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Проект!

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА   НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(Обн. ДВ. бр.89 от 15 Ноември 1974г., попр. ДВ. бр.99 от 20 Декември 1974г., попр. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1975г., изм. ДВ. бр.84 от 28 Октмври 1977г., изм. ДВ. бр.52 от 4 Юли 1980г., изм. ДВ. бр.28 от 9 Април 1982г., попр. ДВ. бр.38 от 14 Май 1982г., изм. ДВ. бр.89 от 18 Ноември 1986г., изм. ДВ. бр.31 от 17 Април 1990г., попр. ДВ. бр.32 от 20 Април 1990г., попр. ДВ. бр.35 от 2 Май 1990г., изм. ДВ. бр.39 от 7 Май 1993г., изм. ДВ. бр.109 от 28 Декември 1993г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1993г., изм. ДВ. бр.84 от 14 Октмври 1994г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1995г., доп. ДВ. бр.107 от 17 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.64 от 11 Август 1997г., попр. ДВ. бр.65 от 14 Август 1997г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Октмври 1997г., изм. ДВ. бр.21 от 20 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.45 от 21 Април 1998г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октмври 1999г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2003г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г.|

§1. Чл. 48 се изменя така:
	1. В ал. 1 думата “следователите” се поставя в скоби, а   пред   нея   се   добавят   думите   "разследващите магистрати”.
	2. в ал. З след края на текста се поставя запетая и се добавят думите "а за дознателите - и под ръководството и надзора на разследващ магистрат (следовател)".

§2. Чл. 132,  ал.З се изменя  така: 
"(3) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие - с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд при предварителните производства, а при дознанията с разрешение на разследващ магистрат (следовател) от съответната окръжна следствена служба." В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършват оглед без предварително разрешение, като протоколът се предоставя за одобряване съответно на съдията или разследващия магистрат (следовател) незабавно, но не по-късно от 24 часа".

§3. В чл. 135  се  правят следните изменения и допълнения;:
1. ал. 1 се изменя така: 
“(1) В досъсебното производство претърсване и изземване се извършва с разрешение на:
1. съдия от съответния първоинстанционен съд, или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд – за предварителните производства;;
2. разследващ    магистрат    (следовател)    към съответната окръжна следствена служба - за дознанията";
2. ал.2 се изменя така:
"(2) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, органите на досъдебното производство могат да извършат претърсване и изземване, без разрешение на органите по предходната алинея. Протоколът за извършеното следствено действие се представя за одобряване на съответните органи по чл. 135, ал.1, т.1 и 2 незабавно, но не по-късно от 24 часа".
	
§4. В  чл. 138  се правят следните изменения и допълнения: 
	ал. 1 се изменя така:  

	"(1)    Претърсване    на    лице    в    досъдебното производство  без разрешение  на съответните органи по чл. 135, ал.1, т.1 и 2 се допуска:    
	1. при задържане; 
	2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото;”
	2. ал. 3 се изменя така: 
	“(3) Протоколът за извършеното следствено действие се предоставя за одобряване на съответните органи по чл.135, ал. 1, т. 1 и 2 незабавно, но не по-късно от 24 часа".
	
§5. В чл.171 се правят следните изменения и допълнения:
	1. ал.1, т. 1 се изменя така:
	"1. за престъпления от общ характер по чл. 95 -110, чл.115 - 120, чл.127, чл.162 - 169в, чл.212 - 214а, чл.219, чл.224, чл.233, чл.243 - 260, чл.282 - 285, чл.287 -290, чл.301 - 307а, чл.320 - 322, чл.340 - 3416, чл.3566, чл.ЗЗбг - 356к, чл.357 - 360 и чл.407 - 419 от Наказателния кодекс";
	2. ал.2 се изменя така:
	"(2) Извън случаите по ал.1, т.1 окръжният прокурор може да образува предварително производство, когато това се налага от фактическа и правна сложност на случая въз основа на мотивирано предложение от съответния прокурор или разследващ магистрат (следовател) при окръжната следствена служба";
3. създава се нова ал.4 със следното съдържание: 
	"(4)   Когато        образуваното        полицейско производство   не  е  приключило  в  продължение  на два месеца,   прокурорът  задължително преобразува полицейското производство в предварително производство. Извършените процесуални и следствени действия, както и събраните и проверени доказателства запазват процесуалната си стойност".
	
	§6. В чл.172 думата "следователите" се поставя в скоби, а пред нея се прибавят думите "разследващите магистрати".
	
	§7. В чл.172а се правят следните изменения и допълнения:
	1. в основния текст на ал.1 думата "следователите" се поставя в скоби, а пред нея се прибавят думите "разследващите магистрати";
	2. т.1 на ал.1 се изменя така:
	1. по чл.95 - 110, чл.143, ал.2 и 3, чл.143а, чл.162, ал.З и 4, чл.212 - 213, чл.224, чл.253," чл.321, чл.321а, чл.340 - 3416, чл.356б, чл.ЗЗбг - 356к, чл.357 - 360 и чл.407 - 419 от Наказателния кодекс".

	§8. В чл.175, ал.4 след думата "ал." се добавя израза "1 и", след думата "прокурор" се добавят думите "или на директора на Националната следствена служба", а след края на текста се добавят думите "и най-ефективното използване на разследващите магистрати (следователите)".

§9. З чл.194а думата "следователите" се поставя в скоби, а пред нея се добавят думите "разследващите магистрати”.

	§10. Създава се нов чл. 210б със следното съдържание:
“Разпит на свидетел пред    разследващ магистрат (следовател) 
 Чл.210б. (1) В случаите, когато се провежда полицейско производство, при условията на чл.210а, ал.1, разпитът на свидетеля се извършва пред разследващ магистрат (следовател) от съответната окръжна следствена служба.
	(2) Дознателят осигурява явяването на свидетеля и възможност на уличеното лице и на неговия защитник, ако има такъв, да участват при провеждането на разпита.
	(3) Уличеното лице или неговия защитник могат да поискат от дознателя разпит на свидетел по реда на ал. 1.
	(4) Разпитът по ал. 1 се провежда при условията на чл.210а, ал.З".
	
§11. В чл.409 се правят следните изменения и допълнения: 
	ал.2 се изменя така:            

	"(2) За започване на полицейското производство незабавно се уведомява прокурорът и разследващ магистрат (следовател) при съответната окръжна следствена служба. Прокурорът не се уведомява в случаите когато производството е започнало по негово разпореждане. Когато това се налага за разкриване на обективната истина, прокурорът може да преобразува бързото полицейско производство в дознание, като извършените следствени  и други    процесуални    действия,    както    и    събраните    и проверени    доказателства,    запазват    процесуалната    си стойност”;
	2. в ал. 8 след думата "прокурора" се добавят думите "или на разследващ магистрат (следовател)".
	
§12. Навсякъде в кодекса думите "следовател", "следователи" и "следователите" се заменят съответно с думите "разследващ магистрат (следовател)", "разследващи магистрати (следователи)" и "разследващите магистрати (следователи)". 

	ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 
	§1. Неприключените разследвания се довършват по досегашния ред. 

	ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
	§2. В Закона за съдебната власт (Обн. ДВ. бр.59 от 22 Юли 1994г., изм. ДВ. бр.78 от 27 Септември 1994г., изм. ДВ. бр.87 от 25 Октмври 1994г., изм. ДВ. бр.93 от 20 Октмври 1995г., доп. ДВ. бр.64 от 30 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.96 от 8 Ноември 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.58 от 21 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2000г., доп. ДВ. бр.84 от 13 Октмври 2000г., изм. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.110 от 22 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г.) навсякъде думите "следовател", "следователи" и "следователите" се заменят    съответно    с    думите    "разследващ    магистрат (следовател)",   "разследващи   магистрати   (следователи)  и "разследващите магистрати (следователи).
§3. Този закон влиза в сила от ................. г.

МОТИВИ


КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО - ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

	С    предстоящото   присъединяване   на   Република   България към Европейския съюз и възприемане в правото на най-добрите стандарти за националното законодателство, са необходими изменения и допълнения НПК. 
	Настоящите промени целят основно максимално използване на интелектуалния потенциал и професионален капацитет на органите  предварителното производство за ефективна борба с престъпността,	включително чрез разширяване на процесуалните правомощия.
	Съгласно чл. 128 от Конституцията, следствените орган, осъществяващи предварителното производство по наказателни дела са към съдебната власт. В този смисъл, те са разследващи магистрат /следователи/ в досъдебното производство с необходимия юридически статус. Поради това, предлаганите изменения и допълнения се съобразяват с  този конституционен статус и визират по-точно наименованието н органите на предварителното производство, залегнало и в Доклада за напредъка на България в процеса на присъединяване към ЕС. В него, при третиране па досъдебната фаза, също се употребява понятието “магистрат", като по-точно наименование на функционалните задължения на следователите. 
 	От така изяснената функционална компетентност и правна същност на следователите като разследващи магистрати, предлаганите изменения и допълнения очертават и техните необходими ръководни правомощия спрямо органите на дознанието, както и контрол за защита на правата и интересите на уличените лица в процеса. По този начин се доразвива заложената идея в чл. 121, ал. 3 от Закона за съдебната власт, като изискванията за разширяване на процесуалните правомощия на разследващите магистрати /следователите/ намира адекватно нормативно решение. Тази промяна има и своето рационално основание – използва се кадровия потенциал на разследващите магистрати (следователите), които придобиват функционални правомощия на съдии, произнасящи се в досъдебното производство. Считаме, че по този начин съдиите биха могли да извършват своята “същинска” дейност по същество – правораздаване в разумни срокове.
	Поради това се предлагат допълнителни правомощия на разследващите магистрати /следователи/ като: разрешение за оглед /чл. 132, ал. 3/; разрешение претърсване и изземване /чл. 135/; разрешение за претърсване на лице /чл. 138/;  разпит на свидетел пред разследващ магистрат /следовател/ /чл. 210 б/; задължително уведомяване на разследващ магистрат  /следовател/ за започване на полицейско производство /чл. 409, ал. 2/; задължителност на указанията на разследващия магистрат /следовател/ /чл.409, ал. 8/.
	В предложения законопроект ясно са разграничени процесуалните функции по разследване на органите на досъдебното производство при строго спазване на ръководната роля на прокуратурата. Това е отразено в предлаганите изменения на чл. 171. Въведеното в ал. 4 на чл. 171 изискване за задължително преобразуване на дознанието след безрезултатно двумесечно разследване в предварителното производство, не дублира функциите на органите в досъдебното производство. 
	С цел най-ефективно използване на наличния кадрови потенциал от разследващи магистрати /следователи/ към следствените служби е предвидена възможност, с разрешение на Главния прокурор на Република България или на директора на Националната следствена служба, разследването да бъде извършено в друг следствен район, с оглед на по-ефективна борба с престъпността /чл. 175, ал. 4/.
	Съгласно някои изразени препоръки на евроекспертите, законопроектът предоставя компетенции на органите на дознанието да разследват престъпления, които до момента са разследвани под формата на предварително производство /чл. 171/.
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