
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

ЗАПОВЕД 
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ОТНОСНО: Утвърждаване на Указание относно дейностга на 
прокуратурата по осигуряване на лична физическа охрана, като временна мярка 

за защита по чл. 123, ал. 2, т. 1 НIЖ 

С цел създаване на необходимата организация в . Прокуратурата на 
Република България за законосъобразно, своевременно, еднакво и точно 
упражняване на правомощията на прокурора при осигуряване на лична 

физическа охрана, като временна мярка за защита по чл. 123, ал. 2, т. 1 НПК 

и на основание чл. 138, т. 4 от Закона за съдебната власт 

ЗАПОВЯДВАМ: 

I. Утвърждавам Указание относно дейностга на прокуратурата по 

осигуряване на лична физическа охрана, като временна мярка за защита по 
чл. 123, ал. 2, т. 1 НIЖ. 

11. Възлагам контрола по изпълнение на заповедта на заместника на 
главния прокурор, отговарящ за дейността на отдел 02 „Досъдебен" във ВКП -
г-жа П. Богданова. 

111. Заповедта, заедно с утвърденото Указание относно дейността на 
прокуратурата по осигуряване на лична физическа охрана, като временна мярка 

за защита по чл. 123, ал. 2, т. 1 ШЖ да се публикуват на Ведомствения 
информационен сайт на ПРБ . 

. IV. Копие от запове~та и утвърденото с нея указани !да се изпратят на· 
министъра на вътрешните работи, за сведение. 

ГЛАВЕНПРО 
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УКАЗАНИЕ 

ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА ПО 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, КАТО 
ВРЕМЕННА МЯРКА ЗА ЗАЩИТА ПО ЧЛ. 123, АЛ. 2, Т. 1 НПК 

1. Настоящото указание има за цел създаване на организация и 
уеднаквяване на прокурорската практика при упражняване на правомощията на 

наблюдаващия прокурор по вземането, контрола върху изпълнението и 
отмяната на временни мерки за защита, под формата на лична физическа 
охрана по чл. 123, ал. 2, т. 1 mж, респ. изготвянето на предложение за 
включване на застрашеното лице в проrрамата за защита по Закона за защита на 

лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛВIПI). 

2. В обстоятелствената част на постановлението по чл. 123, ал. 4 mж, с 
което се взема мярка за незабавна защита, под формата на лична физическа 
охрана, освен дължимите по закон реквизити, наблюдаващият прокурор 

задължително отразява: чия е инициативата за предоставяне на защита; каква е 

връзката на дадените показания с предмета на доказване по делото; фактите, 
обуславящи наличието на непосредствена опасност. 

2.1. В общия случай изпълнението на мярката за незабавна защита, под 
формата на лична физическа охрана, се възлага на органите на Министерството 
на вътрешните работи (МВР), на основание чл. 123, 
ал. 2, т. 1, б. ,,а" ЮЖ. 

2.2. При възлагането на изпълнението на мярката на Бюрото по защита 
при главния прокурор (БЗ) - в хипотезата на чл. 123, ал. 2, т. 1, 
б. ,,б" НПК, специално се обосновава необходимоспа, физическата охрана да 
се изпълнява от БЗ, от гледна точка на интересите на разследването и/или други 
важни причини. По възможност, се извършва предварително съгласуване с 

директора на БЗ, от гледна точка на наличието на свободен капацитет за 
изпълнение на мярката. 

2.3. Когато не е проведено предварително съгласуване по т. 2.2., изр. 
второ и след издаването на постановление по чл. 123, ал. · 4 IПЖ, 
наблюдаващият прокурор бъде уведомен от директора на БЗ, че Бюрото не 
разполага с капацитет да осигури или продължи изпълнението на мярката, 

същото се възлага на МВР, освен ако не са налице изключителни 

обстоятелства, налагащи мярката да се изпълнява от БЗ. В последния случай 
незабавно се сезира главният прокурор с предложение да се осигури 
изпълнение на мярката от БЗ. 

3. Наблюдаващият прокурор осъществява надзор и върху изпълнението 
на мярката от МВР или БЗ, като изисква и получава писмени уведомления за 

всички инциденти или усложнения при изпълнението на мярката. 
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4. До изтичане на 30 дни от вземане на мярката по чл. 123, ал. 2, 
т. 1 НПК, наблюдаващият прокурор се произнася по необходимос'IТа от 
нейното продължаване, отмяна или изготвя искане по чл. 15, ал. 2, т. 3 
ЗЗЛЗВНП за изготвяне на предложение за включване в Програмата за защита. 

5. Когато мярката по чл. 123, ал. 2, т. 1 НПК продължи да се изпълнява 
след изтичане на 30 дни от нейното вземане и не е внесено искане за включване 
на лицето в програмата за защита, необходимостта от нейното продължаване се 

преценява служебно от наблюдаващия прокурор при всяко искане за 
продължаване на срока на разследването. 

6. Извън случаите н;а т. 4 и т. 5, наблюдаващият прокурор се произнася 
без забавяне по необходимостта от продължаване на мярката, когато получи 

писмено искане от органите по нейното осъществяване, обосновано със 

съществено изменение на обстоятелствата по охраната на лицето. 

7. Мярката по чл. 123, ал. 2, т. 1 IПIК се отменя с нарочно постановление 
на наблюдаващия прокурор при отпадане на необходимостта от нейното 
продължаване или по изрично искане на лицето, спрямо което е взета. Копие от 
постановлението се изпраща на органа по изпълнение на мярката и на лицето, 

спрямо което е била прилагана. 




