



Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(Обн. ДВ. бр.86 от 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 2010г.)

§ 1. В чл. 35, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на делата, подсъдни на специализирания наказателен съд.”    

§ 2. В чл. 141а, ал. 2 и 3 думите „174, ал. 5” се заменят с „174, ал. 6.”

§ 3. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, се дава предварително от неговия председател или от изрично оправомощен от него заместник-председател.
(4) По реда на ал. 3 разрешение за използване на специални разузнавателни средства дава председателят на апелативния специализиран наказателен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател, когато се иска прилагане на специални разузнавателни средства спрямо членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, административен ръководител на орган на съдебната власт или негов заместник, съдия, прокурор, следовател.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменя с „ал. 1- 4”.
3. Досегашната ал. 4 се отменя.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1 - 4”.  

§ 4. Създава се глава тридесет и първа „а” с членове  411а–411и:

„Глава тридесет и първа „а”
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ СЪДИЛИЩА

Дела, подсъдни на специализирания наказателен съд 
Чл. 411а. (1) На специализирания наказателен съд са подсъдни делата за престъпления по чл. 95 – 110; чл.142, ал. 2 и 3; чл. 143а; чл.159б–чл.159г; чл. 253, ал. 3 и 5; чл. 321, ал. 3; чл. 321а от Наказателния кодекс, както и за престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.
(2) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпления по чл. 202, чл. 203, чл. 209-212, чл. 219, чл. 220, чл. 253-254б, чл. 282-283а, чл. 301-307 от Наказателния кодекс,  извършени от лица с имунитет, членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, съдии, прокурори, следователи, лица по чл.19, ал. 2, т. 2 – 4, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията, както и заместник – министрите и главните секретари на министерствата. 
(3) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпленията по ал. 1 и 2, извършени в чужбина. 
(4) Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд. 
(5) Когато няколко лица са обвинени, че са извършили в съучастие едно или няколко престъпления и един от съучастниците подлежи на съдене от специализирания наказателен съд, делото е подсъдно на този съд. 
(6) Когато две или повече дела за различни престъпления срещу различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако правилното им изясняване налага това. Когато някое от делата е подсъдно на специализирания наказателен съд, обединеното дело се разглежда от него.  
(7) Когато едно дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и на военения съд, то се гледа от военения съд. 

Подсъдност пред въззивната и касационната инстанция
Чл. 411б. Делата, решени от специализирания наказателен съд като първа инстанция, се разглеждат като въззивна инстанция от апелативния специализиран  наказателен съд, а като касационна инстанция – от Върховния касационен съд, който разглежда и исканията за възобновяване на делата на специализирания наказателен съд.

Органи на досъдебното производство по дела,
подсъдни на специализирания наказателен съд
Чл. 411в. (1) Органи на досъдебното производство по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, са прокурорът от специализираната прокуратура и разследващите органи.
(2) Разследващи органи по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд са следователи в следствения отдел в специализираната прокуратура и разследващи полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи. 

Особени правила за провеждане на разпит на свидетел 
пред съдия
Чл. 411г. (1) Когато по делото са налице обосновани данни за съществуваща опасност за живота и здравето на свидетел, неговият разпит пред съдия се провежда по правилата за разпит на свидетел с тайна самоличност.
(2) Препис от протокола за разпит на свидетеля се предоставя на обвиняемия и неговия защитник, които писмено могат да поставят въпроси на свидетеля.

Разкриване на банкова тайна и на данъчна и осигурителна информация
Чл. 411д. За нуждите на разследването по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, банковата тайна по Закона за кредитните институции и данъчна и осигурителна информация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се разкриват по искане на административния ръководител на специализираната апелативна прокуратура. 

Действия на прокурора след завършване на разследването
Чл. 411е. (1) След като получи делото прокурорът прекратява, спира наказателното производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото, или повдига обвинение с обвинителен акт, ако са налице основанията за това.
(2) Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 в срок до 15 дни от получаване на делото.

Особени правила в съдебното производство по дела,
подсъдни на специализирания наказателен съд
Чл. 411ж. (1) Делата подсъдни на специализирания наказателен съд се разглеждат в състав на съда, съгласно чл. 28.
(2) След образуване на делото председателят на съда определя съдия -докладчик, който насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание или упражнява правомощията си по чл. 249 - 251 в срок не по-дълъг от 15 дни. 
(3) По дела, подсъдни на специализирания наказателен съд не се конституират частни обвинители и граждански ищци.
(4) Връчването на призовки, съобщения и книжа се извършва от служител при съда, орган на досъдебното производство, чрез службите на Министерство на вътрешните работи или чрез службите на Министерство на правосъдието.   
(5) Участниците в процеса са длъжни да се явяват в съдебното заседание независимо от призоваването им пред други съдилища или органи на досъдебното производство 
(6) При неявяване на свидетел или вещо лице по неуважителна причина, същият се довежда принудително за следващия заседателен ден, определен от съда.
(7) След изслушване на последната дума на подсъдимия съдът се оттегля на тайно съвещание и в срок не по-дълъг от 15 дни обявява присъдата ведно с мотивите си.

Производство пред въззивната инстанция
Чл. 411з. (1) Производството пред въззивния съд се образува по протест на  прокурора или жалба на обвиняемия или неговия защитник. 
(2) Делото се разглежда от въззивния съд по реда на глава двадесет и първа от този кодекс.
(3) Въззивният съд обявява решението или присъдата си в срока по чл. 411ж, ал. 7.

Прилагане на общите правила
Чл. 411и. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се общите правила.”.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.), в чл. 74, ал. 1, т. 3 след „Главния прокурор” се добавя „ръководителя на апелативната специализирана прокуратура”.  
 
§ 6. В Закона за специалните разузнавателни средства (Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г.) в чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 след думите „Софийския градски съд” думите „и на” се заличават, поставя се запетая, а след думите „окръжните съдилища” се добавя „и на специализирания наказателен съд”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По реда на ал. 1 и 2 разрешение за използване на специални разузнавателни средства дава председателят на апелативния специализиран наказателен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател, когато се иска прилагане на специални разузнавателни средства спрямо членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, административен ръководител на орган на съдебната власт или негов заместник, съдия, прокурор, или следовател.

§ 7. В Закона за кредитните институции (Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.), чл. 62, ал. 10 се изменя така:
 „(10) При наличие на данни за организирана престъпна дейност или за изпиране на пари главният прокурор или оправомощен от него заместник или ръководителят на апелативната специализирана прокуратура може да поиска от банките да предоставят сведенията по ал. 2. Отправените искания към банките и получената в отговор информация се завеждат в регистър при главния прокурор и при апелативната специализирана прокуратура, както и в БНБ.”

§ 8. (1) Образуваните съдебни производства по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, по които не е даден ход на съдебното следствие, се прекратяват от съдията докладчик и се изпращат по подсъдност на специализирания наказателен съд.
(2) Неприключените досъдебни производства се довършват от разследващите органи, пред които са висящи преди влизането на този закон в сила. 

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. 

















М О Т И В И 
към проекта за Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) са необходима последица от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, чрез който се предлага създаване на специализирани органи на съдебната власт. Създаването на тези органи е логичната стъпка в процеса на реформиране на съдебната система, което е предвидено като задача в Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. Предложението за създаване на тези специализирани органи е отговор на незадоволителните резултати в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, отбелязани в докладите на Европейската комисия в рамките на Mеханизма за сътрудничество и оценка. Същевременно престъпленията, извършвани от организирани престъпни групи, се характеризират с изключително висока степен на обществена опасност и имат негативни последици за обществото, за българската държава и нейния имидж в Европейския съюз.      
С предлаганите промени в НПК се урежда компетентността на специализирания наказателен съд и на апелативния специализиран наказателен съд. Специализираният наказателен съд ще е компетентен да разглежда делата като първа инстанция, образувани  за престъпления против Републиката, квалифицираните състави на отвличане и противозаконно лишаване от свобода, задържането като заложник, трафик на хора, квалифицираните състави на изпиране на пари (по чл. 253, ал. 3 и 5 НК), образуването, ръководенето и участието в организирана престъпна група, както и за престъпления, извършени по поръчение на или в изпълнение на решение на организирана престъпна група. На специализирания наказателен съд ще са подсъдни и делата за длъжностно присвояване, измама, безстопанственост, съзнателно сключване на неизгодна сделка, изпиране на пари, престъпленията чл. 254а и 254б НК, престъпления по служба по чл. 282-283а НК и подкуп, когато са извършени от лица с имунитет, членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, съдии, прокурори, следователи, лица по чл. 19, ал. 2, т. 2 – 4, ал. 3 и ал. 4 от Закона за администрацията, както и заместник–министрите и главните секретари на министерствата. Подобно норма не е новост за наказателния процес, тъй като и действащата разпоредба на чл. 35, ал. 3 НПК предвижда, че на Софийски градски съд са подсъдни като първа инстанция делата срещу лица с имунитет и членове на Министерския съвет.  
При така определената материална подсъдност на специализирания наказателен съд очакванията са той да разглежда около 250 – 300 дела годишно. Тази прогноза се прави на базата броя дела, влизащи в компетентността на специализирания наказателен съд, разгледани от Софийски градски съд. За 2008 г. техният брой е  270, а за 2009 г. – 228. 
 Втора инстанция за делата, разгледани като първа инстанция от специализирания наказателен съд, ще бъде апелативния специализиран наказателен съд, а касационна инстанция - ВКС. Това означава, че специализираните съдилища са част от съдебната система в страната и по пътя на инстанционния контрол тяхната дейност се контролира от най-висшата съдебна инстанция. ВКС решава и споровете за подсъдност, както и исканията за възобновяване на наказателни дела, подсъдни на специализираните съдилища. 
Към специализираните съдилища ще бъдат създадени съответните прокуратури. Към специализираната прокуратура към специализирания наказателен съд ще съществува следствен отдел. Разследващи органи по делата, подсъдни на специализираните съдилища, ще бъдат следователите от този следствен отдел и разследващи полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.  
Специализираните съдилища ще прилагат същите процесуални правила, както и общите съдилища. Въведени са някои особени правила, които обаче не променят същността на процедурата, не се отклоняват от основните принципи на наказателния процес, не ограничават правата на гражданите. Особените правила се изразяват в това, че: 1) по делата, подсъдни на специализираните съдилища, няма да участват частен обвинител и граждански ищец. Това не е ново решение за нашия наказателен процес. Тези субекти не участват и при бързото и незабавното производство, а частен обвинител не участва  по делата срещу непълнолетни.  За пострадалия обаче остава възможността да защити своите права и законни интереси по гражданскоправен ред, още повече че и по съществуващата в момента уредба съдът може да откаже допускането на граждански иск в наказателното производство, ако това ще забави или затрудни наказателното дело; 2) предвиждат се кратки срокове за вземане на решение и постановяване на процесуални актове – прокурорът упражнява правомощията си след приключване на разследването в 15-дневен срок. Такъв е и срокът в който съдията докладчик трябва да упражни правомощията си и съдът да постанови присъдата или решението си заедно с мотивите като първа или въззивна инстанция; 3) ще бъде даден  приоритет на призоваването на участниците в процеса пред специализираните съдилища  спрямо призоваването им пред други органи; 4) при неявяване без уважителни причини на свидетел или вещо лице, те ще се водят принудително за следващия заседателен ден, определен от съда; 5) за нуждите на разследването по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, исканията за разкриване на банковата тайна по Закона за кредитните институции и на данъчна и осигурителна информация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ще се правят от административния ръководител на специализираната апелативна прокуратура. 
Разрешение за използване на специални разузнавателни средства по дела подсъдни на специализирания наказателен съд ще се дават от неговия председател или изрично оправомощен заместник-председател, а когато се иска прилагане на специални разузнавателни средства спрямо членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, административен ръководител на орган на съдебната власт или негов заместник, съдия, прокурор, следовател – от председателя на апелативния специализиран наказателен съд или оправомощен от него заместник-председател.  .
	 В преходните и заключителните разпоредби е уреден въпроса с висящите към момента на влизане в сила на закона дела – започнатите досъдебни производства ще се довършват от разследващите органи, пред които са на производство преди влизането на закона в сила тези, а съдебните производства, по които не е даден ход на съдебното следствие, ще се прекратяват от съдията-докладчик и ще се изпращат по подсъдност на специализирания наказателен съд. 
Очакваният резултат от създаването на специализираните органи е осъществяване на качествено правораздаване по най-тежките дела в разумни срокове при пълно съблюдаване на принципите на наказателния процес и правата на гражданите. По този начин в най-пълна степен ще бъдат защитени интересите както на участниците в конкретното наказателно производство, така и на цялото общество и на българската държава.     
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Искра Фидосова и група н.п.



