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Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НПК

Параграф първи. В чл. 25 т.1 се заличава "152б".
Параграф втори. В чл. 150, ал. 1 се правят следните изменения:
Алинея 4 се изменя така:
"(4) Когато гаранцията не бъде представена в определения срок, съответният

орган може да вземе по-тежка мярка за неотклонение".
Параграф трети. В чл. 151 се правят следните изменения:
Алинея 2 се изменя така:
" (2) Мярката за неотклонение домашен арест в досъдебното производство се

взема и контролира по реда на чл. 152а".
Параграф четвърти. В чл. 152 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Предполага се, че опасността по ал. 1 е налице, когато"

2. Точка 2 се изменя така:
"2. обвинението е за умишлено престъпление и обвиняемият е осъден за друго

умишлено престъпление от общ характер на наказание лишаване от свобода или друго
по-тежко наказание".

3. Точка 3 се изменя така:
"3. обвинението е за тежко умишлено престъпление, извършено след като спрямо

обвиняемия е предявено обвинение за друго умишлено престъпление".
Параграф пети. В чл. 152а се правят следните изменения:

1. Заглавието се изменя така:
"Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното

производство и съдебен контрол".
2."(1)Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното

производство се взема от прокурора".
3."(2)3адържаният се изправя в срок до седемдесет и два часа пред

първоинстанционния съд, който разглежда незабавно делото, еднолично, в открито
заседание, с участието на прокурора и обвиняемия".

4. "(З) Съдията проверява законосъобразността на задържането и с определение
го потвърждава или отменя. Когато отмени задържането определя друга мярка за
неотклонение".

5."(4) Определението се обявява в същото заседание, не подлежи на обжалване и
протестиране и се изпълнява незабавно".

6."(5) Задържаният и прокурора могат да правят искане пред
първоинстанционния съд за изменение на мярката за неотклонение "задържане под
стража".

7. "(б) В случаите по предходната алинея, съдът разглежда делото в тридневен
срок, еднолично, в открито заседание с участието на прокурора и обвиняемия.
Определението се обявява в същото заседание и не подлежи на обжалване и
протестиране".

8."(7) Когато искането е направено от задържания и с определението по ал.б е
потвърдена мярката за неотклонение, съдът може да определи срок, в който ново искане
на същите лица е недопустимо. Този срок не може да бъде по-дълъг от два месеца от
влизане в сила на определението и не се прилага, когато искането се основава на



2

внезапно влошаване на здравословното състояние на задържания".
9."(8) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение

парична гаранция, обвиняемият се задържа до • внасянето й".
10. "(9) Предходните алинеи се прилагат съответно и в случаите, когато

обвиняемият е задържан поради невнасяне на определената от съда парична гаранция".
Параграф шести. Чл. 1526 се отменя.
Параграф седми. Предходни и заключителни разпоредби.
"&6.Неприключилите производства по мерките за неотклонение домашен арест и

задържане под стража, постановявани на досъдебното производство се довършват по
досегашния ред.

9.ХІ.2001 г. Вносител:Борислав Ралчев
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МОТИВИ

към Проекта на Закона за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс

С предложените промени на чл. 152, ал.2 от Наказателно-процесуалния кодекс се
цели определена конкретизация, която би спомогнала за прилагане на разпоредбата
според точния й смисъл, каквото е изискването на чл. 46, ал. 1 от Закона за
нормативните актове.

Точка 2 се променя като отпада изискването за наличие на тежко престъпление.
Тежестта на законоустановената санкция не може да предопределя еднозначно
необходимостта обвиняемия да бъде задържан. Решаващи трябва да бъдат
обстоятелствата, които се отнасят до риска по даденото наказателно дело деецът да се
укрие след извършване на престъплението или да извърши друго престъпление. В
хипотезата на т. 2 се предвижда възможност да бъде взета мярка за неотклонение
"задържане под стража", когато деецът извърши умишлено престъпление от общ
характер, след като вече е бил осъждан на лишаване от свобода или друго по-тежко
наказание. Въпреки изтърпяното наказание лишаване от свобода деецът продължава да
върши нови престъпления, което е косвен индикатор, че опасността да се извърши
престъпление е налице, а това е основание за прилагане на най-тежката мярка за
неотклонение.

Според измененията на т.З се предвижда възможност за прилагане на най-
строгата мярка за неотклонение задържане под стража", в случаите, когато новото
обвинение е за тежко умишлено престъпление, извършено след като спрямо обвиняемия
е предявено обвинение за друго умишлено престъпление. В тези случаи спрямо дееца
има повдигнато обвинение за умишлено престъпление и му е наложена мярка за
неотклонение. Очевидно е, че целта на наложената мярка за неотклонение не е
постигната, щом обвиняемият извърши ново тежко умишлено престъпление.

Промените в чл. 152а предвиждат мярката за неотклонение да се взема от
прокурора. Прокурорът е органът, който съгласно Конституцията привлича лицата,
извършили престъпление от общ характер към наказателна отговорност, следователно
той трябва да взема и мерките за неотклонение. В съответствие с изискванията на ЕКПЧ
се предвижда автоматичен съдебен контрол на взетата мярка. В срок от 72 часа
задържаният ще се изправя пред съответния първоинстанционен съд, който може да
потвърди или отмени задържането. При отмяна на задържането съдът определя друга
по-лека мярка за неотклонение. Определението на съда не подлежи на обжалване.
Предвидена е процедура за искания за промяна на наложената мярка за неотклонение
"задържане под стража". С цел да се избегнат злоупотреби от страна на задържаните е
въведено ограничение исканията за промени да се правят в т.н. разумен срок. С оглед
предвиденото правомощие на прокурора да взема мерките за неотклонение се правят
съответни промени в чл.150, ал.1, т.4 и чл.151, ал.2 от НПК.

Чл. 1526 се отменя като част от неговите разпоредби - ал.7, ал.11, и ал.12 се
включват в съдържанието на чл.152а.

За висящите производства по определяне и обжалване на мерките за
неотклонение се предвижда същите да бъдат приключени по досегашния ред.

9.ХІ.2001 г. Вносител: Борислав Ралчев


