нисък 
относителен дял на дела с фактическа и правна сложност – ¼ от всички дела. Голям 
дял на ЧНД, в частност на разпитите пред съдия, които несъмнено са дела с ниска 
фактическа и правна сложност. Съществен извод от дейността на останалите през по-
голяма част от 2014 г. три военни съдилища е, че продължава значително да 
намалява броят на постъпилите и разгледани съдебни дела. Намалението за 2014 г. е 
действително драстично, тъй като делата за разглеждане от 1334 бр. през 2013 г. е 
спаднал до 546 бр. дела за разглеждане през 2014 г.  

 
 

ЧАСТ II. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА 
  

При анализа на установените статистически данни за натовареността на 

военните съдилища от значение са следните възприети и до момента понятия: 
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- натовареност по щат - обем на работата на съответния орган с оглед щата 

му за отчетния период, изразен в брой дела месечно на един съдия, който се изчислява 

като общият брой дела за разглеждане се раздели на броя на съдиите по щат за 

съответния съд, а получената стойност се разделя на броя на месеците за периода, за 

който се отчита натовареността – на 6 за полугодието и на 12 за годината; 

- действителна натовареност - обем на работата в съда на база реално 

работилите съдии, който се изчислява като постъпленията от дела за периода се 

раздели на броя на отработените човекомесеци. Те от своя страна се изчисляват като 

за всеки съдия от 12 месеца се приспаднат: по-продължителният отпуск по болест, 

неплатен отпуск и майчинство. Не се приспадат годишният платен отпуск и съдебните 

ваканции. 

• Натовареност по щат на военните съдилища 

Към момента методиката за определяне на натовареността на съдиите се 

базира само на количествени показатели, като натовареността по щат отразява обема 

на работа на един магистрат, изразен в брой дела месечно на 1 съдия. В тази връзка 

определящо за натовареността на съдията основно е постъпленията на дела в съда и 

броят на съдиите в този съд. Както установихме в първата част на анализа, за 

анализирания период броят на делата, постъпващи във военните съдилища, намалява 

драстично, което от своя страна води до намаляване и на натовареността (щатна и 

действителна) на съдиите.  
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Фиг. 3. Натовареност по щат на военните съдилища за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

 

Видно от фигура 3 през 2012 г. и 2013 г. с най-висока натовареност по щат е 

ВС Пловдив, следван от ВС София и ВС Сливен. Натовареността на военните съдилища 

в Плевен и Варна е в пъти по-ниска – съответно 1,67 бр. и 3,03 бр.  дела на един съдия 

за 2012 г.,  1,64 бр. и 1,78 бр. дела на един съдия за 2013 г. Ето защо се извърши 
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преструктуриране на военните съдилища, като бяха закрити съдилищата, в които 

имаше трайна тенденция за намаляване броя на делата, а именно Военен съд - Варна и 

Военен съд – Плевен. Като правоприемници на закритите военни съдилища, считано от 

1 април 2014 г., се определиха:  

1. Военен съд – София за правоприемник на закрития Военен съд Плевен. 

2. Военен съд – Сливен за правоприемник на закрития Военен съд Варна. 

Средната натовареност по щат на военните съдилища за 2014 г. е 2,68 бр. 
при 4,12 бр. за 2013 г. и 4,86 бр. за 2012 г. 

При средна натовареност по щат 2,68 бр. по-натоварен в сравнение с 

останалите военни съдилища е ВС Пловдив – 3,02 бр. дела (с 5 съдии по щат), ВС 
Сливен е с 2,97 бр. (с 3 съдии по щат), ВС София с 2,08 бр. дела месечно (с 9 съдии по 

щат), ВС Варна∗ е с 1,67 бр. (с 5 съдии по щат) и ВС Плевен*– 0,89 бр. (с 3 съдии по 

щат). 

 

• Действителна натовареност на военните съдилища 
 

Действителната натовареност показва реалната натовареност на съда за 

периода, доколко утвърденият щат на съдиите е зает, имало ли е командировани 

съдии и т.н. През 2014 г. средната действителна натовареност във военните съдилища 

е 2.38 бр. дела за разглеждане месечно на 1 съдия. Най натоварени - с 3,02 бр. дела, са 

съдиите от ВС Пловдив, следвани от съдиите във ВС Сливен – 2,68 бр., ВС София – 2,14 

бр., ВС Варна∗ 1.67 бр. и ВС Плевен*– 0,89 бр. 
 

Основният извод от анализа на натовареността на военните съдилища за 
периода 2012 г. – 2014 г. е ниска натовареност на съдиите във военните съдилища - 2 
до 2.5 дела месечно на 1 съдия, до 2013 г. съдиите от ВС Пловдив са в пъти по 
натоварени от колегиите в невоенните съдилища, но през 2014 г. натовареността им 
се доближава до тази в другите военни съдилища. 

 
 
 

Данни за отделните военни съдилища. 

 

А) Военен съд - София 

                                                           

∗

 ВС Варна и ВС Плевен са правораздавали до 01.04.2014 г. 
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Съдебният район на Военен съд - София, включва териториите на Софийска, 

Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка, Видинска, Монтанска, Врачанска, 

Плевенска, Ловешка, Габровска, Великотърновска административни области и област 

София – град.  

Военен съд – София е определен за правоприемник на закрития Военен съд 

– Плевен. 

Съгласно утвърденото щатно разписание към 31.12.2014 г. общата численост 

на Софийския военен съд е 32 щатни бройки, от които магистратски са 9 щатни бройки 

(административен ръководител – председател, заместник на административния 

ръководител – зам.-председател и 7 съдии) и 23 щатни бройки са за съдебни 

служители. Няма незаети длъжности. През 2014 г. с решение на ВСС (Протокол № 

37/31.07.2014 г.) е намалена щатната численост на Софийски военен съд с 8 /осем/ 

щ.бр. за съдебни служители. Мотивите за това са ниската натовареност на съда, която е 

под средната за страната и съотношението бр. служители/бр. магистрати – над 

средното за страната. 
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Фигура 4. Движение на делата във ВС София за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

 

Анализирайки данните на фигура 4 за дейността на ВС София за периода 

2012 - 2014 г. се наблюдава  следната тенденция: драстично намаляване на 

показателите 2013 г. спрямо 2012 г. и леко намаление на същите за 2014 г. спрямо 2013 

г. През 2014 г. постъпленията на дела в съда са 225 бр. - със 7 % по-малко в сравнение с 

предходната 2013 г. и 42 % по-малко спрямо 2012 г., когато са били 388 бр. Причините 

за това са обективни и се дължат от една страна на специалната законово определена 

и ограничена подсъдност на военните съдилища, а от друга – на реформата в 
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Българската армия, довела до значително редуциране на числения й състав. През 2014 

г. съдиите са решили 94 % от делата за разглеждане, като 78 % са с мотивиран съдебен 

акт и 12 % са прекратените дела, 19 % са обжалваните и протестирани дела. 

През 2014 г. във ВС София са постъпили 207 бр. дела. Като прибавим към тях 

18 бр. висящи от предходен период подлежащите за разглеждане дела са 225 бр., от 

които НОХД – 51 бр., наказателни частен характер дела (НЧХД) – 1бр., по чл.78а НК – 10 

бр. и частни наказателни дела (ЧНД) - 163 бр..  

През 2014 г. са свършени общо 211 дела (94 %). Разпределението между тях 

по видове е следното: 40 бр. - НОХД, 9 бр. - дела по чл.78а НК и 162бр. -  ЧНД. 

 Относителният дял на наказателните дела от общ характер (НОХД) – делата 

с фактическа и правна сложност, бележи лек ръст от 24 % за 2012 г. и 19 % за 2013 г. на 
25 % (или ¼ от делата) за отчетната 2014 г. Във ВС София за 3-те години от 45 % до 47% 
е делът на частните наказателни дела, образувани за разпит на обвиняеми и 
свидетели. 

 На фигура 5 са показани видовете НОХД, разглеждани от съдиите във ВС 

София за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.: 
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Фигура 5. Видове наказателни общ характер дела, разгледани във ВС София 

 

От изложените данни на фигура 5 може да се направи извод за вида и 

тежестта на делата с предмет престъпленията, извършени от лицата, подсъдни на ВС 

София. Анализът сочи, че, както през 2014 г., така и през предходните две години, ВС 

София е правораздавал предимно по дела за престъпления срещу собствеността, 
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общоопасни престъпления, престъпления против реда и общественото спокойствие и 

против стопанството. Значително е намалял ръстът на делата за престъпления, 

свързани с организирането, ръководенето и участието в организирани престъпни групи 

по чл. 321 от НК, които през 2014 г. са намалели значително - с 69 % спрямо 2013 г., а 

спрямо 2012 г. с 67 %, което е обяснимо, с оглед на измененията в НПК, отреждащи 

разглеждане на делата с този предмет от специализирания наказателен съд. 

Намаление се наблюдава и при делата за престъпления против личността, военните 

престъпления, престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителна системи. 

Налице е увеличение на делата за престъпления против дейността на държавни 

органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (Глава осма 

от НК). 

За 2014 г. от делата, които по правило разкриват по-висока фактическа и 

правна сложност (НОХД), най-голям дял имат тези за престъпления по Глава V. 

„Престъпления против собствеността” – 14 бр. (27 %), следвани от Глава XI. 

„Общоопасни престъпления” – 10 бр. (19 %), Глава VIII. „Престъпления против 

дейността на Д.О.О.О.” – 8 бр. (16 %) и Глава VI. „Престъпления против стопанството”- 7 

бр. (14 %). 

• Натовареност на съдиите от ВС София 
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2,08 2,14
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  Натовареност по щат на съдия Действителна  натовареност на съдия

 

Фигура 6. Натовареност на съдиите от ВС София за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

 

Както се вижда от фигура 6 за анализирания период се наблюдава 

намаление на натовареността (щатна и действителна) на съдиите от ВС София. 

Намалението на натовареността по щат 2014 г. спрямо 2013 г. е със 7 %, спрямо 2012 г. 
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– 42 %. При действителната натовареност процентът намаление 2014 г. спрямо 2013 г. е 

28 %, 2014 г. спрямо 2012 г. – 61 %. Трябва да се отбележи фактът, че ВС София през 
2014 г. става  правоприемник на ВС Плевен, но въпреки това натовареността на 
съдиите за 2014 г. значително е намаляла. 

 

Б) Военен съд - Сливен 

Съдебният район на Военен съд - Сливен, включва териториите на 

Сливенска, Ямболска, Бургаска, Варненска, Шуменска, Търговищка, Русенска, 

Разградска, Добричка и Силистренска административни области.  

Военен съд – Сливен е определен за правоприемник на закрития Военен 

съд – Варна. 

Общата численост на Сливенския военен съд е 14 щатни бройки, съгласно 

утвърденото щатно разписание към 31.12.2014 г., от които магистратски са 3 щ.бр. (5 

бр. до 19.06.2014 г., когато с решение на ВСС по Протокол № 26/19.06.2014 г. е 

намалена щатната численост с 2 /две/ щ.бр. за магистрати): председател и 2 съдии, а 

11 щ.бр. са за съдебни служители, като 2 щатни позиции за служители са вакантни. 
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Фигура 7. Движение на делата във ВС Сливен за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

През 2014 г. постъплението по видове дела, както се вижда и от фигура 7, е 

следното: НОХД – 31 бр.; НЧХД – 3 бр.;  дела по чл. 78а – 15 бр.; ЧНД – 58 бр.  И тук, 

както при ВС София, тенденцията е драстично намаляване на делата с 62 % спрямо 
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2012 г. и почти еднакво постъпление (само 2 % по-малко), спрямо предходната 2013 г. 

Ефективността на съдиите от ВС Сливен е висока, като процентът на решените дела за 

3-те години е над 95 %. 

За предходните две години броят на подлежащите на разглеждане дела е 

бил следният: 

- през 2013 г. - 109 дела, от които: НОХД – 22 бр., административно-

наказателни дела (по чл.78а от НК) – 18 бр., ЧНД – 69 бр.; 

- през 2012 г. - 281 дела, от които: НОХД – 38 бр., административно-

наказателни дела (по чл.78а от НК) – 38 бр., ЧНД – 205 бр. 

 

През 2014 г. броят на наказателните дела от общ характер (НОХД) – дела, 

които се характеризират с по-висока фактическа и правна сложност, е 31 бр. (с 40 % 

повече, сравнено с 2013 г., и с 18 % по-малко спрямо 2012 г.). Анализът на 

образуваните през 2014 г. НОХД сочи, че най-много дела са образувани за 

престъпления по Глава V. „Престъпления против собствеността” – 15 бр. (48 %). Следват 

делата по  Глава XI. „Общоопасни престъпления“ – 10 дела (32%); Глава II. 

„Престъпления против личността” – 2 бр. (7 %), Глава VI. „Престъпления против 

стопанството“ – 2 бр. (7 %); Глава Х. „Престъпления против реда и общественото 

спокойствие” – 1 бр. (3 %) и Глава ХІІІ. „Военни престъпления” – 1 бр. (3 %). Броят на 

съдените лица за тези престъпления е 23 бр., като признати за виновни са 20 лица и 3 

лица са оправдани. 

През 2014 г. са постъпили 3 бр. НЧХД, от които 2 бр. са завършили с решение 

по същество, а 1 бр. – с помирение. През 2012 г. и 2013 г. не са разглеждани НЧХД във 

ВС Сливен. 

При делата по чл.78 а НК се наблюдава трайно намаление през 

анализирания период. През 2014 г. са разгледани 15 дела (със 17 % по-малко спрямо 

2013 г. и 61 % по-малко спрямо 2012 г.). 

През 2014 г. във ВС Сливен са разгледани 58 бр. ЧНД, от които 34 бр. или 59 
% са разпити на свидетели и обвиняеми. През 2013 г. са разгледани 69 бр. ЧНД, от 

които разпитите са 74 %, а през 2012 г. са разгледани 205 бр. ЧНД – 67 % разпити. 

 

• Натовареност на съдиите от ВС Сливен 
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Фигура 8. Натовареност на съдиите от ВС Сливен за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

 

Ясно се вижда от фигура 8, че през 2013 г. натовареността на съдиите от ВС 

Сливен е 2 пъти по-ниска в сравнение с предходната 2012 г., докато през 2014 г. същата 

се е увеличила спрямо 2013 г. с 63 %, което е в резултат най-вероятно на постъпленията 

от областите, чиято подсъдност е била на закрития ВС Варна и намаляване на щата на 

съдиите от 5 бр. на 3 бр. 

 

В) Военен съд - Пловдив 

Съдебният район на Военен съд - Пловдив, включва териториите на 

Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Кърджалийска, Хасковска и Старозагорска 

административни области. 

По щат към 31.12.2014 г. Пловдивският военен съд има председател и 

четирима военни съдии. Щатната численост на съда е 19 щ.бр., от които 5 бр. 

магистрати и 14 бр. съдебни служители. Няма незаети бройки. 

През 2014 г. с решение на ВСС (Протокол № 37/31.07.2014 г.) е намалена 

щатната численост на Военен съд - Пловдив с 3 (три) щ.бр. за съдебни служители.  

През 2014 г. във Военен съд - Пловдив делата за разглеждане са били 181 

бр., от които новопостъпили са 160 бр. Структурата на видовете дела, разгледани във 

ВС Пловдив, е следната: НОХД – 45 бр., дела по чл. 78а от НК – 40 бр. и ЧНД– 95 бр., 

което е илюстрирано на фигура 9. 
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Фигура 9. Движение на делата във ВС Пловдив за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

Анализирайки данните от горната графика за дейността на ВС Пловдив за 

периода 2012 – 2014 г. се наблюдава увеличаване на броя на делата за разглеждане за 

2013 г. спрямо 2012 г. с 23 %, но съпоставени с 2014 г. се наблюдава значително 

намаляване на броя на разглежданите дела, като спрямо 2013 г. намалението е със 78 
%, а спрямо 2012 г. – 73 % (от 665 дела през 2012 г. и 817 дела през 2013 г. до 181 дела 

през 2014 г. Пикът на делата за разглеждане във ВС Пловдив е през 2013 г., докато за 

военните съдилища в София и Сливен пикът е през 2012 г. 

 

През 2014 г. са разгледани 45 бр. НОХД, които се отличават с по-висока 

фактическа и правна сложност, като техният брой значително е намалял спрямо 2013 г. 

- със 69 % (143 бр. през 2013 г. ), а спрямо 2012 г. - с 80 % (227 бр. през 2012 г.). 

Структурата на НОХД делата е следната: с най-голям дял са престъпленията 

по Глава V. „Престъпления против собствеността“ - 21 бр. или 47 %, следвани от делата 

за разглеждане по Глава IX. и IXA. „Документни и компютърни престъпления“ – 7 бр. 

(16 %), Глава XI. „Общоопасни престъпления“ – 5 бр. (11 %), Глава XIII. „Военни 

престъпления“ и Глава VIII. „Престъпления против дейността на Д.О.О.О.“ по 3 бр. (7 %), 

Глава II. „Престъпления против личността“ и Глава VI. „Престъпления против 

стопанството“ по 2 бр. (4 %). 
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Фигура 10. Видове наказателни общ характер дела, разгледани във ВС Пловдив за 2014 г. 

 

През 2014 г. 30 бр. НОХД са решени по същество с присъда. От тях 1 бр. е по 

Глава ІІ. „Престъпления против личността”, 18 бр. по Глава V. „Престъпления против 

собствеността”,  1 бр. по Глава VІ. “Престъпления против стопанството”, 1 бр. по Глава 

VIII. „Престъпления против Д.О.О.О.“, 6 бр. по Глава ІХ и Глава ІХа „Документни и 

Компютърни престъпления“,  2 бр. по Глава ХІ. „Общоопасни престъпления” и 1 бр. по 

Глава ХІІІ. „Военни престъпления”.  

Наред с това със споразумение по чл. 381 – 384 от НПК са решени по 

същество 5 бр. НОХД. От тях 2 бр. по Глава V. „Престъпления против собствеността”, 1 

бр. - по Глава Х. „Престъпления против общественото спокойствие“ и 2 бр. - по Глава ХІ. 

„Общоопасни престъпления”.  

Наказателни дела от частен характер през 2012 г. не са разглеждани във ВС 

Пловдив. През 2013 г. постъпва 1 дело, което остава висящо в края на периода и е 

прекратено през 2014 г. 

Броят на разгледаните наказателните дела от административен характер по 

чл.78а от НК е както следва: през 2012 г. – 89 бр., през 2013 г. – 252 бр. и през 2014 г. – 

40 бр. Наблюдава се рязко увеличение на тези дела 2013 г. спрямо 2012 г. – със 183 %, 
и отново значителен спад през 2014 г. спрямо 2013 г. – 84 %. 

Значителен е спадът на частните наказателни дела. Намалението през 2014 

г. спрямо 2013 г. е с 37 %, а 2014 г. спрямо 2012 г. – със 71 %. 
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При разпитите през 2014 г. спрямо предходните две години се наблюдава 

рязко намаление – 79 % 2014 г. спрямо 2013 г. и 73 % спрямо 2012 г. 

• Натовареност на съдиите от ВС Пловдив 

 

                

Фигура 11. Натовареност на съдиите от ВС Пловдив за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

 

Действителната натовареност през 2014 г. е 3,02 дела на съдия. Също 

толкова е и натовареността по щат. При натовареността по щат, сравнено с 

предходните 2013 г. и 2012 г., се наблюдава значително намаление – със 78 % спрямо 

2013 г. и със 73 % спрямо 2012 г. При действителната натовареност показателите са 

приблизително същите. 

 

Данните за закритите военни съдилища, са следните: 

През периода 01.01.2014 г. – 31.03.2014 г. във ВС Плевен са разгледани 

общо 8 бр. дела, от които 5 са постъпили през периода и 3 бр. са нерешените дела от 

предходен период. Разпределението на видовете дела, разгледани от съда, е 

следното: НОХД – 5 бр., НЧХД – 0 бр., дела по чл.78 НК – 0 бр., ЧНД – 1 бр. и разпити – 2 

броя. Свършени дела през отчетния период са 8 бр. От решените дела 3 бр. са със 

съдебен акт по същество и 5 бр. са прекратени. Нерешени дела в края на периода 

няма. Натовареността по щат и действителната натовареност на ВС Плевен за същия 

период  е 0,89 бр.  
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През периода 01.01.2014 г. – 31.03.2014 г. във ВС Варна са разгледани общо 

25 бр. дела, от които 21 са постъпили през периода и 4 бр. са нерешените дела от 

предходен период. Разпределението на видовете дела, разгледани от съда, е 

следното: НОХД – 5 бр., НЧХД – 0 бр., дела по чл.78 НК – 1 бр., ЧНД – 12 бр. и разпити – 

7 броя. Свършени дела през отчетния период са 25 бр. От решените дела 23 бр. са със 

съдебен акт по същество и 2 бр. са прекратените дела. Нерешени дела в края на 

периода няма. Натовареността по щат и действителната натовареност на ВС Варна за 

същия период  е 1,67 бр.  

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ 

ОТ СТРАНАТА, СРАВНИМА С ТАЗИ НА ОКРЪЖНИТЕ И РАЙОННИТЕ 
ПРОКУРАТУРИ В СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНИ 

Този анализ се изготвя за втори път, като при него се използват данните от 

таблици 5.1 за 2012, 2013 и 2014 г. (Приложение 9) на Прокуратурата на Република 

България, отнасящи се до актуализирания обем на дейността на прокуратурите и 

следователите. Използват се също и предоставени от Върховната касационна 

прокуратура графики и таблици, сравняващи по различни показатели натовареността 

на окръжните прокуратури, включително и военно-окръжните прокуратури. На база 

цитираните таблици 5.1 само по някои показатели във ВСС са изготвени допълнително 

три таблици: 

• Таблица № 1 (Приложение 6) е за обема прокурорска дейност на ВОП 

през периода 2012-2014 г., сравнима с прокуратурите от техния регион. 

• Таблица  № 2  (Приложение 7) е за средната натовареност на прокурату-

рите от същия регион по тези показатели, сравнима с тази на ВОП през същия период. 

• В Таблица № 3 (Приложение 8)  се изследва на база вече горепосочените 

таблици средната натовареност на прокурорите и следователите от ВОП, сравнима с 

тази на колегите им от региона. 

Нататък данните се обсъждат с уговорката, че съобразно решение на ВСС от 

06.02.2014 г. първоинстанционните военни съдилища и прокуратури бяха редуцирани 

от пет на три, считано от 01.04.2014 г, поради което данните за 2014 г. се отнасят за 

различни състави от магистрати. 

Освен това данните в последната таблица 5.1 за 2014 г. могат да претърпят 

малки промени, тъй като във ВКП все още се проверява коректността им. Това обаче 

едва ли ще се отрази чувствително на публикуваните данни и няма да доведе до 

промени в крайните изводи. Тези изводи, съобразно цитираното по-горе решение на 

ВСС следва да се представят от КАОСНОСВ до 01.04.2015 г. 

При обсъждане на заложената статистика се има предвид следното: 

• общите тенденции в натовареността на прокуратурите и следствените 

отдели към тях; 

• развитието на тези тенденции в окръжните прокуратури и подчинените 

им районни прокуратури в сравнителен порядък спрямо съответната ВОП; 
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• спецификата в дейността на всяко едно звено, съобразно НПК, НК, ЗСВ; 

• спецификата с оглед обществените отношения, които се защитават, както 

и начинът на обслужване на обектите за защита. 

 

Какво показват данните от Таблица № 1 (Приложение № 6). 

Тя е изготвена по аналогичен начин с тази от анализа, представен през 2013 

г. В нея по някои от основните показатели от дейността на прокуратурата са 

съпоставени сега действащите ВОП със съответната ОП от региона и РП със седалище в 

областен град. 

Първият извод, който се налага е, че само във ВОП–Сливен през 2014 г. има 

повишаване на изготвените санкционни актове (внесени в съда). От 31 бр. през 2013 г., 

те са станали 40 бр. за 2014 г., при 67 бр. за 2012 г. В същото време в ОП-Сливен са били 

съставени 81 санкционни акта, а в Районна прокуратура - Сливен – 733. Както беше 

отчетено и в предния анализ близо 90% от престъпленията, с които се занимават ВОП, 

са подсъдни на районните съдилища съобразно НПК, така че е наложително сравнение 

и с тези структури. 

Участията в съдебни заседания от прокурорите при ВОП-Сливен са 69 за 

2014 г. при 1065 участия на тези от ОП-Сливен и 1524 участия от РП-Сливен. Не по-

различно е отношението между данните на общ обем, когато се сравнява броят на 

постановленията за прекратяване на производство, за спиране на производството, за 

участие само в заседания по НСН. Тук само следва да се посочи, че по ГСН, надзор за 

законност, участие в съдебни заседания по тези надзори ВОП практически дейност не 

развиват. 

Лекото увеличение на дейността на ВОП-Сливен за 2014 г. в сравнение с 

2013 г. би могло да се обясни с обслужването от нея от 01.04.2014 г. на територията и 

военните формирования, което до този момент е било извършвано от ВОП-Варна. 

По тази таблица за ВОП-София данните са следните:  

През 2014 г. от тази прокуратура в съда са били внесени 31 акта при 59 акта 

за 2013 г. и 54 акта за 2012 г. За 2014 г. СГП в съда е внесла 567 акта, а СРП – 4460 акта.  

Прокурорите от ВОП-София през 2014 г. са участвали общо в 174 съдебни 

заседания при 264 участия за 2013 г. и 195 участия за 2012 г. За 2014 г. прокурорите от 

СГП са участвали в 11 822 заседания, а тези от СРП - в 28 511 заседания.  

През 2014 г. прокурорите от ВОП са прекратили производството по 78 дела и 

са го спрели по 14 дела. Цифрите за СГП са 594 прекратени дела, а за СРП – 7850 

прекратени дела, съответно 888 спрени дела за СГП и 17 914 - за СРП.  

Разглеждайки основните показатели в таблицата се вижда, че по обем 

данните са несравними. 
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Прави впечатление и друго. Във ВОП-София обемът на дейността е намалял 

въпреки обстоятелството, че от 01.04.2014 г. тя обслужва и бившия регион на ВОП-

Плевен.  

Особено драстично е намалението на общия обем работа във ВОП-Пловдив. 

През 2014 г. прокурорите там са внесли в съда 58 акта при 311 внесени акта за 2013 г. и 

271 акта за 2012 г. Участвали са в 92 съдебни заседания при 402 участия за 2013 г. и 310 

участия за 2012 г. Прекратени са били 46 производства при 126 прекратени за 2013 г., а 

спрени 8 производства при 8 производства за 2013 г. 

За 2014 г. прокурорите от ОП-Пловдив са внесли в съда 212 акта и са 

участвали в 3635 заседания, а тези от РП-Пловдив са внесли в съда 1515 акта, като са 

участвали в 4336 заседания. И тук се наблюдават драстични разлики. По-важен е 

изводът, че в пъти е намалял обемът на работа на ВОП-Пловдив. Тук причините 

вероятно са различни, но основната е, че се преустановиха редица разследвания, 

отнасящи се най-вече до неправомерно получаване на парични средства от 

професионалните военнослужещи.  

Въпреки това ВОП-Пловдив и през 2014 г. е внесла най-много актове в съда 

в сравнение с ВОП-София и ВОП-Сливен и прокурорите в нея са на второ място  по общ 

обем участие в съдебни заседания. 

Преди да се разгледат данните от другите таблици следва да се отбележи и 

относителността на някои данни, отразени в Таблица № 1, както и това, че някои от тях 

са помествани на база различни отправни критерии.  

Какво се има предвид? Прокурорите от ВОП-Сливен са внесли 40 акта в съда 

и са участвали в 69 заседания, тези от ВОП-Пловдив са внесли 58 акта и са участвали в 

92 заседания. Тези цифри не будят съмнение и реално отразяват съдебната дейност. В 

същото време във ВОП-София внесените актове са 31, а участията в съдебни заседания 

са 174. Налага се изводът, че или критериите са различни, или че в съдебната фаза 

дейността на прокурорите от ВОП-София не е достатъчно ефективна. 

По същия начин в последната прокуратура стои въпросът с данните, 

отразяващи общо произнасянията и актовете по следствения надзор. Общо внесените 

в съда, прекратените и спрените производства във ВОП-София за 2014 г. са 123. 

Вероятно има и немалка част откази да се образуват досъдебни производства. В 

същото време се отчитат за 2014 г. 5350 акта по следствения надзор, с повече от 2000 

спрямо 2013 г. и то при намалени крайни произнасяния.  

Впрочем, тези разлики, но не в тези размери, се наблюдават и във ВОП-

Сливен. Те наложиха и при настоящето изследване да се вземат предвид точно 

измерими показатели, макар и по-малко на брой. 

 Как стои в сравнителен план средната натовареност на прокурорите в 

анализираните по-горе ведомства по същите показатели ? 

 По “внесени актове в съда” 
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 Прокурорите от ВОП-Сливен са внесли през 2014 г. 6.7 акта, тези от ОП-

Сливен – 11.6 акта, тези от РП-Сливен – 63,.2 акта. 

 Прокурорите от ВОП-Пловдив са внесли през 2014 г. 9.7 акта, тези от ОП-

Пловдив 10.6 акта, тези от РП-Пловдив – 40.9 акта. 

 Прокурорите от ВОП-София са внесли през 2014 г. 3.5 акта, тези от СГП 6.3 

акта, тези от СРП – 32.6 акта. 

 Само във ВОП-Сливен в сравнение с 2013 г. е завишен броят на внесените 

актове. Тогава той е бил 5.2 акта на прокурор. С изключение на ВОП-София броят на 

внесените актове е съпоставим с този на окръжните прокуратури от съответния регион 

и в пъти по-малък от средния брой актове, внесени от районните прокуратури. По-горе 

вече се посочи, че по-коректно би било военните прокуратури по вид на 

престъпленията в най-голяма степен да се съпоставят с районните прокуратури.  

Разликата при участието в съдебни заседания е драстична. Ако един 

прокурор от ВОП-Сливен е участвал средно годишно в 11.5 заседания, то колегата му от 

ОП-Сливен е участвал в 152.1 заседания, а този от РП-Сливен в 131.4 заседания. 

Цифрите за Пловдив са следните: при ВОП-Пловдив участията в съдебни 

заседания средно за прокурор са 15.3 участия, при ОП-Пловдив са 181.8 участия, при 

РП-Пловдив са 117.2 участия.  

Прокурорите от ВОП-София през 2014 г. са участвали средно в 19.8 

заседания, тези от СГП в 131.4 заседания, а колегите им от СРП - в 208.1 заседания. 

Не по-различни са данните, когато се обсъждат и други съпоставими 

показатели – прекратявания, спирания на производства и прочие. Не се обсъждат и 

данните по ГСН, административния надзор за законност, тъй като там ВОП не развиват 

дейност. Статистиката за тях е изложена, за да се отчете коректно дейността на 

цивилните прокуратури, когато се съпоставят с ВОП. 

Анализирайки данните в Таблица № 2 (Приложение № 7) се правят 

следните основни изводи: 

1. Намалява средната натовареност на всички прокурори с малки 

изключения. Това намаление обаче в ОП и в районните прокуратури е незначително; 

2. Продължава (с изключение на ВОП-Сливен по някои показатели) да пада 

и то сериозно средната натовареност на прокурорите от ВОП независимо, че техният 

брой беше редуциран в началото на 2014 г.; 

3. По всички основни показатели те са по-малко натоварени от съответните 

им ОП по регион и драстично по-малко натоварени от съответните им районни 

прокуратури. 

 В Таблица № 3 (Приложение № 8) е посочена средната натовареност на 

един прокурор и следовател от анализираните по-горе прокуратури. 
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 От нея отново ясно се вижда, че навсякъде средната натовареност на 

прокурорите от ВОП е по-ниска. Например през 2014 г. за един прокурор от района на 

АП-Бургас тя е 1160.2 единици, а за прокурорите от ВОП-Сливен тя е 637 единици. За 

един прокурор от региона на АП-Пловдив натовареността е 1076.8 единици, а за един 

прокурор от ВОП-Пловдив е 512.8 единици. За един прокурор от региона на АП-София 

натовареността е 1105.1 единици, за ВОП-София е 982.3 единици. Разликите без тези, 

отнасящи се за АП-София и ВОП-София, са очевидни. В последния случай обаче следва 

да се имат предвид и направените по-горе бележки относно използваните критерии 

при определяне действията, участията, актовете, произнасянията на прокурорите. 

 При анализа на данните в посочената таблица по-важно е да се изясни 

натовареността на следователите. На първо място, като се изключи ВОП-Сливен, е 

видно, че през последните три години тя пада във военно-окръжните прокуратури. 

Това намаление е най-значително във ВОП-София. Видно е друго, а именно че през 

2014 г. военните следователи са далеч по-малко натоварени от колегите им в 

следствените отдели при окръжните прокуратури. 

 Така например средната натовареност на един следовател за 2014 г. в 

района на АП-Бургас е 32 производства. Във ВОП-Сливен тя е 7,0 . В района на АП-

Пловдив е 21 производства, а във ВОП-Пловдив – 6,2 . В района на АП-София е 27,3 

производства, а във ВОП-София – 5,5. Тоест навсякъде в пъти военните следователи са 

по-малко натоварени от колегите си към следствените отдели на прокуратурите. Като 

се има предвид, че по начало следователите все още са чувствително по-малко 

ангажирани с решаване на служебни задачи от съдиите и прокурорите, то ясно става 

колко голяма е разликата по този показател между примерно един съдия в Районен 

съд-Пловдив и  един следовател от ВОП-Пловдив.  

По този въпрос се налага един основен извод. Независимо дали ще се 

оптимизира или не още веднъж структурата на военните съдилища и прокуратури, 

въпросът със статута, материалната, процесуалната компетентност, разпределението 

на военните следователи следва да се реши макар и на основата на отделно 

изследване. 

 От ВКП са представени и поисканите таблици и графики (Приложение 9). На 

тях също ясно се вижда мястото на ВОП,  сравнявани само с окръжните прокуратури от 

цялата страна. От тях се установява, че по два показателя ВОП-София е в първата 

половина на графиките, по един ВОП-Пловдив е на първо място, по два същата 

прокуратура е на в първата половина на таблицата. ВОП-Сливен също по два 

показателя (за ефективност) е в първата половина на графиките. Данните от тези 

графики най-общо показват професионалния потенциал на военните прокурори и това, 

че работещите в тях магистрати могат да се справят професионално с всякакви 

предизвикателства. В същото време тези данни са доста условни, доколкото не се 

сравняват с аналогичната работа по дела със сроден предмет на районните 

прокуратури. 

 Следва да се посочи още, че по основа група показатели ВОП са във втората 

част на таблицата, а по “участие в СЗ”  твърдо заемат последните три места. 
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 Трябва да се има предвид обаче, че тези класации по много на брой 

предполагащи и известно творчество показатели са винаги доста условни.  

 Така например нека се сравнят по средна натовареност ВОП-София и ОП-

Плевен. Съобразно представената графика ВОП-София е на 4-то място, а ОП-Плевен на 

последното, 33-то място за 2014 г. по този показател. Индексът за един прокурор в 

София е 982,3 , а за колегата му в Плевен - 437,3 , т.е. два пъти по-малко. През периода 

във ВОП-София са работили 8,8 прокурора, а в Плевен – 17,4 , т.е. съотношението е 

едно към две. 

 През отчетната година прокурорите от ВОП-София са внесли в съда 31 акта, 

а тези от Плевен 103. Очевидно по този показател прокурорите от ОП-Плевен са средно 

по-натоварени. През същия период прокурорите от ВОП-София са участвали в 174 

съдебни заседания, а тези от Плевен в 1845. Тоест, ако тези от ВОП-София са участвали 

в 19 заседания (на един прокурор), то за колегите им от Плевен цифрата е около 106, 

т.е. пет пъти повече. През 2014 г. прокурорите от ВОП-София са прекратили 78 

производства и са спрели 14. Колегите им от Плевен са прекратили 187 производства, а 

са спрели 90. Очевидно и по тези показатели те са по-натоварени. По изпълнение на 

наказанията прокурорите от ВОП-София имат 7 акта, а тези от Плевен – 235. 

Прокурорите от ВОП-София са поискали в три случая разкриване на банкова и данъчна 

тайна или  осигурителна информация  и в пет случая използване на СРС. Цифрите за 

ОП-Плевен са съответно 61 и 78, т.е. отново в пъти повече и то при отчитане на 

съотношението. Единствено по показателя “искания до съда за мерки за неотклонение, 

за претърсване, за разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия” при ВОП-София 

цифрата е 134, а при ОП-Плевен – 101. Надали този показател би повлиял на общата 

картина на натовареност. И отново се поставя въпросът как при тези различни обеми от 

финализирана работа актовете на ОП-Плевен по следствения надзор общо са 4132, а 

тези на ВОП-София – 5350. А именно цифра като последната, каквото и да се крие зад 

нея, служи за определяне на средната натовареност. Тук въобще не се обсъжда 

работата на прокурорите от ОП-Плевен по надзори, които въобще не стоят на 

вниманието на военните прокуратури. Горните сравнения се направиха, за да се 

уточни, че понякога реалната натовареност на един прокурор се различава и то 

значително от отчетената му средна такава и то когато са много на брой и обтекаеми 

показателите, даващи възможности за творчество при попълването им от страна на 

изработващите ги статистици. 

 При разглеждане на представените таблици и графики прави впечатление и 

друго. По някои показатели за общ обем ВОП са по-напред в сравнение с прокуратури 

като ОП-Смолян, ОП-Силистра, ОП-Перник, Специализираната прокуратура, ОП-

Кърджали. Например по “общ брой наблюдавани производства” общо и от прокурор, а 

и други. Не бива да се забравя обаче, че с изключение на Специализираната 

прокуратура, всички други ОП са натоварени с инстанционен контрол, активно участват 

в атестационния процес, в контролно-ревизионната дейност, все области, в които с тях 

трудно биха могли да се сравняват военните прокуратури. По-горе вече се спомена и 

обстоятелството, че тези прокуратури осъществяват дейност по надзори, които не 

касаят военните прокуратури. Тези изводи в никакъв случай не бива да се възприемат 
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като такива, че в малко натоварените окръжни и районни прокуратури не следва да се 

правят реорганизации с цел уеднаквяване на натовареността. Това е една основна цел 

на ВСС и там усилията на КАОСНОСВ са най-големи, за да се изгради съвременната 

съдебна карта със съдебни райони така ситуирани, че да обуславят точното, бързото, 

законосъобразно обслужване на гражданите и работещи в тях магистрати с поне 

приблизително равна натовареност. 

 Основният извод от настоящия анализ е, че продължават да са сериозно по-

ниско натоварени магистратите от ВОП в сравнение с тези от ОП и РП в страната. При 

това не бива да се забравя, че ВОП са ситуирани в много големи градове с много добри 

комуникации. Вярно е, че те обслужват много големи региони, но е вярно и че на много 

малко места в тях са разположени поделения на въоръжените сили. Така че, 

обслужването им не сочи на значително по-големи проблеми, от тези, стоящи пред 

останалите прокуратури. 

 Самият факт, че на ВОП-Сливен след присъединяване на региона на ВОП-

Варна работата се увеличи незначително и то само в сравнение с 2013 г., говори за 

това. В същото време прокуратурата с най-малък регион на обслужване - ВОП-Пловдив 

- по някои показатели въпреки драстичното намаляване на работата й, продължава да 

е по-напред. Това обстоятелство се дължи пък на факта, че засега в нейния регион 

основно е концентрирана българската войска. Присъединяването на ВОП-Плевен към 

ВОП-София практически не повлия на натовареността на последната. В резултат на 

горните съображения може да се обсъди предлагането на допълнително 

оптимизиране на структурата на ВОП, естествено ако до такива изводи се стигне и 

досежно структурата на военните съдилища. Може би оптималният вариант би бил 

един военен съд и съответната му военна прокуратура, с изнасяне на съответни 

работни места на ad hoc или постоянно там, където това е необходимо. 

Впрочем и сега към ВОП работят военно-следствени участъци, които не са в 

нейното седалище, а там където те реално обслужват съединенията по тяхната 

настояща дислокация. При определяне на местоседалището на този съд и прокуратура 

би следвало да се имат предвид много фактори, като не бива да се забравя, че военно-

правораздавателните структури трябва да са близо до войските, за да могат в реално 

време бързо да реагират при възникнали събития от тяхна компетентност. Няма как в 

тази насока да не се имат предвид и насоките на развитие на въоръжените сили на РБ, 

нейните международни ангажименти и всички предизвикателства, свързани с нейната 

отбрана. 

Тези обстоятелства налагат да се потърсят отново редица експертни 

становища от специалисти, както и становищата на военните магистрати. 

Следва да се има предвид и следното: Известно е, че в подчинение на 

Въоръжените сили в момента може да се намира най-високият процент на държавно 

движимо и недвижимо имущество. То в най-голяма степен е уязвимо от различни 

престъпни посегателства и тук е много висока скритата престъпност. При сегашната 

система за охраната, стопанисването и отчуждаването му тази уязвимост може да 

нарасне. Засили ли се обаче контролът и възможността за реагиране на Военна 
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полиция и другите органи за сигурност, биха могли да се разкрият хиляди на брой 

посегателства срещу това имущество. Тогава определено сега съществуващи военни 

съдебни и прокурорски органи биха могли да бъдат достатъчно и предостатъчно 

натоварени с работа и да се наложи оптимизирането им в друга насока. Така че 

окончателните изводи за тяхната съдба може би следва да се правят в контекста на 

конкретните мерки, вземащи се от държавата в изпълнение на Стратегията за борба с 

корупцията. Трябва също така да станат по-ясни конкретните действия на Българската 

армия за целите, поставящи се за изпълнение от НАТО. 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
И З В О Д И 

 

От изложените данни за щатния състав, броя и вида на постъпилите и решени 
дела, могат да се направят следните изводи за натовареността на военните съдилища 
и прокуратури: 

1. Задълбочава се трайна тенденция за намаляване броя на делата, които се 

образуват и разглеждат във военните съдилища. Пикът на постъпления в тези 

съдилища е 2010 г. след която броя на делата намалява като последните  3 години 

намалението е драстично – 59 % по-малко спрямо миналата 2013 г. и 65 % спрямо 2012 

г. Най-голямо е намалението във ВС Пловдив. (от 817 бр. през 2013 г. на 181 бр.) 

Причините за това са обективни и се дължат от една страна на специалната законово 

определена и ограничена подсъдност на военните съдилища, а от друга – на 

реформата в Българската армия, довела до значително редуциране на числения й 

състав. Както беше посочено подробно в анализа от 2014 година налице са данни и 

константни тенденции за редуциране на числения състав на въоръжените сили, както и 

ясно очертани перспективи за продължаване на този процес. Извършваното и в 

момента съкращаване на броя на военните инфраструктурни обекти, определят и 

занапред обективната основа за намаляване на натовареността на военните съдилища 

и прокуратури. 

2. Прегледът и оценката на вида на делата, които са образувани и разгледани във 

военните съдилища през 2014 г. потвърждава установените и в предходния анализ 

данни за действителната натовареност на военните магистратури: 

• Нисък относителен дял на наказателните дела от общ характер (НОХД). За 

последните три години – 2012, 2013, 2014, се наблюдава постоянно 

намаляване на броя на делата с фактическа и правна сложност  (делата от 

общ характер) за ВС Пловдив, чийто постъпления през 2012 г. и 2013 г. са 

определящи, което е довело до намаляване на техния дял (е едва ¼ от 

разглежданите дела) за всички военните съдилища. 
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• На второ място, прави впечатление символичният брой на делата от 

частен характер (общо 5 броя за трите военни съдилища за 2014 г.). 

Сравнително малък е и делът на съдебните производства по чл. 78а НК. 

За 2014 г. във Военен съд Пловдив са образувани 40 дела по чл. 78а НК, 

докато във останалите два  военни съда са образувани общо 25 дела по 

чл. 78а НК.  

• На трето място, статистическите данни за работата на военните съдилища 

показва, че голямата част от дейността им заемат частните наказателни 

дела, респективно разпитите на свидетели и обвиняеми ( около 50 % от 

делата). Това са дела, които се отличават с ниска правна и фактическа 

сложност. 

• Потвърждава се очерталата се тенденция и през предходните 2012-2013 

г. в рамките на делата от общ характер да преобладават, и то в 

значителна степен, производствата, които имат за предмет  

престъпления, подсъдни по общото правило на чл. 35 НПК на районните 

съдилища. В този смисъл сравнението на натовареността на военните 

съдии и прокурори с тази на съдиите от наказателните отделения на 

районните и окръжните съдилища, сочи на изключително малък брой 

дела, които постъпват, разглеждат се и се решават във военните 

съдилища. 

• Анализът за натовареността на останалите три военни съдилища и 

прокуратури през 2014 г. показва, че броят на делата продължава да 

намалява, като особено чувствително е това за ВС Пловдив. Следва да се 

отбележи, че често във военните съдилища се използват различни 

законови възможности за изкуствено увеличение на броя на делата – 

повсеместното провеждане на разпити на свидетели пред съдия в 

досъдебните производства; изкуственото „роене” на наказателни дела от 

общ характер, чрез разкъсването на отделните деяния от едно 

продължавано престъпление в отделни производства и т.н. Това, обаче е 

лесно видимо в статистиката на съдилищата и обяснява в голяма степен 

резкия спад в натовареността на ВС Пловдив от 2013 до нормалните нива 

на 2014 г. 

• Въпреки закриването на ВС Плевен и ВС Варна и съответните им 

прокуратури, този факт не се отразил съществено на натовареността на 

останалите три военни съдилища и прокуратури те остават все така слабо 

натоварени. 
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• Следва да продължи процесът на окрупняване на военните съдилища и 

прокуратури, като се пристъпи към следващия етап – структуриране на 

един военноокръжен съд и един военно-апелативен съд и съответните 

им военни прокуратури. 

• Предвид данните за натовареността, структурата на войската и военните 

инфраструктурни обекти се налага като най-рационално решение 

закриването на ВС Пловдив и ВС Сливен и съответните им прокуратури. 

Следва да се обособи един военноокръжен съд със седалище в гр. София 

и един военно-апелативен съд също със седалище в гр. София. В град 

Пловдив следва да се запази като постоянен пункт (териториално 

отделение) за разглеждане на делата, което административно да бъде 

част от структурата на ВС София. Структурата на ВСУ и звената на 

прокуратурата следва да се определи в рамките на правомощията на 

главния прокурор на РБ. 

• Аргументите за определяне на седалището на ВС в гр. София се свеждат 

до следните значими обстоятелства: в град София са седалищата на 

армейските командвания, на щаба на отбраната и министъра на 

отбраната; там са концентрирани част от субектите по чл. 396 НПК, а 

според чл. 37, ал. 3 НПК Софийският военен съд разполага с 

изключителна специална подсъдност за престъпленията, извършени от 

военнослужещи от въоръжените сили и от служещи в Министерството на 

вътрешните работи, които участват в международни военни или 

полицейски мисии в чужбина. Създаването  на отделение на ВС София в 

град Пловдив ще реши всички проблеми, свързани с необходимостта от 

разглеждане на делата на пункт, т.е. извън седалището на съда, което и 

сега често се практикува и следва да се превърне в основна форма за 

провеждане на съдопроизводството пред военните съдилища. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Натовареност по щат на магистратите във военните съдилища през 2010 

г., 2011 г. 2012 г. 2014 г., изразена в брой дела месечно на един 

магистрат. 

2. Щатна обезпеченост на военните съдилища към 2014 г.. 
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3. Отчет по наказателните дела на военните съдилища за 12 месеца на 2014 

г. 

4. Отчет за работата на военните съдилища по видове дела за периода 

2010-2014 г. 

5. Бюджет на военните съдилища за 2014 г. 

6. Таблица № 1 за обем на прокурорската дейност в прокуратурите от 

страната за 2012-2014 г. по някои показатели, сравними с ВОП от същия 

регион. 

7. Таблица № 2 за средната натовареност по някои показатели в 

прокуратурите от страната, сравними с ВОП от същия регион за 2012-2014 

г. 

8. Таблица № 3 за натовареността на прокуратурите за 2012-2014 г. по 

критерия средна на 1 прокурор и следовател, съпоставима с ВОП от 

същия регион. 

9. Представени от ВКП таблица 5.1 за актуализирания обем на дейността на 

прокуратурите и следователите за 2012, 2013 и 2014 г., графики (14 бр.) и 

таблици, сравняващи по различни показатели натовареността на 

окръжните прокуратури, включително и военно-окръжните прокуратури. 

 












































