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



НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


Част първа
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа
ЦЕЛИ И ОСНОВНИ НАЧАЛА

Цел на Наказателно-процесуалния кодекс
Чл. 1. (1) Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията и техните извършители, наказване на виновните и правилно прилагане на закона.
(2) Като осъществява задачите по ал. 1, Наказателно-процесуалният кодекс осигурява защитата от престъпни посегателства срещу Република България, срещу живота, свободата, честта, правата и законните интереси на гражданите, както и срещу правата и законните интереси на юридическите лица, и съдейства за предотвратяване на престъпленията и укрепване на законността.

Осъществяване на правораздаването по наказателни дела само от съдилищата
Чл. 2. (1) Правораздаването по наказателни дела се осъществява само от съдилищата, установени с Конституцията на Република България.
 (2) Извънредни съдилища за разглеждане на наказателни дела не се допускат.

Централно място  на съдебното производство
Чл. 3. (1) Съдебното производство заема централно място в наказателния процес.
(2) Досъдебното производство, което обосновава повдигане на обвинение от прокурора пред съда,  има подготвителен характер. 

Участие на съдебни заседатели в наказателното производство
Чл. 4. (1) В случаите и по реда, предвидени в този кодекс, в наказателното производство участвуват съдебни заседатели.
(2) Съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите.

Назначаемост
Чл. 5. В наказателното производство участват само съдии, съдебни заседатели, прокурори и разследващи органи, назначени по установения ред.

Независимост на органите на наказателното производство
Чл. 6. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона.

Разглеждане и решаване на делата в разумен срок
Чл. 7. (1) Съдът и органите на досъдебното производство са длъжни да осигурят разглеждането и решаването на делата в разумен срок.
(2) В предвидените в този кодекс случаи делата се разглеждат и решават в ускорен срок.

Равенство на гражданите в наказателното производство
Чл. 8. (1) Всички граждани, които участвуват в наказателното производство, са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. 
(2) Съдът и органите на досъдебното производство прилагат законите точно и еднакво спрямо всички граждани.

Състезателност и равни права на страните
Чл. 9. (1) Съдебното производство е състезателно.
(2) Страните в съдебното производство във всички негови стадии  имат равни процесуални права, освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Разкриване на обективната истина
Чл. 10. (1) Съдът и органите на досъдебното производство в пределите на своята компетентност са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина.
(2) Обективната истина се разкрива по реда и със средствата, предвидени в този кодекс.

Вземане на решения по вътрешно убеждение
Чл. 11. (1) Съдът и органите на досъдебното производство вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.
(2) Доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила.

Право на защита
Чл. 12. (1) Обвиняемият има право на защита.
(2) Обвиняемият се счита невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното.
(3) На обвиняемия и на другите граждани, които участвуват в наказателното производство, се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни интереси.
(4) Съдът и органите на досъдебното производство разясняват на обвиняемия и на другите граждани, които участват в наказателното производство, техните процесуални права и им осигуряват възможност да ги упражняват.
(5) На пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси, нарушени от престъплението.

Неприкосновеност на личността
Чл. 13. (1) Спрямо гражданите, които участват в наказателното производство, не могат да се вземат мерки на принуда, освен в случаите и по реда, предвидени в този кодекс.
(2) Никой гражданин не може да бъде задържан повече от 24 часа без разрешение на съда или на прокурора.
(3) Съдът и органите на досъдебното производство са длъжни да освободят всеки гражданин, който незаконно е лишен от свобода.

Непосредственост
Чл. 14. Съдът и органите на досъдебното производство основават решенията си върху доказателствени материали, които те събират и проверяват лично, освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Устно извършване на наказателното производство
Чл. 15. Наказателното производство се извършва устно, освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Публичност на съдебните заседания
Чл. 16. Съдебните заседания са публични освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Език, на който се води наказателното производство
Чл. 17. (1) Наказателното производство се води на български език.
(2) Лицата, които не владеят български език, могат да се ползват от родния си или от друг език. В тези случаи се назначава преводач.


Глава втора
ПРЕДЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕ 

Действие по предмет
Чл. 18. (1) Наказателно-процесуалният кодекс се прилага за всички наказателни дела, образувани от компетентните органи на Република България.
(2) Наказателно-процесуалният кодекс се прилага и при изпълнението на съдебни поръчки на друга държава, направени по силата на договор или при условията на взаимност.

Действие по време
Чл. 19. Разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс от момента на влизането им в сила се прилагат и за процесуалните действия, които предстоят по незавършени наказателни производства.

Действие по място
Чл. 20. (1) Наказателното производство, образувано от орган на друга държава, или влязла в сила присъда, издадена от съд на друга държава и непризната по реда на този кодекс, не са пречка да се образува наказателно производство от органите на Република България за същото престъпление и срещу същото лице.
(2) Влязлата в сила присъда, издадена от съд на друга държава и непризната по реда на този кодекс, не подлежи на изпълнение от органите на Република България.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна, който е ратифициран, обнародван и влязъл в сила.


Действиe спрямо лица, които се ползуват с имунитет
Чл. 21. Спрямо лица, които се ползуват с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на Република България, процесуалните действия, предвидени в този кодекс, могат да се извършат само в съгласие с нормите на международното право.


Глава трета
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
Задължение за образуване на наказателно производство
Чл. 22. Когато са налице условията, предвидени в този кодекс, компетентният държавен орган е длъжен да образува наказателно производство.
Основания, които изключват образуване на наказателно производство, и основания за прекратяването му
Чл. 23. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: 
1. деянието не съставлява престъпление; 
2. деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия; 
3. наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност; 
4. деецът е починал; 
5. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта; 
6. спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото; 
7. в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи по дела от общ характер липсва тъжба от пострадалия до прокурора; 
8. деецът се освобождава от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки;
9. в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи пострадалият до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд направи искане за прекратяване на наказателното производство; 
10. по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава по реда на чл.479, ал.4; 
11. деецът е лице, действало като служител под прикритие, в рамките на предоставените му правомощия.
(2) В случаите по ал. 1, точки 2, 3 и 9 наказателното производство не се прекратява, ако обвиняемият или подсъдимият направи искане то да продължи. Амнистията или давността не са пречка за възобновяване на наказателното дело, ако осъденият направи искане за това или прокурорът внесе предложение за оправдателна присъда.
(3) Производството по дела от общ характер се прекратява и когато съдът одобри постигнато споразумение за решаване на делото.
(4) Освен в случаите по алинея 1 не се образува наказателно производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, а образуваното се прекратява и когато: 
1. липсва тъжба; 
2. тъжбата не отговаря на условията, посочени в чл. 83;
3. пострадалият и деецът са се помирили, освен ако деецът не е изпълнил условията на помирението без уважителни причини; 
4. частният тъжител оттегли тъжбата си; 
5. частният тъжител не е намерен на посочения от него адрес или не се яви в съдебното заседание на първоинстанционния съд без уважителни причини. Тази разпоредба не се прилага, ако вместо частния тъжител се яви негов повереник.
(5) В случаите по ал. 4, т. 5  пострадалият може да подаде нова тъжба, ако не е изтекъл срокът по чл. 83, ал. 3.

Спиране на наказателното производство
Чл. 24. (1) Наказателното производство се спира,  когато:
1. след извършване на престъплението обвиняемият е изпаднал в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта или има друго тежко заболяване, което пречи на провеждането на производството;
2. разглеждането на делото в отсъствие на подсъдимия би попречило да се разкрие обективната истина; 
3. извършителят на престъплението е лице, ползващо се с имунитет, до отпадане на имунитета.

Спиране на наказателното производство за престъпления, извършени в съучастие
Чл. 25. При престъпления, извършени в съучастие, когато не са налице условията за разделяне, наказателното производство може да бъде спряно по отношение на един или няколко обвиняеми, ако това няма да затрудни разкриването на обективната истина.



Глава четвърта
СЪД
Раздел I
Състав на съда и отводи 
Състав на съда
Чл. 26. (1) Съдът разглежда наказателните дела като първа инстанция в състав от:
1. един съдия, когато за престъплението се предвижда наказание до пет години лишаване от свобода или друго по-леко наказание;
2. съдия и двама съдебни заседатели, когато за престъплението се предвижда от пет до петнадесет години лишаване от свобода;
3. двама съдии и трима съдебни заседатели, когато за престъплението се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание.
(2) При разглеждане на делата като въззивна инстанция съдът заседава в състав от трима съдии.
(3) При разглеждане на делата като касационна инстанция Върховният касационен съд заседава в състав от трима съдии.
(4) Председателят на съда, съдията-докладчик и председателят на състава се произнасят еднолично в случаите, предвидени в този кодекс.
Основания за отвеждане на съдиите и съдебните заседатели
Чл. 27. Не може да участвува в състава на съда съдия или съдебен заседател:
1. който е участвувал в състава на съда, постановил:
а) присъда или решение в първата, или във въззивната или в касационната инстанция, или при възобновяване на наказателното дело, 
б) определение, с което се взема, потвърждава, изменява или отменява мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство,
в) определение, с което се прекратява наказателното производство;
2. който е извършвал разследване по делото;
3. който е бил прокурор по делото;
4. който е бил обвиняем, настойник или попечител на обвиняемия, защитник или повереник по делото;
5. който е бил или може да встъпи в наказателното производство като частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец или граждански ответник;
6. който е бил свидетел, поемно лице, вещо лице, преводач, тълковник или специалист - технически помощник по делото;
7. който е съпруг или близък роднина на лицата по точки 1-6;
8. който е съпруг или близък роднина на друг член от състава на съда;
9. който поради други обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересуван, пряко или косвено, от изхода на делото.



Основания за отвеждане на съдебния секретар
Чл. 28. Не могат да участвуват в съдебно заседание като съдебни секретари лицата по чл. 27, точки 1-7 и 9.

Ред за отвеждане на съдиите, съдебните заседатели и съдебния секретар
Чл. 29. (1) В случаите, предвидени в чл. 27 и 28, съдиите, съдебните заседатели и съдебният секретар са длъжни сами да си направят отвод.
(2) Страните могат да правят отводи до началото на съдебното следствие, освен ако основанията за това са възникнали или са им станали известни по-късно.
(3) Самоотводите и отводите трябва да бъдат мотивирани.
(4) По основателността на самоотводите и отводите съдът се произнася незабавно в тайно съвещание с участието на всички членове на състава.

Раздел II
Подсъдност
Наказателни дела, подсъдни на районния съд и на окръжния съд като първа инстанция
Чл. 30. (1) На районния съд са подсъдни всички наказателни дела освен подсъдните на окръжния съд.
(2) На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления по чл. 95-110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131, ал. 2, т. 1 и 2, 149, 
ал. 5, 152, ал. 4, 196а, 199, 203, 206, ал. 4, 212, ал. 5, 213а, ал. 3 и 4, 214, ал. 2, 219, 224, 225б, 225в, 243-250, 252-260, 278-278в, 282-283б, 287а, 301-307а, 319а-319е, 321, 321а, 330, ал. 2 и 3, 333, 334, 340-342, 343, ал. 1, буква "в" и ал. 2, буква "б", 349, ал. 2 и 3, 350, ал. 2, 354а, ал. 1 и 2, 354б, 354в, ал. 2-4, 356е-356и, 357-360 и 407-419 от Наказателния кодекс.
(3) На Софийския градски съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления от общ характер, извършени от лица, ползващи се с имунитет, или от членове на Министерския съвет.
(4) Когато наказателната отговорност се смекчава поради последващи обстоятелства, това не се взема предвид при определяне на подсъдността.

Подсъдност по местоизвършване на престъплението
Чл. 31. (1) Делото е подсъдно на съда, в чийто район е извършено престъплението.
(2) Когато престъплението е започнало в района на един съд, а е продължило в района на друг, делото е подсъдно на съда, в района на който престъплението е довършено.
(3) Когато не може да се определи мястото, където е извършено престъплението, или обвинението е за няколко престъпления, извършени в района на различни съдилища, делото е подсъдно на съда, в чийто район е завършено досъдебното производство.

Подсъдност при престъпления, извършени в чужбина
Чл. 32. (1) Делата за престъпления, извършени в чужбина, са подсъдни:
1. на съда по местоживеене на лицето, ако е български гражданин, а ако няма местоживеене в страната - на съда, в района на който е завършено досъдебното производство;
2. на софийските съдилища, ако лицето е чужденец.
(2) Когато престъплението е извършено на български кораб или самолет извън пределите на страната, делото е подсъдно на съда, в чийто район се намира пристанището или летището, към което се числи корабът или самолетът.
(3) Делата за престъпления, извършени от военнослужещи от въоръжените сили и от служещи в Министерството на вътрешните работи, които участват в международни военни или полицейски мисии в чужбина, са подсъдни на Софийския военен съд.
Подсъдност при няколко престъпления, извършени от едно и също лице
Чл. 33. Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, подсъдни на различни по степен съдилища, делото за всички престъпления е подсъдно на по-горния съд, а когато съдилищата са от еднаква степен - на съда, на който е подсъдно делото за най-тежкото престъпление.
Подсъдност при определяне на общо наказание по няколко присъди
Чл. 34. (1) Когато трябва да се определя общо наказание за няколко престъпления, за които има влезли в сила присъди, постановени от различни съдилища, компетентен е съдът, който е постановил последната присъда.
(2) Когато по една или повече от присъдите подсъдимият е бил освободен от изтърпяване на наказанието по реда на чл. 64, ал. 1 или на чл. 66 от Наказателния кодекс, съдът, който определя общото наказание, решава и въпроса за изтърпяването му.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 съдът определя и първоначалния режим за изтърпяване на наказанието.
Подсъдност при съучастие
Чл. 35. Когато няколко лица са обвинени, че са извършили в съучастие едно или няколко престъпления и един от съучастниците подлежи на съдене от по-горен съд, делото е подсъдно на по-горния съд.
Подсъдност при разделяне на дела
Чл. 36. (1) Когато по делото се съберат данни за участие в престъплението на повече лица, материалите за неустановените и неиздирените лица могат да се отделят в отделно дело. Подсъдността на новото дело се определя според общите правила.
(2) Когато по делото се съберат данни за няколко престъпления, извършени от едно лице, производството за някое от престъпленията може да се отдели в друго производство. Подсъдността на новото дело се определя според общите правила.


Подсъдност при връзка между дела за различни престъпления срещу различни лица
Чл. 37. (1) Когато две или повече дела за различни престъпления срещу различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако правилното им изясняване налага това. 
(2) Когато някое от делата е подсъдно на по-горен съд, обединеното дело се разглежда от него, а когато делата са подсъдни на съдилища от еднаква степен - от съда, на който е подсъдно делото за най-тежкото престъпление.

Определяне на подсъдността и изпращане наказателното дело на компетентния орган
Чл. 38. (1) Съдът се произнася по въпроса за подсъдността, като изхожда от обстоятелствената част на обвинението.
(2) Когато съдът намери, че делото е подсъдно на друг, равен по степен съд, прекратява съдебното производство и изпраща делото на този съд, а когато намери, че делото е подсъдно на по-горен или на военен съд - прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор.
(3) Когато съдът намери, че делото не следва да се разглежда от съд, а от друг орган, прекратява наказателното производство и изпраща делото на съответния орган.
Разглеждане на наказателни дела от друг, 
еднакъв по степен съд
Чл. 39. Върховният касационен съд може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато:
1. много обвиняеми или свидетели живеят в района на другия съд;
2. подсъдимият или пострадалият е съдия, прокурор или следовател от района на съда, на който делото е подсъдно;
3. съдът, на който делото е подсъдно, не може да образува състав.
Спорове за подсъдност
Чл. 40. (1) Спорове за подсъдност между съдилищата се решават от Върховния касационен съд.
(2) Докато трае спорът за подсъдност, органите, при които делото е висящо, извършват само действията, нетърпящи отлагане.
Подсъдност пред въззивната и касационната инстанция
Чл. 41. (1) Наказателните дела, решени от районния съд, се разглеждат от окръжния съд като въззивна инстанция, а решените от окръжния съд като първа инстанция - от апелативния съд като въззивна инстанция.
(2) Наказателните дела се разглеждат по касационен ред от Върховния касационен съд.



Раздел III
Функция и актове на съда в съдебното производство
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Видове актове
Чл. 43. (1) Съдът постановява:
1. присъда, когато като първа и въззивна инстанция решава въпросите за виновността и отговорността на подсъдимия;
2. решение, когато се произнася по основателността на жалба и протест или на предложение за възобновяване на наказателното дело;
3. определение - в останалите случаи.
(2) Председателят на съда, съдията-докладчик и председателят на състава постановяват разпореждания.
Ред за постановяване на актовете
Чл. 44. (1) Съдът постановява актовете си на тайно съвещание.
(2) Съдиите и съдебните заседатели са длъжни да пазят тайната на съвещанието.
(3) Съдебните заседатели се изказват и гласуват преди съдиите. Председателят на състава се изказва и гласува последен.
(4) Съдът се произнася с обикновено мнозинство, като членовете на състава имат равен глас.
(5) Всеки член от състава има право да заяви особено мнение, което трябва да мотивира. Когато докладчикът е на особено мнение, мотивите се изготвят от друг член на състава.
(6) В съдебното заседание определенията на съда и разпорежданията на председателя се произнасят устно и се вписват в протокола.
Съдържание на актовете
Чл. 45. Всеки акт на съда трябва да съдържа: данни за времето и мястото на издаването на му; наименованието на съда, който го издава; номера на делото, по което се издава; имената на членовете на състава, на прокурора и на съдебния секретар; мотиви; диспозитив и подписите на членовете на състава.







Глава пета
ПРОКУРОР

Функции на прокурора в наказателното производство
Чл. 46. (1) Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер.
(2) В изпълнение на задачите по ал. 1 прокурорът:
1. ръководи досъдебното производство;
2. участвува в съдебното производство като държавен обвинител;
3. взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, установен в този кодекс, и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки.
(3) Прокурорът извършва действия по разследването в случаите, предвидени в този кодекс.
(4) Прокурорът от по-горестоящата прокуратура може писмено да отменява или изменява постановленията на непосредствено подчинените му прокурори. В случай на отменяване на постановлението прокурорът сам извършва необходимите действия по разследването и други процесуални действия, а в случай на изменяване - писмените указания, дадени в постановлението, са задължителни за по-долустоящия прокурор.
(5) Главният прокурор на Република България осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. 

Основания и ред за отвеждане на прокурора
Чл. 47. (1) Заинтересуваните лица могат да поискат отвод на прокурора в случаите на чл. 27, точки 1, 2, 4-9.
(2) В случаите по ал. 1 прокурорът е длъжен сам да си направи отвод.
(3) Отводът и самоотводът трябва да бъдат мотивирани.
(4) По основателността на отвода и самоотвода в досъдебното производство се произнася прокурор от по-горестоящата прокуратура, а в съдебното производство - съдът, който разглежда делото.

Встъпване на прокурора в производството по дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия
Чл. 48. (1) Когато пострадалият поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя на престъплението не може да защити своите права и законни интереси, прокурорът може да встъпи в производството, образувано по тъжба на пострадалия, във всяко положение на делото и да поеме обвинението. В тези случаи наказателното производство не може да се прекрати на основание чл. 23, ал. 4, т. 3–5, но пострадалият може да поддържа обвинението наред с прокурора като частен обвинител.
(2) Ако прокурорът се оттегли от участие в производството, пострадалият може да продължи да поддържа обвинението като частен тъжител.





Образуване на наказателното производство от прокурора за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия
Чл. 49. В изключителни случаи, когато пострадалият от престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, не може да защити своите права и законни интереси поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя на престъплението, прокурорът може служебно да образува наказателно производство, ако не е изтекъл срокът по чл. 83, ал. 3 и не са налице някои от пречките за образуване на наказателното производство, посочени в чл. 23, ал. 1, т. 1-8, 10 и 11.
(2) Образуваното наказателно производство се движи по общия ред и не може да се прекрати на основанията, посочени в чл. 23, ал. 4.
(3) Пострадалият може да участвува в наказателното производство като частен обвинител и граждански ищец.
(4) Ако прокурорът се оттегли от участие в производството, пострадалият може да продължи да поддържа обвинението като частен тъжител.

Продължаване на производството за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия
Чл. 50. Когато на досъдебното производство се установи, че се касае за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, наказателното производство не се прекратява, ако прокурорът намери, че са налице основанията по чл. 49.

Образуване на производство от общ характер по тъжба на пострадалия
Чл. 51. (1) В предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи производство от общ характер се образува по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати на основание чл. 23, ал. 1, т. 9. 
(2) Тъжбата трябва да съдържа данни за подателя и да бъде подписана от  него. 
(3) При подаването на тъжбата не се дължи държавна такса. 

Предявяване на граждански иск от прокурора
Чл. 52. Когато пострадалият поради непълнолетие или физически или психически недостатъци не може да защити своите права и законни интереси, прокурорът може да предяви граждански иск в негова полза.


Глава шеста
РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ
 
Разследващи органи
Чл. 53. (1) Разследващи органи са следователите и  дознателите.
(2) Дознатели са служителите на Министерството на вътрешните работи, определени със заповед на министъра, а за престъпления по чл. 242, 242а и чл. 251 от Наказателния кодекс - и митническите служители, определени със заповед на министъра на финансите.
(3) Разследващите  органи действат под ръководството и надзора на наблюдаващ  прокурор.

Основания и ред за отвеждане разследващите органи
Чл. 54. (1) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1-3 се прилагат съответно и за разследващите органи. 
(2) По основателността на отвода и самоотвода се произнася наблюдаващият прокурор.
(3) До решаването на отвода органът, срещу когото е предявен, извършва само онези действия, които не търпят отлагане.


Глава седма
ОБВИНЯЕМ 

Раздел І
Общи положения

Лице, което има качество на обвиняем
Чл. 55. Обвиняем е лицето, което е привлечено в това качество при условията и по реда, предвидени в този кодекс.

Права на обвиняемия
Чл. 56. (1) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. По искане на обвиняемия защитникът му присъства при извършването на действия по разследването. 
(2) Подсъдимият има право и на последна дума.


Раздел ІІ
Мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда

Мярка за неотклонение
Чл. 57. (1) Спрямо обвиняемия по дело от общ характер може да се вземе мярка за неотклонение, когато от доказателствата по делото може да се направи обосновано предположение, че е извършил престъплението, и е налице основание по чл. 58.
(2) Когато обвинението се повдига при условията на чл. 269, ал. 3, т. 2 и 3, мярка за неотклонение се взема след издирването на обвиняемия.
(3) При определяне на мерките за неотклонение се вземат предвид степента на обществената опасност на престъплението, доказателствата срещу обвиняемия, здравословното състояние, семейното положение, професията, възрастта и други данни за личността на обвиняемия. 

Цел на мерките за неотклонение
Чл. 58. Мерките за неотклонение се вземат с цел да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда. 

Видове мерки за неотклонение
Чл. 59. Мерките за неотклонение са:
1. подписка; 
2. гаранция; 
3. домашен арест; 
4. задържане под стража. 

Акт за определяне на мярката за неотклонение
Чл. 60. (1) В акта, с който се определя мярката за неотклонение, се посочват: времето и мястото на издаването му; органът, който го издава; делото, по което се издава; трите имена на обвиняемия; престъплението, за което е привлечен като обвиняем, и мотивите за определената мярка. 
(2) Актът се предявява на обвиняемия, който се задължава да не променя местоживеенето си, без да уведоми писмено съответния орган за новия си адрес. 

Подписка
Чл. 61. Подписката се състои в поемане на задължение от обвиняемия, че няма да напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган. 

Гаранция
Чл. 62. (1) Гаранцията може да бъде в пари или ценни книжа. 
(2) При определяне на гаранцията се взема предвид и имущественото положение на обвиняемия. 
(3) Гаранцията може да бъде представена от обвиняемия или от друго лице. При първоначално вземане на мярка за неотклонение гаранция или при изменение на мярката за неотклонение от подписка в гаранция съответният орган определя срок за представянето й, който не може да бъде по-малък от три дни и по-голям от петнадесет дни.
(4) Когато гаранцията не бъде представена в определения срок, съдът може да вземе на подсъдимия по-тежка мярка за неотклонение, а в досъдебното производство прокурорът може да направи искане по чл. 63, ал. 2 или чл. 65, ал.1. 
(5) При изменение на мярката за неотклонение от по-тежка в гаранция обвиняемият се освобождава след внасянето й. 
(6) Оттегляне на гаранцията не се допуска. 
(7) Гаранцията се освобождава, когато обвиняемият бъде освободен от наказателна отговорност или от изтърпяване на наложеното наказание, оправдан, осъден на наказание без лишаване от свобода или задържан за изпълнение на наказанието. 

Домашен арест
Чл. 63. (1) Домашният арест се състои в забрана обвиняемият да напуска жилището си без разрешение на съответния орган. 
(2) Мярката за неотклонение домашен арест в досъдебното производство се взема и контролира от съда по реда на чл. 65 и 66.

Задържане под стража
Чл. 64. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.
(2) Ако от доказателствата по делото не се установява противното, при първоначалното вземане на мярката за неотклонение задържане под стража, реалната опасност по ал.1 е налице, когато:
1. лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, извършено при условията на опасен рецидив или повторност;
2. лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление и обвиняемият е осъждан за друго тежко умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода не по-малко от една година или друго по-тежко наказание, чието изпълнение не е отложено на основание чл. 66 от Наказателния кодекс;
3. лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от десет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание.
(3) Когато опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление отпадне, мярката за неотклонение задържане под стража се изменява в по-лека или се отменява.
(4) Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от една година, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от две години, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по - малко от петнадесет години лишаване от свобода или доживотен затвор. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца. 
(5) След изтичането на сроковете по ал. 4 задържаният се освобождава незабавно по разпореждане на прокурора.
(6) Когато в досъдебното производство се установи, че са налице основанията по ал. 3, прокурорът по свой почин изменява мярката за неотклонение задържане под стража в по-лека или я отменява. 
(7) Органите на  наказателното  производство  са длъжни да разглеждат и решават с предимство и максимално бързо делата със задържани лица.
(8) За задържането под стража незабавно се уведомява:
 1. семейството на обвиняемия; 
 2. работодателят на обвиняемия, освен ако обвиняемият заяви, че не желае това;
 3. Министерството на външните работи, когато задържаният е чужд гражданин..
(9) Децата на задържания, ако нямат близки, които да се грижат за тях, се настаняват чрез съответната община или кметство в детска ясла, детска градина или интернат. 




Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство
Чл. 65. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на  наблюдаващия прокурор. 
(2) Явяването на обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до довеждането му пред съда. Това задържане не може да продължи повече от 72 часа, след изтичането на които задържаният следва да бъде освободен незабавно.
(3) Съдът незабавно разглежда делото еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. 
(4) Съдът взема мярка за неотклонение задържане под стража, когато са налице основанията по чл. 64, ал. 1, а ако не са налице тези основания - може да не вземе мярка за неотклонение или да вземе по-лека.
(5) Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. Определението е окончателно.
(6) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й.

Съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство
Чл. 66. (1) Обвиняемият или неговият защитник може по всяко време на досъдебното производство да поиска изменяване на взетата мярка за неотклонение задържане под стража.
(2) Искането на обвиняемия или неговия защитник се прави чрез наблюдаващия прокурор, който е длъжен незабавно да изпрати делото на съда. 
(3) Делото се насрочва в тридневен срок от постъпването му в съда и се разглежда в открито съдебно заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Делото се разглежда в отсъствие на обвиняемия, ако той заяви, че не желае да се яви, или довеждането му е невъзможно по здравословни причини.
(4) Съдът преценява всички обстоятелства, свързани със законността на задържането, и се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. Определението е окончателно.
(5) Когато с определението по ал. 4 се потвърждава мярката за неотклонение, съдът може да определи срок, в който ново искане на обвиняемия или неговия защитник е недопустимо. Този срок не може да бъде по-дълъг от един  месец  от влизане в сила на определението и не се прилага, когато искането се основава на внезапно влошаване на здравословното състояние на обвиняемия. 
(6) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й.
(7) Алинеи 1-6 се прилагат съответно и в случаите, когато обвиняемият е задържан поради невнасяне на определената от съда гаранция.

Последици от неизпълнение на задълженията, свързани с мерките за неотклонение
Чл. 67. (1) Когато обвиняемият не се яви пред съответния орган без уважителни причини или промени местоживеенето си, без да го е уведомил за това, му се взема мярка за неотклонение или взетата мярка се заменя с по-тежка по реда, предвиден в този кодекс. 
(2) Ако мярката за неотклонение е гаранция, парите или ценните книжа се отнемат в полза на държавата. В тези случаи може да бъде определена и гаранция в по-голям размер. 
 
Забрана за доближаване до пострадалия
Чл. 68. (1) По предложение на прокурора със съгласие на пострадалия или по искане на пострадалия съответният първоинстанционен съд може да забрани на обвиняемия да доближава пострадалия на разстояние по-малко от 20 метра.
(2) Съдът разглежда незабавно предложението или молбата в открито заседание с изслушване на прокурора, обвиняемия и пострадалия. Определението на съда е окончателно.
(3) Забраната отпада след приключване на делото с влязла в сила присъда или когато производството бъде прекратено на друго основание.
(4) Пострадалият по всяко време може да поиска от съда отмяна на забраната. Съдът се произнася по реда на ал. 2.

Забрана за напускане на пределите на Република България
Чл. 69. (1) В досъдебното производство, когато обвиняемият е привлечен за умишлено престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, прокурорът може да забрани на обвиняемия да напуска пределите на Република България освен с негово разрешение. За наложената забрана незабавно се уведомяват граничните контролно-пропускателни пунктове. 
(2) Прокурорът се произнася в тридневен срок по искането на обвиняемия или неговия защитник за разрешение по ал. 1.
(3) Отказът на прокурора подлежи на обжалване пред съответния първоинстанционен съд.
(4) Съдът незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито заседание и се произнася с определение, с което потвърждава отказа на прокурора или разрешава на обвиняемия да напусне пределите на Република България за определен срок. Определението е окончателно. 
(5) По реда на ал.4 по искане на обвиняемия или неговия защитник съдът може да отмени забраната по ал. 1, ако не съществува опасност обвиняемият да се укрие извън страната. 

Отстраняване на обвиняемия от длъжност 
в досъдебното производство
Чл. 70. (1) Когато обвиняемият е привлечен за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото в досъдебното производство, съответният първоинстанционен съд може да отстрани обвиняемия от длъжност по искане на прокурора. 
(2) По направеното искане съдът незабавно се произнася еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Определението е окончателно.
(3) Когато отпадне нуждата от взетата мярка, отстраняването от длъжност се отменява от прокурора или по искане на обвиняемия или неговия защитник от съда по реда на  алинеи 1 и 2.

Настаняване за изследване в психиатрично заведение
Чл. 71. (1) В досъдебното производство съответният първоинстанционен съд в състав от съдия и двама съдебни заседатели по искане на прокурора, а в съдебното производство - съдът, който разглежда делото, по искане на страните или по свой почин може да настани обвиняемия за изследване в психиатрично заведение за срок не по - дълъг от тридесет дни. 
(2) Съдът незабавно се произнася с определение в открито заседание, в което изслушва вещо лице - психиатър и лицето, чието настаняване се иска. Участието на прокурор и защитник е задължително. Определението е окончателно.
 (3) Ако срокът за изследване, определен от съда, се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен еднократно с не повече от тридесет дни по реда на 
ал. 2.
(4) Времето, през което лицето е било настанено в психиатрично заведение, се зачита като задържане под стража. 

Принудително довеждане
Чл. 72. (1) Когато не се яви на разпит без уважителни причини, обвиняемият се довежда принудително, ако явяването му е задължително или съответният орган намери, че то е необходимо. 
(2) Обвиняемият може да бъде доведен принудително без предварително призоваване, когато се е укрил или няма постоянно местоживеене. 
(3) Принудителното довеждане се извършва през деня, освен ако не търпи отлагане. 
(4) Принудителното довеждане се извършва от службите на Министерството на правосъдието, а в случаите когато е постановено от дознател като разследващ орган - от службите на Министерството на вътрешните работи. 
(5) За принудително довеждане на затворници се прави искане пред администрацията  на съответния затвор или поправителен дом. 
(6) Военнослужещите се довеждат от съответните военни органи. 
(7) Актът за принудително довеждане се предявява на лицето, което трябва да бъде доведено.

Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата
Чл. 73. (1) По искане на прокурора съответният първоинстанционен съд еднолично в закрито заседание взема мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Когато обвиняемият бъде осъден, освободен от изтърпяване на наложено наказание или освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, внесената гаранция служи като обезпечение на присъдените в полза на държавата такси и разноски по делото и не се освобождава, докато те не бъдат внесени.
(3) В съдебното производство съдът взема мерките по ал. 1 по искане на прокурора.




Мерки за обезпечаване на гражданския иск
Чл. 74. (1) Съдът и органите на досъдебното производство са длъжни да разяснят на пострадалия, че има право да предяви в съдебното производство граждански иск за вредите, причинени от престъплението. 
(2) По искане на пострадалия в досъдебното производство съответният първоинстанционен съд еднолично в закрито заседание взема мерки за обезпечаване на бъдещ иск по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
(3) В случаите по чл. 52 мерките по ал. 2 се вземат по искане на прокурора. 
(4) В съдебното производство по исканията по ал. 2 и 3 се произнася съдът, който разглежда делото.




Глава осма
ПОСТРАДАЛ

Раздел І
Общи положения

Лица, които имат качество на пострадал
Чл. 75.  (1) Правата на пострадал може да упражнява:
	1. пряко засегнатият от престъплението;
	2. възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с   които пряко засегнатият се намира в особено близки отношения, когато лицето по т. 1 е починало в резултат на престъплението;
	3. съдружници или членове на дружества, когато престъплението е извършено от лица, които ръководят, управляват или контролират засегнатото юридическо лице.
(2) Правата на пострадал не може да упражнява лице, което е обвиняем в наказателното производство.

Множество пострадали
Чл. 76. (1) Когато броят на пострадалите е извънредно голям, и спазването на правата им поотделно би могло да затрудни бързото провеждане на наказателното производство, съдът, който разглежда делото, а в досъдебното производство – съдия от съответния първоинстанционен съд, по предложение на прокурора, взема решение еднолично в закрито заседание, че пострадалите могат да предявяват правата си само посредством упълномощен представител, когото избират.
(2) Общият пълномощник осъществява правата на пострадалите, които представлява, включително предявява в съдебното производство граждански иск.






Права на пострадалия
Чл. 77. (1) Освен правата, които придобива при конституирането си като частен обвинител, частен тъжител или граждански ищец, пострадалият има и следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство;  да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство, ако изрично е поискал това и е посочил адрес за призоваване в страната; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство.
(2) Съдът и органите на досъдебното производство са длъжни да разяснят на пострадалия неговите права и да му осигурят възможност да ги реализира при условията, предвидени в този кодекс.


Раздел II
Частен обвинител

Лице, което може да участва като частен обвинител
Чл. 78. Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници или правоприемници. 

Молба за участие като частен обвинител
Чл. 79. (1) Молбата за участие в съдебното производство като частен обвинител може да бъде устна или писмена.
(2) Молбата трябва да съдържа данни за лицето, което я подава, и за обстоятелствата, на които се основава.
(3) Молбата се прави най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

Функция на частния обвинител
Чл. 80. (1) Частният обвинител поддържа в съда обвинението наред с прокурора.
(2) Частният обвинител може да поддържа обвинението и след като прокурорът заяви, че не го поддържа.

Права на частния обвинител
Чл. 81. Частният обвинител има следните права: да се запознае с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участвува в съдебното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, когато са накърнени неговите права и законни интереси.
					




Раздел III
Частен тъжител

Лице, което може да участва като частен тъжител
Чл. 82. Пострадалият от престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, може да повдига и да поддържа обвинение пред съда като частен тъжител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.

Тъжба
Чл. 83. (1) Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса.
(2) Тъжбата трябва да бъде подписана от подателя.
(3) Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението.

Права на частния тъжител
Чл. 84. (1) Частният тъжител има следните права: да се запознае с делото и да направи необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в съдебното производство; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси, и да оттегля тъжбата си.
(2) Частният тъжител може да се конституира в съдебното производство и като граждански ищец в случаите и по реда, установени в този кодекс.

Съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи
Чл. 85. Частният тъжител и подсъдимият имат право да искат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, които сами не могат да съберат.


Раздел IV
Граждански ищец

Лице, което може да участва като граждански ищец
Чл. 86. (1) Пострадалият или неговите наследници, както и юридическите лица или техните правоприемници, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се конституират като граждански ищци.
(2) Гражданският иск не може да се предяви в съдебното производство, когато е предявен по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Молба за предявяване на граждански иск
Чл. 87. (1) В молбата за предявяване на граждански иск се посочват: трите имена на подателя и на лицето, срещу което се предявява искът; наказателното дело, по което се подава; престъплението, от което са причинени вредите, и характерът и размерът на вредите, за които се иска обезщетение.
(2) Молбата може да бъде устна или писмена.
(3) Гражданският иск се предявява най-късно до започването на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

Лица, срещу които може да се предяви граждански иск
Чл. 88. Гражданският иск в съдебното производство може да бъде предявен както срещу подсъдимия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за вредите, причинени от престъплението.

Права на гражданския ищец
Чл. 89. (1) Гражданският ищец има следните права: да участва в съдебното производство; да иска обезпечаване на гражданския иск; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси.
(2) Гражданският ищец упражнява правата по ал. 1 в пределите, необходими за доказване на основанието и размера на гражданския иск.

Ред за разглеждане на гражданския иск
Чл. 90. (1) Гражданският иск в съдебното производство се разглежда по правилата на този кодекс, а доколкото в него няма съответни правила,  се прилага  Гражданският процесуален кодекс.
(2) Разглеждането на гражданския иск не може да стане причина за отлагане на наказателното дело.
(3) Когато съдебното производство се прекрати, гражданският иск не се разглежда, но може да се предяви пред граждански съд.



Глава девета
ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК

Лица, които участват като граждански ответници
Чл. 91. Лицата, срещу които е предявен граждански иск, с изключение на подсъдимия, участват в съдебното производство като граждански ответници.

Права на гражданския ответник
Чл. 92. (1) Гражданският ответник има следните права: да участва в съдебното производство; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси.
(2) Гражданският ответник упражнява правата по ал. 1 в пределите, необходими за защита срещу предявения против него граждански иск.







Глава десета
ПРАВНА ПОМОЩ

Раздел І
Защитник

Лица, които могат да участват като защитници
  Чл. 93. (1) Защитник на обвиняемия може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия.
    (2) Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия. 
(3) Не може да бъде защитник:
1. който е бил или е защитник и на друг обвиняем и защитата на единия противоречи на защитата на другия;
2. който е представлявал или е давал съвети на друг обвиняем, ако защитата, която му се възлага, противоречи на защитата на другия обвиняем;
3. който е представлявал или е давал съвети на противната страна;
4. който е участвувал в производството в друго процесуално качество;
        5. който е съпруг, роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на съдия, съдебен заседател, прокурор, или разследващ орган по делото. 
      (4) Обвиняемият може да бъде защитаван едновременно от не повече от трима защитници. Когато участват двама или повече защитници, официалното уведомление на един от тях е валидно и за останалите.

Отвеждане на защитника
Чл. 94. Лицата, които не могат да бъдат защитници, са длъжни сами да се отведат. Ако те не направят това, съответният орган ги отстранява от участие в наказателното производство служебно или по искане на заинтересувания.

Упълномощаване на защитника
Чл. 95. (1) Защитникът се избира и упълномощава от обвиняемия, освен в случаите, предвидени в този кодекс.
(2) Пълномощното се изготвя в писмена форма и се подписва от обвиняемия и защитника. 
(3) Защитникът може да заверява преписи от даденото му пълномощно и да преупълномощава със съгласието на обвиняемия друго лице за защитник. 
(4) Упълномощаването пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание. В този случай упълномощаването се вписва в протокола от съдебното заседание, който се подписва и от обвиняемия.
(5) Пълномощното важи за цялото наказателно производство, ако не е уговорено друго.

Задължително участие на защитник
Чл. 96. Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:
1. обвиняемият е непълнолетен;
2. обвиняемият страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защищава сам;
3. делото е за престъпление, за което се предвижда доживотен затвор или лишаване от свобода не по-малко от пет години;
4. обвиняемият не владее български език;
5. интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник;
6. когато е направено искане по чл. 65 или обвиняемият е задържан под стража; 
7. производството е пред Върховния касационен съд;
8. делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия;
9. обвиняемият не е в състояние да заплати на адвокат, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.
(2) В случаите на ал. 1, т. 4 и 5 участието на защитник не е задължително, ако обвиняемият заяви, че не желае да има защитник.
(3) Когато участието на защитник е задължително, съответният орган е длъжен да назначи за защитник лице, което упражнява адвокатска професия.
(4) Назначеният защитник се отстранява от наказателното производство, ако обвиняемият упълномощи друг защитник.

Отказ на защитника от приетата защита
Чл. 97. Защитникът не може да се откаже от приетата защита, освен ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини. В последния случай той е длъжен да уведоми своевременно обвиняемия и съответния орган.

Отказ на обвиняемия от защитник и замяна на защитника
Чл. 98. (1) Обвиняемият може във всеки момент на производството да се откаже от защитник, освен в случаите на чл. 96, ал. 1, точки 1-3 и 6.
(2) Замяната на един защитник с друг може да стане само по молба или със съгласието на обвиняемия.

Встъпване на защитника в наказателното производство
Чл. 99. (1) Защитникът може да участвува в наказателното производство от момента на задържането на лицето или на привличането му в качеството на обвиняем.
(2) Органът на досъдебното производство е длъжен да разясни на обвиняемия, че има право на защитник, и му осигурява възможност незабавно да се свърже с него. Той не може да извършва никакви действия по разследването, докато не изпълни това си задължение.

Задължения на защитника
Чл. 100. (1) Защитникът е длъжен да оказва правна помощ на обвиняемия и с цялата си дейност да съдейства за изясняване на всички фактически и правни положения, които са в полза на обвиняемия, като се ръководи от вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото и закона.


(2) Защитникът е длъжен да съгласува с обвиняемия основните линии на защитата. Когато защитникът счита, че основните линии на защитата, предложени от обвиняемия, са несъвместими с неговите задължения, той уведомява своевременно обвиняемия и продължава защитата, ако не бъде отстранен от наказателното производство по предвидения за това ред.
(3) Защитникът не може да отказва правна помощ на обвиняемия по отделни въпроси на обвинението под предлог, че обвиняемият има и друг защитник.

Права на защитника
Чл. 101. (1) Защитникът има следните права: да се среща насаме с обвиняемия; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участвува в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия. Защитникът има право да присъствува на всички действия по разследването, като неявяването му не възпрепятства тяхното извършване.
(2) Участието на защитника не е пречка обвиняемият да упражнява лично правата си по чл. 56.


Раздел ІІ
Повереник и особен представител

Повереник
Чл. 102. (1) Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник.
(2) Когато частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец или гражданският ответник представи доказателства, че не разполага със средства да заплати  на адвокат, желае да има повереник и интересите на правосъдието изискват това, съдът, който разглежда делото като първа инстанция, му назначава повереник. 
(3) Разпоредбите на чл. 93, 94 и 95 се прилагат съответно и за повереника.

Особен представител
Чл. 103. (1) Когато интересите на малолетния или непълнолетния пострадал и неговия родител, настойник или попечител са противоречиви, съответният орган му назначава особен представител - адвокат.
(2) Особен представител-адвокат се назначава и на пострадалия, когато той е недееспособен или ограничено дееспособен  и интересите му противоречат на интересите на неговия настойник или попечител.
(3) Особеният представител упражнява от името на пострадалия правата му по чл. 77 в досъдебното производство, а в съдебното производство участва като повереник .
(4) Разпоредбите на чл. 93, ал. 3 и 4  и чл. 94 се прилагат съответно и за особения представител.



Част втора
ДОКАЗВАНЕ

Глава единадесета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на доказване
Чл. 104.  В наказателното производство подлежат на доказване:
1. извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него;
2. характерът и размерът на вредите, причинени с деянието;
3. другите обстоятелства, които имат значение за отговорността на обвиняемия, включително и относно семейното и имущественото му положение.

Тежест на доказването
Чл. 105. (1) Тежестта да се докаже обвинението по дела от общ характер лежи върху прокурора и разследващите органи, а по дела, образувани по тъжба на пострадалия – върху частния тъжител.
(2) Îáâèíÿåìèÿò íå å äëúæåí äà äîêàçâà, ÷å å íåâèíåí. 
(3) Íå ìîæå äà ñå ïðàâÿò èçâîäè âúâ âðåäà íà îáâèíÿåìèÿ, ïîðàäè òîâà, ÷å íå å äàë èëè îòêàçâà äà äàäå îáÿñíåíèÿ èëè íå å äîêàçàë âúçðàæåíèÿòà ñè.

Äîêàçàòåëñòâà 
×ë. 106. Äîêàçàòåëñòâà â íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîãàò äà áúäàò ôàêòè÷åñêèòå äàííè, êîèòî ñà ñâúðçàíè ñ îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî, äîïðèíàñÿò çà òÿõíîòî èçÿñíÿâàíå è ñà óñòàíîâåíè ïî ðåäà, ïðåäâèäåí â òîçè êîäåêñ. 

Äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà
×ë. 107. (1) Äîêàçàòåëñòâåíèòå ñðåäñòâà ñëóæàò çà âúçïðîèçâåæäàíå â íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî íà äîêàçàòåëñòâà èëè íà äðóãè äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà. 
(2) Íå ñå äîïóñêàò äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà, êîèòî íå ñà ñúáðàíè èëè èçãîòâåíè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà, ïðåäâèäåíè â òîçè êîäåêñ. 

Способи на доказване
Чл. 108. Доказването в наказателното производство се извършва чрез способите, предвидени в този кодекс. 

Събиране и проверка на доказателства
Чл. 109. (1) Органите на досъдебното производство събират доказателствата служебно или по искане на заинтересуваните лица. 
(2) Съдът събира доказателствата по направените от страните искания, а по свой почин - когато това се налага за разкриване на обективната истина. 
(3) Съдът и органите на досъдебното производство събират и проверяват както доказателствата, които разобличават обвиняемия или отегчават неговата отговорност, така и доказателствата, които оправдават обвиняемия или смекчават отговорността му.
(4) Не може да се откаже събирането на доказателства, само защото искането не е направено в определен срок.
(5) Всички събрани доказателства подлежат на внимателна проверка. 

Действия по разследването и съдебни следствени действия 
по делегация или в друг район
Чл. 110. (1) Действия по разследването и съдебни следствени действия по делегация се допускат, когато трябва да бъдат извършени вън от района на органа, който разглежда делото, и извършването им от този орган е свързано с особени затруднения. 
(2) Когато е постановена от съд, делегацията се изпълнява от съответния районен съдия, а когато е постановена от орган на досъдебното производство - от съответния орган на досъдебното производство. 
(3) Когато намери за необходимо, органът, който разглежда делото, може да извърши отделни действия по ал. 1 и в района на друг орган. 

Мерки за обезпечаване на доказателства
Чл. 111. (1) Когато в досъдебното производство съществува опасност, че някое доказателство може да се изгуби или неговото събиране ще бъде затруднено, наблюдаващият прокурор, обвиняемият или пострадалият може да поиска от съответния първоинстанционен съд то да бъде събрано незабавно.
(2) Искането на пострадалия за обезпечение на доказателства се подава чрез наблюдаващия прокурор.
(3) Съдът се произнася по молбата в тридневен срок по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Глава дванадесета
ДОКАЗАТЕЛСТВА

Видове доказателства
Чл. 112. Доказателствата в наказателното производство са веществени и невеществени, обвинителни и оправдателни, преки и косвени, първични и производни. 

Âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà
×ë. 113. Êàòî âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà ñå ñúáèðàò è ïðîâåðÿâàò ïðåäìåòèòå, êîèòî ñà áèëè ïðåäíàçíà÷åíè èëè ñà ïîñëóæèëè çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî, âúðõó êîèòî èìà ñëåäè îò ïðåñòúïëåíèåòî èëè ñà áèëè ïðåäìåò íà ïðåñòúïëåíèåòî, êàêòî è âñè÷êè äðóãè ïðåäìåòè, êîèòî ìîãàò äà ïîñëóæàò çà èçÿñíÿâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî. 

Îïèñâàíå, ôîòîãðàôèðàíå è ïðèëàãàíå íà 
âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà êúì äåëîòî
×ë. 114. (1) Âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà òðÿáâà äà áúäàò âíèìàòåëíî îãëåäàíè, ïîäðîáíî îïèñàíè â ñúîòâåòåí ïðîòîêîë è ïî âúçìîæíîñò ôîòîãðàôèðàíè. 
(2) Âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà ñå ïðèëàãàò êúì äåëîòî, êàòî ñå âçåìàò ìåðêè äà íå ñå ïîâðåäÿò èëè èçìåíÿò. 
(3) Êîãàòî äåëîòî ñå ïðåäàâà îò åäèí îðãàí íà äðóã, âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà ñå ïðåäàâàò çàåäíî ñ íåãî. 
(4) Âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà, êîèòî ïîðàäè ðàçìåðèòå ñè èëè ïî äðóãè ïðè÷èíè íå ìîãàò äà áúäàò ïðèëîæåíè êúì äåëîòî, òðÿáâà äà áúäàò ïî âúçìîæíîñò çàïå÷àòàíè è îñòàâåíè íà ñúõðàíåíèå â ìåñòàòà, ïîñî÷åíè îò ñúîòâåòíèÿ îðãàí. 
(5) Ïàðèòå è äðóãèòå öåííîñòè ñå ïðåäàâàò çà ïàçåíå â òúðãîâñêà áàíêà, îáñëóæâàùà äúðæàâíèÿ áþäæåò, èëè â Áúëãàðñêà íàðîäíà áàíêà.

Ïàçåíå íà âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà
×ë. 115. (1) Âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà ñå ïàçÿò, äîêàòî çàâúðøè íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî. 
(2) Ïðåäìåòèòå, èççåòè êàòî âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà, ñ ðàçðåøåíèå íà ïðîêóðîðà ìîãàò äà áúäàò âúðíàòè íà ñîáñòâåíèöèòå èì, ïðåäè äà çàâúðøè íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñàìî êîãàòî òîâà íÿìà äà çàòðóäíè ðàçêðèâàíåòî íà îáåêòèâíàòà èñòèíà. 
 (3) Îòêàçúò íà ïðîêóðîðà ïî àë. 2 ìîæå äà áúäå îáæàëâàí îò ñîáñòâåíèêà ïðåä ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä. Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî æàëáàòà â òðèäíåâåí ñðîê îò ïîñòúïâàíåòî é åäíîëè÷íî â çàêðèòî çàñåäàíèå ñ îïðåäåëåíèå, êîåòî å îêîí÷àòåëíî.
(4) Ïðåäìåòèòå, èççåòè êàòî âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà, êîèòî ïîäëåæàò íà áúðçî ðàçâàëÿíå è íå ìîãàò äà ñå âúðíàò íà ñîáñòâåíèöèòå èì, ñ ðàçðåøåíèå íà ïðîêóðîðà ñå ïðåäàâàò íà ñúîòâåòíèòå ó÷ðåæäåíèÿ è þðèäè÷åñêè ëèöà çà ïîëçâàíå ñïîðåä ïðåäíàçíà÷åíèåòî èì èëè ñå ïðîäàâàò è ïîëó÷åíàòà ñóìà ñå âíàñÿ â òúðãîâñêà áàíêà, îáñëóæâàùà äúðæàâíèÿ áþäæåò. 
 (5) Íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà, ïðåêóðñîðèòå è ðàñòåíèÿòà, ñúäúðæàùè íàðêîòè÷íè âåùåñòâà, ìîãàò äà áúäàò óíèùîæåíè ïðåäè ïðèêëþ÷âàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ïî ðåäà è ïðè óñëîâèÿòà íà Çàêîíà çà êîíòðîë âúðõó íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà è ïðåêóðñîðèòå. Â òîçè ñëó÷àé äî ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî ñå ïàçÿò ñàìî èççåòèòå ïðåäñòàâèòåëíè ïðîáè.

Ðàçïîðåæäàíå ñ âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà
×ë. 116. (1) Îñâåí â ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè â ÷ë. 53 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, ïðåäìåòèòå, èççåòè êàòî âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà, ñå îòíåìàò â ïîëçà íà äúðæàâàòà, êîãàòî íå å óñòàíîâåíî íà êîãî ïðèíàäëåæàò è â åäíîãîäèøåí ñðîê îò çàâúðøâàíåòî íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî íå ñà áèëè ïîòúðñåíè. 
(2) Ïðåäìåòèòå, èççåòè êàòî âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà, ïðèòåæàâàíåòî íà êîèòî å çàáðàíåíî, ñå ïðåäàâàò íà ñúîòâåòíèòå ó÷ðåæäåíèÿ èëè ñå óíèùîæàâàò. 
(3) Ïèñìàòà, êíèæàòà èëè äðóãè ïèñìåíè àêòîâå, èççåòè êàòî âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà, ñå îñòàâÿò êúì äåëîòî èëè ñå ïðåäàâàò íà çàèíòåðåñóâàíèòå ó÷ðåæäåíèÿ, þðèäè÷åñêè è ôèçè÷åñêè ëèöà. 

Ñïîð çà ïðàâî âúðõó ïðåäìåòè, èççåòè êàòî 
âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà
×ë. 117. Êîãàòî âúçíèêíå ñïîð çà ïðàâî âúðõó ïðåäìåòè, èççåòè êàòî âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà, êîéòî ïîäëåæè íà ðàçãëåæäàíå ïî ðåäà íà Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ, òå ñå ïàçÿò, äîêàòî ðåøåíèåòî íà ãðàæäàíñêèÿ ñúä âëåçå â ñèëà. 

Ãëàâà òðèíàäåñåòà
ÄÎÊÀÇÀÒÅËÑÒÂÅÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

Ðàçäåë ²
Îáùè ïîëîæåíèÿ

Âèäîâå äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà
×ë. 118. Äîêàçàòåëñòâàòà ñå óñòàíîâÿâàò ÷ðåç ãëàñíè, âåùåñòâåíè è ïèñìåíè äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà. 


Ðàçäåë ²²
Гласни доказателствени средства

Обяснения на обвиняемия
Чл. 119. (1) Обвиняемият може да дава обяснения във всеки момент на разследването и на съдебното следствие.
(2) Обвиняемият има право да откаже да дава обяснения.
(3) Обвиняемият дава обясненията си устно и непосредствено пред съответния орган.
(4) Обясненията се дават в присъствието на защитник, когато обвиняемият поиска това. Искането се вписва в протокола и защитникът се призовава за разпита. 
(5) Обвиняемият не може да бъде разпитан по делегация или чрез видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.

Доказателствена сила на самопризнанието на обвиняемия
Чл. 120. (1) Обвинението и присъдата не могат да се основават само на самопризнанието на обвиняемия. 
(2) Самопризнанието на обвиняемия не освобождава съответните органи от задължението им да събират и други доказателства по делото. 

Показания на свидетеля
Чл. 121. Със свидетелски показания могат да се установят всички факти, които свидетелят е възприел и които допринасят за разкриване на обективната истина. 

Лица, които не могат да бъдат свидетели
Чл. 122. (1) Не могат да бъдат свидетели лицата, които са участвали в същото наказателно производство в друго процесуално качество, освен: 
   1. обвиняемият, спрямо когото производството е прекратено или завършено с влязла в сила присъда; 
   2. частният обвинител, гражданският ищец, гражданският ответник; 
   3. поемните лица, както и служители на Министерството на вътрешните работи или на военната полиция, присъствали при извършване на действията по разследването. 
(2) Лицата, които са извършвали действия по разследването и съдебни следствени действия, не могат да бъдат свидетели, включително и когато протоколите за извършените от тях действия не са изготвени при условията и по реда, предвидени в този кодекс.
(3) Не могат да бъдат свидетели и лицата, които поради физически или психически недостатъци не са способни да възприемат правилно фактите, имащи значение за делото, или да дават достоверни показания за тях. 

Лица, които могат да откажат да свидетелстват
Чл. 123. Съпругът, възходящите, низходящите, братята и сестрите на обвиняемия и лицата, с които той се намира в особено близки отношения, могат да откажат да свидетелстват. 

Задължения на свидетеля
Чл. 124. (1) Свидетелят е длъжен: да се яви пред съответния орган, когато бъде призован; да изложи всичко, което знае по делото, и да отговаря на поставените му въпроси, както и да остане на разположение на органа, който го е призовал, докато това е необходимо. 
(2) Свидетел, който не може да се яви поради болест или инвалидност, може да бъде разпитан там, където се намира. 
(3) Свидетел, който не се яви на определеното място и време да даде показания, се наказва с глоба до сто лева и се довежда принудително за разпит по реда на чл. 72. Ако свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си, глобата и принудителното довеждане се отменят.
(4) Свидетел, който извън случаите по чл. 123 и чл. 125 откаже да свидетелства, се наказва с глоба до двеста лева. 

Обстоятелства, по които свидетелят не е длъжен да дава показания 
Чл. 125. Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг. 

Права на свидетеля
Чл. 126. Свидетелят има следните права: да си служи с бележки за цифри, дати и други, които се намират у него и се отнасят до неговите показания; да получи възнаграждение за загубения работен ден и да му бъдат заплатени разноските, които е направил, както и да иска отмяна на актовете, които накърняват правата и законните му интереси в качеството му на свидетел. 

Защита на свидетеля
Чл. 127. (1) Прокурорът, съдията-докладчик или съдът по искане на свидетеля или с неговото съгласие вземат мерки за неговата незабавна защита, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването е възникнала или може да възникне реална опасност за живота, здравето или имуществото на свидетеля, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения. 
(2) Защитата на свидетеля е временна и се осъществява чрез: 
   1. осигуряване на лична физическа охрана от органите на Министерството на вътрешните работи;
   2. запазване в тайна на неговата самоличност.
(3) Лична физическа охрана може да се осигури и по отношение на възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които свидетелят се намира в особено близки отношения, с тяхно съгласие или със съгласие на законните им представители.
(4) В акта на съответния орган за осигуряване защита на свидетеля се посочва:
1. органът, който го издава; 
2. датата, часът и мястото на издаване;
3. обстоятелствата, които налагат осигуряването на защита;
4. данните за самоличността  на лице, чиято защита се осигурява;
  5. идентификационният номер, който се дава на лицето; чиято самоличност се запазва в тайна;
  6. подписите на органа и на лицето.
(6) Непосредствен достъп до защитения свидетел имат съответните органи на досъдебното производство и съдът, а защитникът и повереникът - ако свидетелят е посочен от тях. 
(7) Мерките за защита по ал. 2 се отменят по молба на лицето, по отношение на което са взети, или при отпадане на необходимостта от прилагането им с акт на органа по ал. 1.
(8) За опазване на живота,здравето или имуществото на лицата по ал. 1, които са дали писмено съгласие за това, могат да се използват и специални разузнавателни средства.
(9) В срок до тридесет дни от вземането на мярка по ал.2 прокурорът или съдията-докладчик може да предложи включването на свидетеля или на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, в програмата за защита при условията и по реда на Закона за защита на лица, защитени във връзка с наказателното производство.

Доказателствена сила на показанията на свидетеля с тайна самоличност
Чл. 128. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на показанията на свидетели, дадени по реда на чл. 152.


Раздел ІІІ
Веществени доказателствени средства

Изготвяне и прилагане към делото на веществени доказателствени средства
Чл. 129. (1) Когато веществените доказателства не могат да се отделят от мястото, където са намерени, както и в други предвидени в този кодекс случаи, се изготвят фотоснимки, диапозитиви, кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, записи върху носител на компютърни информационни данни, планове, схеми, отливки или отпечатъци. 
(2) Съдът и органите на досъдебното производство събират и проверяват и веществените доказателствени средства, изготвени при използването на специални разузнавателни средства, в предвидените от този кодекс случаи. 
(3) Материалите по ал. 1 и  2 се прилагат към делото. 

Лица, които изготвят веществени доказателствени средства
Чл. 130. (1) Веществените доказателствени средства се изготвят по възможност от лицата, които извършват действията по разследване и съдебните следствени действия. 
(2) Когато за това са необходими специални знания и подготовка, назначава се специалист-технически помощник. 
(3) Не могат да бъдат специалисти - технически помощници лицата, посочени в чл. 159, ал. 1.
(4) Специалистът-технически помощник, изпълнява възложената му задача под непосредствен надзор и ръководство на органа, който го е назначил. 
(5) За неявяване или отказ да изпълни възложената му задача без уважителни причини специалистът - технически помощник отговаря по чл. 160, ал. 5 като вещо лице.

Веществени доказателствени средства, изготвени при 
 използване на специални разузнавателни средства
Чл. 131. (1) Органите на досъдебното производство могат да използват специални разузнавателни средства за изготвяне на веществени доказателствени средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, записи върху носител на компютърни информационни данни, фотоснимки и белязани предмети.
(2) Специалните разузнавателни средства са технически средства - електронни и механични съоръжения и вещества, които служат за документиране на дейността на контролираните лица и обекти, и оперативни способи - наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване и проверка на кореспонденция и компютърна информация, контролирана доставка, доверителна сделка и разследване чрез служител под прикритие.
 (3) Специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага при разследването на тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава пета, раздели I-VII, глава шеста, раздели II-IV, глава осма, раздели I-IV, глава единадесета, раздели I-IV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и всички престъпления по глава девета “а” и по чл. 219, ал. 4, предложение второ, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и 5, изречение второ, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к и чл. 393 от Особената част на Наказателния кодекс, ако необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин.
(4) Доставчиците на компютърно-информационни услуги са длъжни да подпомагат съда и органите на досъдебното производство при събирането и записването на компютърни информационни данни чрез прилагане на специални технически средства само когато това се налага за разкриване на престъпления по ал. 3.
(5) Материалите по ал.1-4 се прилагат към делото. 

Искане за използване на специални разузнавателни средства
Чл. 132. (1) За използване на специални разузнавателни средства по конкретно досъдебно производство се подава писмено мотивирано искане от наблюдаващия прокурор чрез съответния окръжен прокурор до съда. 
(2) Искането трябва да съдържа:
   1. информация за престъплението, за разследването на което се налага използването на специални разузнавателни средства;
   2. пълно описание на извършените до момента действия и резултатите от тях;
   3. данни за лицата или обектите, спрямо които ще се прилагат специалните разузнавателни средства;
   4. оперативните способи, които следва да се приложат; 
   5. срока на използването.
(3) В случаите по чл. 127, ал. 8 към искането се прилага и писменото съгласие на лицето, спрямо което ще се използват специалните разузнавателни средства.

Разрешение за използване на специални разузнавателни средства
Чл. 133. (1) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства
 се дава предварително от председателя на окръжния съд или от изрично упълномощен от него заместник-председател.
(2) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по отношение на военнослужещите се дава предварително от председателя на съответния военен съд или от изрично упълномощен от него заместник - председател. 
(3) Органът по ал. 1 и 2 се произнася с писмено разпореждане незабавно след получаване на мотивирано писмено искане.
(4) За издадените разрешения по ал. 1 и 2 в съответния съд се води специален регистър.
(5) При условията и по реда на ал. 1 и 2 разрешение за използване на специални разузнавателни средства може да даде и председателят на съответния апелативен съд или изрично упълномощен от него заместник-председател, когато органът по ал. 1 и 2 откаже да даде исканото разрешение.

Ред и срок за прилагане на специални разузнавателни средства за нуждите на наказателното производство
Чл. 134. (1) Специалните разузнавателни средства се прилагат по реда на Закона за специалните разузнавателни средства от съответните служби на Министерството на вътрешни работи.
(2) Срокът за прилагане на специални разузнавателни средства не може да бъде по-дълъг от два месеца. 
(3) В случай на необходимост срокът по ал. 2 може да бъде продължен по реда на чл. 133 с още четири месеца. 
(4) Прилагането на специални разузнавателни средства се преустановява, когато: 
1. е постигната предвидената цел; 
2. прилагането им не дава резултати; 
3. срокът за разрешението е изтекъл. 
(5) При преустановяване прилагането на специалните разузнавателни средства незабавно се уведомява писмено и мотивирано органът, дал разрешението. В случаите на  ал. 4, т. 2 той разпорежда унищожаването на материалния носител, съдържащ събраната информация. 

Изготвяне на веществените доказателствени средства, получени
при използване на специални разузнавателни средства
Чл. 135. При използване на специални разузнавателни средства веществените доказателствени средства се изготвят в два екземпляра, като в срок до 24 часа от изготвянето им се предават запечатани съответно на наблюдаващия прокурор, поискал разрешението, и на съда, дал разрешението.

Доказателствена сила на данните, получени  при използване 
на специалните разузнавателни средства
Чл. 136. (1) Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства, както и само на тях и на показания на свидетели с тайна самоличност.
(2) В наказателното производство не могат да се ползват резултати, получени извън направеното искане по чл. 132, освен ако не съдържат данни за друго тежко умишлено  престъпление по чл. 131, ал. 3. 


Раздел ІV
Писмени доказателствени средства

Същност на писмените доказателствени средства
Чл. 137. Писмени доказателствени средства са протоколите за действията по разследване, съдебните следствени и другите процесуални действия, протоколите за изготвяне на веществени доказателствени средства и други документи. 

Ñúñòàâÿíå íà ïðîòîêîë çà äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî è äðóãè ïðîöåñóàëíè äåéñòâèÿ 
×ë. 138. (1) Çà âñÿêî äåéñòâèå ïî ðàçñëåäâàíå è ñúäåáíî-ñëåäñòâåíî äåéñòâèå ñå ñúñòàâÿ ïðîòîêîë íà ìÿñòîòî, êúäåòî òî å èçâúðøåíî. 
(2) Ïðîòîêîëèòå îò äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíåòî ñå ñúñòàâÿò â äâà åêçåìïëÿðà, åäèíèÿò îò êîèòî ñå ïðåäàâà íåçàáàâíî íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð.

Ñúäúðæàíèå íà ïðîòîêîëà
×ë. 139. (1) Â ïðîòîêîëà ñå ïîñî÷âàò: äàòàòà è ìÿñòîòî íà äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíå è ñúäåáíèòå ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ; âðåìåòî, êîãàòî ñà çàïî÷íàëè è çàâúðøèëè; ëèöàòà, êîèòî ñà ó÷àñòâàëè; íàïðàâåíèòå èñêàíèÿ, áåëåæêè è âúçðàæåíèÿ; èçâúðøåíèòå äåéñòâèÿ â òÿõíàòà ïîñëåäîâàòåëíîñò è ñúáðàíèòå äîêàçàòåëñòâà. 
(2) Ïðîòîêîëúò ñå ïîäïèñâà îò îðãàíà, èçâúðøèë äåéñòâèåòî, êàêòî è îò äðóãè ó÷àñòíèöè â íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå, ïðåäâèäåíè â òîçè êîäåêñ.

Ïîïðàâêè, èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ â ïðîòîêîëà
×ë. 140. Âñè÷êè ïîïðàâêè, èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ â ïðîòîêîëà òðÿáâà äà áúäàò óäîñòîâåðåíè ñ ïîäïèñà íà ëèöàòà, êîèòî ñà ãî ïîäïèñàëè. 


Äîêàçàòåëñòâåíà ñèëà íà ïðîòîêîëà
×ë. 141. Ïðîòîêîëèòå, ñúñòàâåíè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà, ïðåäâèäåíè â òîçè êîäåêñ, ñà äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà çà èçâúðøâàíå íà ñúîòâåòíèòå äåéñòâèÿ, çà ðåäà, ïî êîéòî ñà èçâúðøåíè, è çà ñúáðàíèòå äîêàçàòåëñòâà. 

Ïðîòîêîë çà èçãîòâÿíå íà âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà
×ë. 142. (1) Èçãîòâÿíåòî íà âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà ñå îòðàçÿâà â ïðîòîêîëà çà ñúîòâåòíîòî äåéñòâèå èëè â îòäåëåí ïðîòîêîë, êîéòî ñå ïîäïèñâà îò îðãàíà, èçâúðøèë äåéñòâèÿòà, è îò ñïåöèàëèñòà - òåõíè÷åñêè ïîìîùíèê. 
(2) Èçãîòâÿíåòî íà âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà, ïîëó÷åíè ïðè èçïîëçâàíå íà ñïåöèàëíè ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà ñå îòðàçÿâà â ïðîòîêîë, ïîäïèñàí îò ðúêîâîäèòåëÿ íà ñëóæáàòà, èçãîòâèëà âåùåñòâåíîòî äîêàçàòåëñòâåíî ñðåäñòâî, â êîéòî ñå ïîñî÷âàò: 
  1. âðåìåòî è ìÿñòîòî íà ïðèëàãàíå íà ñïåöèàëíîòî ðàçóçíàâàòåëíî ñðåäñòâî è èçãîòâÿíåòî íà ñúîòâåòíèòå âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà;
  2. ñàìîëè÷íîñòòà íà êîíòðîëèðàíîòî ëèöå;
  3. èçïîëçâàíèòå îïåðàòèâíè ñïîñîáè è òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà;
  4. òåêñòîâî âúçïðîèçâåæäàíå íà ñúäúðæàíèåòî íà âåùåñòâåíîòî äîêàçàòåëñòâåíî ñðåäñòâî.
(3) Êúì ïðîòîêîëà ïî àë. 2 ñå ïðèëàãàò èñêàíåòî çà èçïîëçâàíå íà ñïåöèàëíîòî ðàçóçíàâàòåëíî ñðåäñòâî, ïèñìåíîòî ñúãëàñèå íà ëèöàòà ïî ÷ë. 127, àë. 8, ðàçðåøåíèåòî çà èçïîëçâàíåòî ìó è ðàçïîðåæäàíåòî íà ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè èëè íà óïúëíîìîùåí îò íåãî çàìåñòíèê-ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ïî ðåäà íà ÷ë. 16 îò Çàêîíà çà ñïåöèàëíèòå ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà. 
(4) Íåðàçäåëíà ÷àñò îò ïðîòîêîëà ïî àë. 2 ñà âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâåíè ñðåäñòâà, êîèòî ñå ïðèëàãàò êúì äåëîòî. 

Ñíàáäÿâàíå ñ äîêóìåíòè
×ë. 143. Ïî èñêàíå íà çàèíòåðåñóâàíîòî ëèöå ñúäúò èëè îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìó èçäàâà óäîñòîâåðåíèå, ïî ñèëàòà íà êîåòî äúðæàâíèòå è îáùèíñêèòå îðãàíè, þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè ñà äëúæíè äà ãî ñíàáäÿò ñ íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè â ðàìêèòå íà òÿõíàòà êîìïåòåíòíîñò. 

Äîêóìåíò íà ÷óæä åçèê
×ë. 144. Êîãàòî å ñúñòàâåí íà ÷óæä åçèê, äîêóìåíòúò ñå ïðèäðóæàâà ñ ïðåâîä íà áúëãàðñêè åçèê, çàâåðåí ïî íàäëåæíèÿ ðåä, èëè ñå íàçíà÷àâà ïðåâîäà÷. 
 
Õàðòèåí íîñèòåë íà êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè äàííè
×ë. 145. Êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè äàííè òðÿáâà äà áúäàò çàïèñàíè è âúðõó õàðòèåí íîñèòåë ïî ðåäà íà ÷ë. 174, àë. 7. 







Ãëàâà ÷åòèðèíàäåñåòà
ÑÏÎÑÎÁÈ ÍÀ ÄÎÊÀÇÂÀÍÅ

Ðàçäåë I
Îáùè ïîëîæåíèÿ

Âèäîâå ñïîñîáè íà äîêàçâàíå
Чл. 146. (1) Способи на доказване в наказателното производство са разпит, експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент и разпознаване на лица и предмети.
(2) При прилагане на способите по ал. 1 по отношение на адвокати и нотариуси се прилагат разпоредбите на Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Поемни лица
Чл. 147. (1) В досъдебното производство огледът, претърсването, изземването, следственият експеримент и разпознаването на лица и предмети се извършват в присъствието на поемни лица.
(2) Поемните лица се избират от органа, извършващ съответното действие по разследването, между лица, които нямат друго процесуално качество и не са заинтересувани от изхода на делото.
(3) Поемните лица са длъжни да се явят, след като бъдат поканени, и да останат на разположение, докато са необходими. За неизпълнение на тези задължения поемните лица отговарят като свидетели. 
(4) Поемните лица имат следните права: да правят бележки и възражения по допуснатите непълноти и закононарушения; да искат поправки, изменения и допълнения на протокола; да подписват протокола при особено мнение, като писмено изложат съображенията си за това; да искат отмяна на актовете, които накърняват техните права и законни интереси; да получат съответно възнаграждение и да им се заплатят разноските, които са направени.
(5) Органът, който извършва съответното действие по разследването, запознава поемните лица с правата им по ал. 4.


Раздел IІ
Разпит

Разпит на обвиняемия
Чл. 148. (1) Разпитът на обвиняемия се извършва през деня, освен когато не търпи отлагане. 
(2) Преди разпита съответният орган установява самоличността на обвиняемия.
(3) Разпитът на обвиняемия започва със запитване разбира ли обвинението, след което се поканва да изложи, ако желае, във форма на свободен разказ всичко, което знае по делото. 
(4) На обвиняемия могат да се поставят въпроси за допълване на неговите обяснения или за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия. 
(5) Въпросите трябва да бъдат ясни, конкретни и свързани с обстоятелствата по делото. Те не трябва да подсказват отговори или да подвеждат към определен отговор.
(6) Когато са привлечени няколко обвиняеми, разследващият орган ги разпитва поотделно.
(7) Îáâèíÿåìèÿò íå ìîæå äà áúäå ðàçïèòàí ïî äåëåãàöèÿ èëè ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíöèÿ îñâåí â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå íàìèðà èçâúí ïðåäåëèòå íà ñòðàíàòà è òîâà íÿìà äà ïîïðå÷è çà ðàçêðèâàíå íà îáåêòèâíàòà èñòèíà.


Ðàçïèò íà ñâèäåòåë
×ë. 149. (1) Ïðåäè ðàçïèòà ñå óñòàíîâÿâà ñàìîëè÷íîñòòà íà ñâèäåòåëÿ è â êàêâè îòíîøåíèÿ ñå íàìèðà ñ îáâèíÿåìèÿ è ñ äðóãèòå ó÷àñòíèöè â ïðîèçâîäñòâîòî. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2 â ïðîòîêîëà ñå âïèñâà èäåíòèôèêàöèîííèÿò íîìåð íà ñâèäåòåëÿ âìåñòî äàííèòå çà ñàìîëè÷íîñòòà. 
(2) Îðãàíúò, êîéòî èçâúðøâà ðàçïèòà, ïîêàíâà ñâèäåòåëÿ äà äàäå äîáðîñúâåñòíî ïîêàçàíèÿ è ãî ïðåäóïðåæäàâà çà îòãîâîðíîñòòà, êîÿòî íîñè ïðåä çàêîíà, àêî îòêàæå äà íàïðàâè òîâà, äàäå íåèñòèíñêè ïîêàçàíèÿ èëè ïðåìúë÷è íÿêîè îáñòîÿòåëñòâà, êàòî ìó ðàçÿñíÿâà ïðàâîòî ïî ÷ë. 125.
(3) Ñâèäåòåëÿò äàâà îáåùàíèå, ÷å äîáðîñúâåñòíî è òî÷íî ùå èçëîæè âñè÷êî, êîåòî çíàå ïî äåëîòî. 
(4) Íà ëèöàòà, ïîñî÷åíè â ÷ë. 123 ñå ðàçÿñíÿâà ïðàâîòî èì äà ñå îòêàæàò äà ñâèäåòåëñòâàò. 
(5) Ñâèäåòåëÿò èçëàãà âúâ ôîðìà íà ñâîáîäåí ðàçêàç âñè÷êî, êîåòî ìó å èçâåñòíî ïî äåëîòî. 
(6) Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 119, àë. 3 è ÷ë. 148, àë. 4 è 5 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî è ïðè ðàçïèòà íà ñâèäåòåëÿ.
(7) Ðàçïèò íà ñâèäåòåë èçâúí ñòðàíàòà ìîæå äà ñå èçâúðøè è ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíöèÿ èëè òåëåôîííà êîíôåðåíöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà òîçè êîäåêñ è ïðè óñëîâèÿòà íà ìåæäóíàðîäåí äîãîâîð, ïî êîéòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å ñòðàíà.


Ðàçïèò íà ïîñòðàäàëèÿ
×ë. 150. (1) Ïîñòðàäàëèÿò ñå ðàçïèòâà êàòî ñâèäåòåë. 
(2) Ïðåäè ðàçïèòà íà ïîñòðàäàëèÿ ñå ðàçÿñíÿâàò ïðàâàòà ìó ïî ÷ë. 77, êîåòî ñå îòðàçÿâà â ïðîòîêîëà çà ðàçïèò, âêëþ÷èòåëíî è  ïðàâàòà  ìó ïî Çàêîíà çà ïðàâíàòà ïîìîù.

Ðàçïèò íà ìàëîëåòåí è íåïúëíîëåòåí ñâèäåòåë
×ë. 151. (1) Ìàëîëåòíèÿò ñâèäåòåë ñå ðàçïèòâà â ïðèñúñòâèåòî íà ïåäàãîã èëè ïñèõîëîã, à êîãàòî å íåîáõîäèìî, è â ïðèñúñòâèåòî íà ðîäèòåëÿ èëè íàñòîéíèêà. 
(2) Íåïúëíîëåòíèÿò ñâèäåòåë ñå ðàçïèòâà â ïðèñúñòâèåòî íà ëèöàòà ïî àë.1, àêî ñúîòâåòíèÿò îðãàí íàìåðè òîâà çà íåîáõîäèìî. 
(3) Ñ ðàçðåøåíèå íà îðãàíà, êîéòî èçâúðøâà ðàçïèòà, ëèöàòà ïî àë. 1 ìîãàò äà çàäàâàò âúïðîñè íà ñâèäåòåëÿ. 
(4) Îðãàíúò, êîéòî èçâúðøâà ðàçïèòà, ðàçÿñíÿâà íà ìàëîëåòíèÿ ñâèäåòåë íåîáõîäèìîñòòà äà äàäå ïðàâäèâè ïîêàçàíèÿ, áåç äà ìó îòïðàâÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ çà îòãîâîðíîñò. 

Ðàçïèò íà ñâèäåòåë ñ òàéíà ñàìîëè÷íîñò
×ë. 152. (1)  Îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è ñúäúò ðàçïèòâàò òàéíî ñâèäåòåëÿ è âçåìàò âñè÷êè âúçìîæíè ìåðêè çà çàïàçâàíå â òàéíà íà íåãîâàòà ñàìîëè÷íîñò, âêëþ÷èòåëíî êîãàòî ñå ïðîâåæäà ðàçïèò íà ñâèäåòåë èçâúí ñòðàíàòà ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíöèÿ èëè òåëåôîííà êîíôåðåíöèÿ. 
(2) Ïðåïèñè îò ïðîòîêîëèòå çà ðàçïèò íà ñâèäåòåëÿ áåç íåãîâèÿ ïîäïèñ ñå ïðåäÿâÿâàò íåçàáàâíî íà îáâèíÿåìèÿ è íà íåãîâèÿ çàùèòíèê, à â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî - íà ñòðàíèòå, êîèòî ïèñìåíî ìîãàò äà ïîñòàâÿò âúïðîñè íà ñâèäåòåëÿ. 
(3) Ïî ðåäà íà àë.1 è 2 ñå èçâúðøâà ðàçïèò íà ñëóæèòåë ïîä ïðèêðèòèå, êàêòî è íà ëèöàòà, âêëþ÷åíè â ïðîãðàìàòà çà çàùèòà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà çàùèòà íà ëèöà, çàñòðàøåíè âúâ âðúçêà ñ íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî.

Ðàçïèò ñ ïðåâîäà÷ è òúëêîâíèê
×ë. 153. (1) Êîãàòî îáâèíÿåìèÿò èëè ñâèäåòåëÿò íå âëàäåå áúëãàðñêè åçèê, íàçíà÷àâà ñå ïðåâîäà÷. 
(2) Íå ìîãàò äà áúäàò ïðåâîäà÷è ëèöàòà, ïîñî÷åíè â ÷ë. 159, àë. 1, òî÷êè 
1-3.
(3) Çà íåÿâÿâàíå èëè îòêàç äà èçïúëíè âúçëîæåíàòà ìó çàäà÷à ïðåâîäà÷úò îòãîâàðÿ ïî ÷ë. 160, àë. 5.
(4) Êîãàòî îáâèíÿåìèÿò èëè ñâèäåòåëÿò å ãëóõ èëè íÿì, íàçíà÷àâà ñå òúëêîâíèê. 
(5) Ðàçïîðåäáèòå íà àë. 2 è 3 ñå ïðèëàãàò è çà òúëêîâíèöèòå. 

Î÷íà ñòàâêà
×ë. 154. (1) Ïðè ñúùåñòâåíî ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó îáÿñíåíèÿòà íà îáâèíÿåìèòå èëè ìåæäó îáÿñíåíèÿòà íà îáâèíÿåìèÿ è ñâèäåòåëñêèòå ïîêàçàíèÿ ìîæå äà ñå íàïðàâè î÷íà ñòàâêà, îñâåí â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2.
(2) Ëèöàòà, ìåæäó êîèòî ñå ïðàâè î÷íà ñòàâêà, ïðåäè ðàçïèòà ñå çàïèòâàò ïîçíàâàò ëè ñå è â êàêâè îòíîøåíèÿ ñå íàìèðàò ïîìåæäó ñè. 
(3) Ñ ðàçðåøåíèå íà ñúîòâåòíèÿ îðãàí ëèöàòà, ìåæäó êîèòî ñå ïðàâè î÷íà ñòàâêà, ìîãàò äà ñè çàäàâàò âúïðîñè. 
(4) Àëèíåè 1 – 3 ñå ïðèëàãàò è ïðè ñúùåñòâåíî ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåëèòå, îñâåí â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2.


Ðàçäåë ²²²
Åêñïåðòèçà 

Ñëó÷àè, â êîèòî ñå íàçíà÷àâà åêñïåðòèçà
×ë. 155. (1) Êîãàòî çà èçÿñíÿâàíå íà íÿêîè îáñòîÿòåëñòâà ïî äåëîòî ñà íåîáõîäèìè ñïåöèàëíè çíàíèÿ èç îáëàñòòà íà íàóêàòà, èçêóñòâîòî èëè òåõíèêàòà, ñúäúò èëè îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî íàçíà÷àâà åêñïåðòèçà. 
(2) Åêñïåðòèçàòà å çàäúëæèòåëíà, êîãàòî ñúùåñòâóâà ñúìíåíèå îòíîñíî: 
 1. ïðè÷èíàòà íà ñìúðòòà; 
 2. õàðàêòåðà íà òåëåñíàòà ïîâðåäà; 
 3. âìåíÿåìîñòòà íà îáâèíÿåìèÿ; 
 4. ñïîñîáíîñòòà íà îáâèíÿåìèÿ ñ îãëåä íà íåãîâîòî ôèçè÷åñêî è ïñèõè÷åñêî ñúñòîÿíèå ïðàâèëíî äà âúçïðèåìà ôàêòèòå, êîèòî èìàò çíà÷åíèå çà äåëîòî, è äà äàâà äîñòîâåðíè îáÿñíåíèÿ çà òÿõ; 
 5. ñïîñîáíîñòòà íà ñâèäåòåëÿ ñ îãëåä íà íåãîâîòî ôèçè÷åñêî è ïñèõè÷åñêî ñúñòîÿíèå ïðàâèëíî äà âúçïðèåìà ôàêòèòå, êîèòî èìàò çíà÷åíèå çà äåëîòî, è äà äàâà äîñòîâåðíè ïîêàçàíèÿ çà òÿõ. 

Ñúäúðæàíèå íà àêòà çà íàçíà÷àâàíå íà åêñïåðòèçà
×ë. 156. (1) Â àêòà, ñ êîéòî ñå íàçíà÷àâà åêñïåðòèçà, ñå ïîñî÷âàò: îñíîâàíèÿòà, ïîðàäè êîèòî ñå íàëàãà äà ñå èçâúðøè åêñïåðòèçàòà; îáåêòúò è çàäà÷àòà íà åêñïåðòèçàòà; ìàòåðèàëèòå, ïðåäñòàâåíè íà âåùîòî ëèöå; òðèòå èìåíà, îáðàçîâàíèåòî, ñïåöèàëíîñòòà, íàó÷íàòà ñòåïåí, íàó÷íîòî çâàíèå è äëúæíîñòòà íà âåùîòî ëèöå èëè íàèìåíîâàíèå íà ó÷ðåæäåíèåòî, â êîåòî ðàáîòè, íàèìåíîâàíèåòî íà ìåäèöèíñêîòî ó÷ðåæäåíèå, â êîåòî ùå ñå ïðàâÿò ñòàöèîíàðíèòå íàáëþäåíèÿ.
(2) Êîãàòî åêñïåðòèçàòà å íàçíà÷åíà íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, â àêòà ïî àë.1 ñå ïîñî÷âà è ñðîêúò çà ïðåäñòàâÿíå íà çàêëþ÷åíèåòî. 

Âçåìàíå íà îáðàçöè çà ñðàâíèòåëíî èçñëåäâàíå
×ë. 157. (1) Îðãàíúò, êîéòî íàçíà÷àâà åêñïåðòèçàòà, ìîæå äà èçèñêâà îò îáâèíÿåìèÿ îáðàçöè çà ñðàâíèòåëíî èçñëåäâàíå, êîãàòî íå å âúçìîæíî äà ñå íàáàâÿò ïî äðóã íà÷èí.
(2) Àëèíåÿ 1 ñå ïðèëàãà è ñïðÿìî ñâèäåòåëèòå, êîãàòî å íåîáõîäèìî äà ñå ïðîâåðè äàëè òå ñà îñòàâèëè ñëåäè íà ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî èëè âúðõó âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà. 
(3) Ëèöàòà ïî àë. 1 è 2 ñà äëúæíè äà ïðåäîñòàâÿò èçèñêâàíèòå îáðàçöè çà ñðàâíèòåëíî èçñëåäâàíå. 
(4) Êîãàòî îáðàçöèòå çà ñðàâíèòåëíî èçñëåäâàíå ñà ñâúðçàíè ñ âçåìàíå íà êðúâíà ïðîáà èëè ñ äðóãè ïîäîáíè èíòåðâåíöèè ñ ïðîíèêâàíå â ÷îâåøêîòî òÿëî, ñå èñêà ðàçðåøåíèå îò ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä èëè îò ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä, â ðàéîíà íà êîéòî ñå èçâúðøâà äåéñòâèåòî, îñâåí àêî ëèöåòî å äàëî ïèñìåíî ñúãëàñèå çà òîâà.
(5) Âçåìàíåòî íà îáðàçöè ïî àë. 3 è 4 ñå èçâúðøâà îò ëåêàð ïî ïðàâèëàòà íà ìåäèöèíñêàòà ïðàêòèêà è áåç äà ñå çàñòðàøàâà çäðàâåòî íà ëèöàòà. 

Ëèöà, íà êîèòî ñå âúçëàãà åêñïåðòèçà
×ë. 158. Åêñïåðòèçàòà ñå âúçëàãà íà ñïåöèàëèñòè èç ñúîòâåòíàòà îáëàñò íà íàóêàòà, èçêóñòâîòî èëè òåõíèêàòà.


Ëèöà, êîèòî íå ìîãàò äà áúäàò âåùè ëèöà
×ë. 159. (1) Íå ìîãàò äà áúäàò âåùè ëèöà: 
1. ëèöàòà, ñïðÿìî êîèòî ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 27, ò. 1-5 è 7-9;
2. ñâèäåòåëèòå ïî äåëîòî; 
3. ëèöàòà, êîèòî ñå íàìèðàò â ñëóæåáíà èëè äðóãà çàâèñèìîñò îò îáâèíÿåìèÿ èëè íåãîâèÿ çàùèòíèê, îò ïîñòðàäàëèÿ, ÷àñòíèÿ òúæèòåë, ãðàæäàíñêèÿ èùåö, ãðàæäàíñêèÿ îòâåòíèê èëè îò òåõíèòå ïîâåðåíèöè; 
4. ëèöàòà, èçâúðøèëè ðåâèçèÿòà, ìàòåðèàëèòå îò êîÿòî ñà ïîñëóæèëè êàòî îñíîâàíèå çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíåòî; 
5. ëèöàòà, êîèòî íå ïðèòåæàâàò íåîáõîäèìàòà ïðîôåñèîíàëíà ïðàâîñïîñîáíîñò, àêî òàêàâà ïðàâîñïîñîáíîñò ñå èçèñêâà. 
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 âåùîòî ëèöå å äëúæíî ñàìî äà ñè íàïðàâè îòâîä. 
(3) Çàèíòåðåñóâàíèòå ëèöà ïðåäÿâÿâàò îòâîäà ïðåä îðãàíà, êîéòî å íàçíà÷èë åêñïåðòèçàòà. 

Çàäúëæåíèÿ íà âåùîòî ëèöå 
×ë. 160. (1) Âåùîòî ëèöå å äëúæíî äà ñå ÿâè ïðåä ñúîòâåòíèÿ îðãàí, êîãàòî áúäå ïðèçîâàíî, è äà äàäå çàêëþ÷åíèå ïî âúïðîñèòå íà åêñïåðòèçàòà. 
(2) Âåùîòî ëèöå ìîæå äà îòêàæå äà äàäå çàêëþ÷åíèå, ñàìî êîãàòî ïîñòàâåíèòå âúïðîñè èçëèçàò èçâúí ðàìêèòå íà íåãîâàòà ñïåöèàëíîñò èëè ìàòåðèàëèòå, ñ êîèòî ðàçïîëàãà, íå ñà äîñòàòú÷íè, çà äà ñè ñúñòàâè îáîñíîâàíî ìíåíèå. 
(3) Âåùîòî ëèöå ïðåäñòàâÿ çàêëþ÷åíèåòî ñè â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñðîê, îïðåäåëåí îò îðãàíà íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, à â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî – íå ïî-êúñíî îò ïåò äíè ïðåäè äàòàòà íà  ñúäåáíîòî çàñåäàíèå.
(4) Âåùîòî ëèöå ïðåäñòàâÿ çàêëþ÷åíèåòî ñè â ñúäà ñ ïðåïèñè çà ñòðàíèòå.
(5) Çà íåÿâÿâàíå èëè îòêàç äà äàäå çàêëþ÷åíèå áåç óâàæèòåëíè ïðè÷èíè, âåùîòî ëèöå ñå íàêàçâà ñ ãëîáà äî äâåñòà ëåâà. Àêî âåùîòî ëèöå ïîñî÷è óâàæèòåëíè ïðè÷èíè çà íåÿâÿâàíåòî ñè, ãëîáàòà ñå îòìåíÿ. 
(6) Ðàçïèò íà âåùî ëèöå, êîåòî ñå íàìèðà èçâúí ñòðàíàòà, ìîæå äà ñå èçâúðøè è ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíöèÿ èëè òåëåôîííà êîíôåðåíöèÿ, êîãàòî òîâà ñå íàëàãà îò îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî. 

Ïðàâà íà âåùîòî ëèöå
×ë. 161. (1) Âåùîòî ëèöå èìà ñëåäíèòå ïðàâà: äà ñå çàïîçíàå ñ ìàòåðèàëèòå ïî äåëîòî, êîèòî ñå îòíàñÿò äî âúïðîñèòå íà åêñïåðòèçàòà; äà èçèñêâà äîïúëíèòåëíè ìàòåðèàëè è äà âçåìà ó÷àñòèå ïðè èçâúðøâàíåòî íà îòäåëíè äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî, êîãàòî òîâà å íåîáõîäèìî, çà äà èçïúëíè âúçëîæåíàòà ìó çàäà÷à; äà ïîëó÷è âúçíàãðàæäåíèå çà ïîëîæåíèÿ òðóä è äà ìó ñå çàïëàòÿò ðàçõîäèòå, êîèòî å íàïðàâèë, êàêòî è äà èñêà îòìÿíà íà àêòîâåòå, êîèòî íàêúðíÿâàò íåãîâèòå ïðàâà è çàêîííè èíòåðåñè. 
(2) Êîãàòî âåùèòå ëèöà ñà ïîâå÷å îò åäíî, òå èìàò ïðàâî äà ñå ñúâåùàâàò, ïðåäè äà äàäàò çàêëþ÷åíèåòî. Ïðè åäèíîäóøèå âåùèòå ëèöà ìîãàò äà âúçëîæàò íà åäíî îò òÿõ äà èçëîæè ïðåä ñúîòâåòíèÿ îðãàí îáùîòî çàêëþ÷åíèå, à êîãàòî ñà íà ðàçëè÷íî ìíåíèå - âñÿêî îò òÿõ äàâà îòäåëíî çàêëþ÷åíèå. 

Ïðîâåðêà íà óñëîâèÿòà, íà êîèòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿ âåùîòî ëèöå, è âðú÷âàíå íà àêòà çà íàçíà÷àâàíåòî ìó
×ë. 162. (1) Îðãàíúò, êîéòî å íàçíà÷èë åêñïåðòèçàòà, ïðèçîâàâà âåùèòå ëèöà, ïðîâåðÿâà òÿõíàòà ñàìîëè÷íîñò, ñïåöèàëíîñò è êîìïåòåíòíîñò, îòíîøåíèÿòà èì ñ îáâèíÿåìèÿ è ïîñòðàäàëèÿ, êàêòî è íàëè÷íîñòòà íà îñíîâàíèå çà îòâîä. 
(2) Àêòúò çà íàçíà÷àâàíå íà åêñïåðòèçàòà ñå âðú÷âà íà âåùîòî ëèöå, ñëåä êîåòî ìó ñå ðàçÿñíÿâàò ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà, êàêòî è îòãîâîðíîñòòà, êîÿòî íîñè, àêî äàäå íåâÿðíî çàêëþ÷åíèå. 


Åêñïåðòíî çàêëþ÷åíèå
×ë. 163. (1) Ñëåä êàòî èçâúðøè íåîáõîäèìèòå èçñëåäâàíèÿ, âåùîòî ëèöå  ñúñòàâÿ ïèñìåíî çàêëþ÷åíèå, â êîåòî ïîñî÷âà: èìåòî ñè è íà êàêâî îñíîâàíèå å èçâúðøåíà åêñïåðòèçàòà; êúäå å èçâúðøåíà; çàäà÷àòà, êîÿòî å ïîñòàâåíà; ìàòåðèàëèòå, êîèòî ñà áèëè èçïîëçâàíè; èçñëåäâàíèÿòà, êîèòî ñà èçâúðøåíè è ñ êàêâè íàó÷íè è òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà; ðåçóëòàòèòå, êîèòî ñà ïîëó÷åíè, è èçâîäèòå îò åêñïåðòèçàòà. 
(2) Çàêëþ÷åíèåòî ñå ïîäïèñâà îò âåùîòî ëèöå. 
(3) Àêî ïðè èçâúðøâàíåòî íà åêñïåðòèçàòà ñå îòêðèÿò íîâè ìàòåðèàëè, êîèòî èìàò çíà÷åíèå ïî äåëîòî, íî ïî êîèòî íå ìó å áèëà ïîñòàâåíà çàäà÷à, âåùîòî ëèöå  å äëúæíî äà ãè ïîñî÷è â çàêëþ÷åíèåòî ñè. 

Äîïúëíèòåëíà è ïîâòîðíà åêñïåðòèçà
×ë. 164. Äîïúëíèòåëíà åêñïåðòèçà ñå íàçíà÷àâà, êîãàòî åêñïåðòíîòî çàêëþ÷åíèåòî íå å äîñòàòú÷íî ïúëíî è ÿñíî, à ïîâòîðíà - êîãàòî íå å îáîñíîâàíî è âúçíèêâà ñúìíåíèå çà íåãîâàòà ïðàâèëíîñò. 

Äîêàçàòåëñòâåíà ñèëà íà åêñïåðòíîòî çàêëþ÷åíèå
×ë. 165. (1) Åêñïåðòíîòî çàêëþ÷åíèå íå å çàäúëæèòåëíî çà ñúäà è çà îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî. 
(2) Êîãàòî íå å ñúãëàñåí ñúñ çàêëþ÷åíèåòî íà âåùîòî ëèöå, ñúîòâåòíèÿò îðãàí å äëúæåí äà ñå ìîòèâèðà. 


Ðàçäåë IV 
Îãëåä 

Öåë íà îãëåäà
×ë. 166. (1) Ñúäúò è îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî èçâúðøâàò îãëåä íà ìåñòíîñòè, ïîìåùåíèÿ, ïðåäìåòè è ëèöà ñ öåë äà ðàçêðèÿò, íåïîñðåäñòâåíî äà èçñëåäâàò è äà çàïàçÿò ïî ðåäà, óñòàíîâåí â òîçè êîäåêñ, ñëåäè îò ïðåñòúïëåíèåòî è äðóãè äàííè, íåîáõîäèìè çà èçÿñíÿâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî. 
(2) Äî èçâúðøâàíå íà îãëåäà ñå âçåìàò ìåðêè äà íå ñå çàëè÷àò ñëåäèòå îò ïðåñòúïëåíèåòî. 

Èçâúðøâàíå íà îãëåäà
×ë. 167. (1) Êîãàòî å íåîáõîäèìî, îãëåäúò ñå èçâúðøâà â ïðèñúñòâèåòî íà âåùî ëèöå èëè íà ñïåöèàëèñò - òåõíè÷åñêè ïîìîùíèê. 
(2) Ïðè èçâúðøâàíå íà îãëåäà âñè÷êî ñå èçñëåäâà, êàêòî å çàâàðåíî, à ñëåä òîâà ñå ïðàâÿò è íåîáõîäèìèòå ðàçìåñòâàíèÿ. 
(3) Îãëåäúò ñå èçâúðøâà ïðåç äåíÿ, îñâåí êîãàòî ñëó÷àÿò íå òúðïè îòëàãàíå. 

Îãëåä íà òðóï
×ë. 168. (1) Îãëåä íà òðóï ñå èçâúðøâà ïî âúçìîæíîñò íà ìÿñòîòî, êúäåòî òîé å îòêðèò, â ïðèñúñòâèåòî íà âåùî ëèöå - ñúäåáåí ìåäèê, à êîãàòî íÿìà òàêîâà âåùî ëèöå - â ïðèñúñòâèåòî íà äðóã ëåêàð. 
(2) Ïîãðåáåíèåòî íà òðóïà - ïðåäìåò íà îãëåäà, ñå èçâúðøâà ñ ðàçðåøåíèå íà ïðîêóðîðà. 
(3) Èçðàâÿíå íà òðóï ñå äîïóñêà ïî íàðåæäàíå íà ñúäà èëè íà ïðîêóðîðà â ïðèñúñòâèå âåùî ëèöå - ñúäåáåí ìåäèê.
(4) Çàðàâÿíåòî íà òðóïà ñå äîïóñêà ñ ðàçðåøåíèå íà îðãàíà, êîéòî å íàðåäèë èçðàâÿíåòî. 

Îñâèäåòåëñòâàíå
×ë. 169. (1) Ïðè îãëåä íà ëèöå íå ñå äîïóñêàò äåéñòâèÿ, êîèòî óíèæàâàò íåãîâîòî äîñòîéíñòâî èëè ñà îïàñíè çà çäðàâåòî ìó. 
(2) Êîãàòî ñå íàëàãà îñâèäåòåëñòâàíîòî ëèöå äà áúäå ñúáëå÷åíî, ïîåìíèòå ëèöà òðÿáâà äà áúäàò îò ñúùèÿ ïîë. Àêî äëúæíîñòíîòî ëèöå, êîåòî ñëåäâà äà èçâúðøè îñâèäåòåëñòâàíåòî å îò äðóã ïîë, ñúùîòî ñå èçâúðøâà îò ëåêàð. 
(3) Îãëåä íà ëèöå â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå èçâúðøâà ñ ïèñìåíîòî ìó ñúãëàñèå, à áåç òàêîâà ñúãëàñèå - ñ ðàçðåøåíèå íà ñúäèÿ îò ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä èëè îò ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä, â ðàéîíà íà êîéòî ñå èçâúðøâà äåéñòâèåòî, ïî èñêàíå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð. 
(4) Â íåîòëîæíè ñëó÷àè, àêî òîâà å åäèíñòâåíàòà âúçìîæíîñò çà ñúáèðàíå è çàïàçâàíå íà äîêàçàòåëñòâàòà, îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîãàò äà èçâúðøàò îãëåä áåç ïðåäâàðèòåëíî ðàçðåøåíèå, êàòî ïðîòîêîëúò ñå ïðåäñòàâÿ îò íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð çà îäîáðåíèå íà ñúäèÿòà íåçàáàâíî, íî íå ïî - êúñíî îò 24 ÷àñà.


Ðàçäåë V
Ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå 

Çàäúëæåíèÿ çà ïðåäàâàíå íà ïðåäìåòè, êíèæà, êîìïþòúðíè 
èíôîðìàöèîííè äàííè, äàííè çà àáîíàòà íà êîìïþòúðíî-èíôîðìàöèîííà óñëóãà è äàííè çà òðàôèêà
×ë. 170. Ïî èñêàíå íà ñúäà èëè íà îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî âñè÷êè ó÷ðåæäåíèÿ, þðèäè÷åñêè ëèöà, äëúæíîñòíè ëèöà è ãðàæäàíè ñà äëúæíè äà çàïàçÿò è ïðåäàäàò íàìèðàùèòå ñå ó òÿõ ïðåäìåòè, êíèæà, êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè äàííè, âêëþ÷èòåëíî çà òðàôèêà, êîèòî ìîãàò äà èìàò çíà÷åíèå çà äåëîòî.

Îñíîâàíèå è öåë íà ïðåòúðñâàíåòî
×ë. 171. (1) Êîãàòî èìà äîñòàòú÷íî îñíîâàíèå äà ñå ïðåäïîëàãà, ÷å â íÿêîå ïîìåùåíèå èëè ëèöå ñå íàìèðàò ïðåäìåòè, êíèæà èëè êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè, ñúäúðæàùè èíôîðìàöèîííè äàííè, êîèòî ìîãàò äà èìàò çíà÷åíèå çà äåëîòî, ñå èçâúðøâà ïðåòúðñâàíå çà îòêðèâàíåòî è èççåìâàíåòî èì. 
(2) Ïðåòúðñâàíå ìîæå äà ñå èçâúðøè è ñ öåë äà ñå èçäèðè ëèöå èëè òðóï. 

Îðãàíè, êîèòî âçåìàò ðåøåíèå çà ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî
×ë. 172. (1) Â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå ñå èçâúðøâàò ñ ðàçðåøåíèå íà ñúäèÿ îò ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä èëè îò ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä, â ðàéîíà íà êîéòî ñå èçâúðøâà äåéñòâèåòî, ïî èñêàíå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð. 
 (2) Â íåîòëîæíè ñëó÷àè, êîãàòî òîâà å åäèíñòâåíà âúçìîæíîñò çà ñúáèðàíå è çàïàçâàíå íà äîêàçàòåëñòâàòà, îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîãàò äà èçâúðøàò ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå è áåç ðàçðåøåíèåòî ïî àë.1, êàòî ïðîòîêîëúò çà èçâúðøåíîòî äåéñòâèå ïî ðàçñëåäâàíåòî ñå ïðåäñòàâÿ îò íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð çà îäîáðÿâàíå íà ñúäèÿòà íåçàáàâíî, íî íå ïî - êúñíî îò 24 ÷àñà. 
(3) Â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå ñå èçâúðøâàò ïî ðåøåíèå íà ñúäà, êîéòî ðàçãëåæäà äåëîòî.

Ëèöà, â ïðèñúñòâèåòî íà êîèòî ñå èçâúðøâàò 
ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî
×ë. 173. (1) Ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî ñå èçâúðøâàò â ïðèñúñòâèåòî íà ïîåìíè ëèöà è íà ëèöåòî, êîåòî èçïîëçâà ïîìåùåíèåòî, èëè íà ïúëíîëåòåí ÷ëåí íà ñåìåéñòâîòî ìó. 
(2) Êîãàòî ëèöåòî, êîåòî èçïîëçâà ïîìåùåíèåòî, èëè ÷ëåí íà ñåìåéñòâîòî ìó íå ìîæå äà ïðèñúñòâà, ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî ñå èçâúðøâàò â ïðèñúñòâèåòî íà äîìîóïðàâèòåëÿ èëè íà ïðåäñòàâèòåë íà îáùèíàòà èëè êìåòñòâîòî. 
(3) Ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî â ïîìåùåíèå, êîåòî ñå ïîëçâà îò äúðæàâíè èëè îáùèíñêè ñëóæáè, ñå èçâúðøâàò â ïðèñúñòâèåòî íà ïðåäñòàâèòåë íà ñëóæáàòà. 
(4) Ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî â ïîìåùåíèå, êîåòî ñå ïîëçâà îò þðèäè÷åñêî ëèöå, ñå èçâúðøâàò â ïðèñúñòâèåòî íà íåãîâ ïðåäñòàâèòåë. Êîãàòî íå ìîæå äà ïðèñúñòâà ïðåäñòàâèòåë íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå, ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî ñå èçâúðøâàò â ïðèñúñòâèå íà ïðåäñòàâèòåë íà îáùèíàòà èëè êìåòñòâîòî.
(5) Ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå â ïîìåùåíèÿ íà ÷óæäåñòðàííè ïðåäñòàâèòåëñòâà íà ìåæäóíàðîäíè îðãàíèçàöèè è â æèëèùà íà òåõíè ñëóæèòåëè, êîèòî ñå ïîëçâàò ñ èìóíèòåò ïî îòíîøåíèå íà íàêàçàòåëíàòà þðèñäèêöèÿ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ñå èçâúðøâà ñúñ ñúãëàñèåòî íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ïðåäñòàâèòåëñòâîòî è â ïðèñúñòâèåòî íà ïðîêóðîð è ïðåäñòàâèòåë íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúíøíèòå ðàáîòè. 
(6) Êîãàòî ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî ñà ñâúðçàíè ñ êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè è ïðîãðàìíè ïðîäóêòè, äåéñòâèÿòà ñå èçâúðøâàò â ïðèñúñòâèåòî íà ñïåöèàëèñò-òåõíè÷åñêè ïîìîùíèê.

Èçâúðøâàíå íà ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî
×ë. 174. (1) Ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî ñå èçâúðøâàò ïðåç äåíÿ, îñâåí àêî íå òúðïÿò îòëàãàíå. 
(2) Ïðåäè äà ïðèñòúïè êúì ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå, ñúîòâåòíèÿò îðãàí ïðåäñòàâÿ ðàçðåøåíèåòî çà òîâà è ïðåäëàãà äà ìó ñå ïîñî÷àò òúðñåíèòå ïðåäìåòè, êíèæà è êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè, â êîèòî ñå ñúäúðæàò êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè äàííè. 
(3) Îðãàíúò, êîéòî èçâúðøâà ïðåòúðñâàíåòî, èìà ïðàâî äà çàáðàíè íà ïðèñúñòâàùèòå äà âëèçàò âúâ âðúçêà ñ äðóãè ëèöà èëè ïîìåæäó ñè, êàêòî è äà íàïóñêàò ïîìåùåíèåòî, äîêàòî çàâúðøè ïðåòúðñâàíåòî. 
(4) Ïðè ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî íå ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò äåéñòâèÿ, êîèòî íå ñå íàëàãàò îò òÿõíàòà öåë. Ïîìåùåíèÿ è õðàíèëèùà ñå îòâàðÿò ïðèíóäèòåëíî ñàìî ïðè îòêàç äà áúäàò îòâîðåíè, êàòî ñå èçáÿãâàò íåíóæíè ïîâðåäè. 
(5) Êîãàòî ïðè ïðåòúðñâàíåòî è èççåìâàíåòî ñå ðàçêðèÿò îáñòîÿòåëñòâà îò èíòèìíèÿ æèâîò íà ãðàæäàíèòå, âçåìàò ñå íåîáõîäèìèòå ìåðêè òå äà íå ñå ðàçãëàñÿâàò. 
(6) Èççåòèòå ïðåäìåòè, êíèæà è êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè, â êîèòî ñå ñúäúðæàò êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè äàííè, ñå ïðåäÿâÿâàò íà ïîåìíèòå ëèöà è äðóãèòå ïðèñúñòâàùè. Êîãàòî å íåîáõîäèìî, òå ñå îïàêîâàò è çàïå÷àòâàò íà ìÿñòîòî íà èççåìâàíåòî èì. 
(7) Èççåìâàíåòî íà êîìïþòúðíè èíôîðìàöèîííè äàííè ñå èçâúðøâà ÷ðåç çàïèñ âúðõó õàðòèåí íîñèòåë è äðóã íîñèòåë. Êîãàòî íîñèòåëÿò å õàðòèåí, âñÿêà ñòðàíèöà ñå ïîäïèñâà îò ëèöàòà ïî ÷ë. 142. Â îñòàíàëèòå ñëó÷àè íîñèòåëÿò ñå çàïå÷àòâà ñ áåëåæêà, â êîÿòî ñå ïîñî÷âàò: äåëîòî, îðãàíúò, èçâúðøèë èççåìâàíåòî, ìÿñòîòî, äàòàòà è èìåíàòà íà âñè÷êè ïðèñúñòâàùè ñúãëàñíî ÷ë. 142, êîèòî ñå ïîäïèñâàò. 
(8) Ðàçïå÷àòâàíåòî íà íîñèòåëÿ, èçãîòâåí ïî ðåäà íà àë. 7, ñå äîïóñêà çà íóæäèòå íà ðàçñëåäâàíåòî ñàìî ñ ðàçðåøåíèå íà ïðîêóðîðà è ñå èçâúðøâà â ïðèñúñòâèåòî íà ïîåìíè ëèöà è ñïåöèàëèñò - òåõíè÷åñêè ïîìîùíèê. Â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ðàçïå÷àòâàíåòî ñå èçâúðøâà ïî ðåøåíèå íà ñúäà îò ñïåöèàëèñò - òåõíè÷åñêè ïîìîùíèê.

Îáèñê
×ë. 175. (1) Ïðåòúðñâàíå íà ëèöå â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî áåç ðàçðåøåíèå íà ñúäèÿ îò ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä èëè îò ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä, â ðàéîíà íà êîéòî ñå èçâúðøâà äåéñòâèåòî, ñå äîïóñêà: 
1. ïðè çàäúðæàíå; 
2. êîãàòî èìà äîñòàòú÷íî îñíîâàíèå äà ñå ñ÷èòà, ÷å ëèöàòà, êîèòî ïðèñúñòâàò ïðè ïðåòúðñâàíåòî, ñà óêðèëè ïðåäìåòè èëè êíèæà îò çíà÷åíèå çà äåëîòî. 
(2) Îáèñêúò ñå èçâúðøâà îò ëèöå îò ñúùèÿ ïîë â ïðèñúñòâèåòî íà ïîåìíè ëèöà îò ñúùèÿ ïîë. 
(3) Ïðîòîêîëúò çà èçâúðøåíîòî äåéñòâèå ïî ðàçñëåäâàíåòî ñå ïðåäñòàâÿ çà îäîáðÿâàíå íà ñúäèÿòà íåçàáàâíî, íî íå ïî - êúñíî îò 24 ÷àñà.

Çàäúðæàíå è èççåìâàíå íà êîðåñïîíäåíöèÿ
×ë. 176. (1) Çàäúðæàíåòî è èççåìâàíåòî íà êîðåñïîíäåíöèÿ ñå äîïóñêàò ñàìî êîãàòî òîâà ñå íàëàãà çà ðàçêðèâàíå èëè ïðåäîòâðàòÿâàíå íà òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ. 
(2) Çàäúðæàíåòî è èççåìâàíåòî íà êîðåñïîíäåíöèÿ â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå èçâúðøâàò ñ ðàçðåøåíèå íà ñúäèÿ îò ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä èëè îò ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä, â ðàéîíà íà êîéòî ñå èçâúðøâà äåéñòâèåòî, ïî èñêàíå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð.
(3) Çàäúðæàíåòî è èççåìâàíåòî íà êîðåñïîíäåíöèÿ â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå èçâúðøâàò ïî ðåøåíèå íà ñúäà, êîéòî ðàçãëåæäà äåëîòî.
(4) Çàäúðæàíåòî è èççåìâàíåòî íà êîðåñïîíäåíöèÿ ñå èçâúðøâà ïî ðåäà íà ÷ë.173, àë.1-4.
(5) Ðàçïîðåäáèòå íà àë. 1 - 4 ñå ïðèëàãàò è ïðè çàäúðæàíåòî è èççåìâàíåòî íà åëåêòðîííà ïîùà.




Ðàçäåë V²
Ñëåäñòâåí åêñïåðèìåíò

Öåë íà ñëåäñòâåíèÿ åêñïåðèìåíò
×ë. 177. Ñúäúò è îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîãàò äà íàïðàâÿò ñëåäñòâåí åêñïåðèìåíò, çà äà ïðîâåðÿò è óòî÷íÿò äàííè, ïîëó÷åíè îò ðàçïèòà íà îáâèíÿåìèÿ è ñâèäåòåëèòå èëè îò äðóãî äåéñòâèå ïî ðàçñëåäâàíåòî èëè ñúäåáíî ñëåäñòâåíî äåéñòâèå.

Óñëîâèÿ çà äîïóñêàíå íà ñëåäñòâåí åêñïåðèìåíò
×ë. 178. Ñëåäñòâåíèÿò åêñïåðèìåíò ñå äîïóñêà ïðè óñëîâèå, ÷å íå ñå óíèæàâà äîñòîéíñòâîòî íà ëèöàòà, êîèòî ó÷àñòâàò â íåãî, è íå ñå ñúçäàâà îïàñíîñò çà çäðàâåòî èì. 

Ðåä çà èçâúðøâàíå íà ñëåäñòâåíèÿ åêñïåðèìåíò
×ë. 179. (1) Ñëåäñòâåíèÿò åêñïåðèìåíò ñå èçâúðøâà â ïðèñúñòâèåòî íà ïîåìíè ëèöà, îñâåí àêî ñå ïðàâè â ñúäåáíî çàñåäàíèå. 
(2) Êîãàòî å íåîáõîäèìî, ïðè èçâúðøâàíåòî íà ñëåäñòâåíèÿ åêñïåðèìåíò ïðèñúñòâà âåùî ëèöå èëè ñïåöèàëèñò - òåõíè÷åñêè ïîìîùíèê. 


Ðàçäåë VI²
Ðàçïîçíàâàíå íà ëèöà è ïðåäìåòè 

Îñíîâàíèå è öåë íà ðàçïîçíàâàíåòî
×ë. 180. (1) Ðàçïîçíàâàíå ñå èçâúðøâà, êîãàòî çà èçÿñíÿâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî å íåîáõîäèìî äà ñå ïîòâúðäè èäåíòè÷íîñòòà íà  ëèöà è ïðåäìåòè.
(2) Îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, à â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî - ñúäúò, êîéòî ðàçãëåæäà äåëîòî, ïðåäëàãàò íà îáâèíÿåìèÿ èëè ñâèäåòåëÿ äà ðàçïîçíàå ëèöà èëè ïðåäìåòè. 
(3) Ïðîêóðîðúò â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, à â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî - ñúäúò, êîéòî ðàçãëåæäà äåëîòî, ìîæå äà âçåìå ìåðêè ñðåäñòâàòà çà ìàñîâî îñâåäîìÿâàíå äà íå ðàçïðîñòðàíÿâàò èíôîðìàöèÿ çà ñàìîëè÷íîñòòà è ñíèìêîâ è âèäåîìàòåðèàë çà ëèöå, ïî îòíîøåíèå íà êîåòî ïðåäñòîè ðàçïîçíàâàíå.

Ðàçïèò ïðåäè ðàçïîçíàâàíåòî
×ë. 181. Íåïîñðåäñòâåíî ïðåäè äà ñå èçâúðøè ðàçïîçíàâàíåòî, îáâèíÿåìèÿò è ñâèäåòåëèòå ñå ðàçïèòâàò äàëè ïîçíàâàò ëèöåòî èëè ïðåäìåòà, êîèòî ïðåäñòîè äà ðàçïîçíàÿò; çà îñîáåíîñòèòå, ïî êîèòî ìîãàò äà ãè ðàçïîçíàÿò; çà îáñòîÿòåëñòâàòà, ïðè êîèòî ñà íàáëþäàâàëè ëèöàòà èëè ïðåäìåòèòå; êàêòî è çà ñúñòîÿíèåòî, â êîåòî ñà ñå íàìèðàëè ïðè âúçïðèåìàíåòî íà ëèöåòî èëè ïðåäìåòà, ïîäëåæàùè íà ðàçïîçíàâàíå. 

Ðåä çà èçâúðøâàíå íà ðàçïîçíàâàíåòî
×ë. 182. (1) Ðàçïîçíàâàíåòî ñå èçâúðøâà â ïðèñúñòâèåòî íà ïîåìíè ëèöà, îñâåí êîãàòî ñå ïðàâè â ñúäåáíî çàñåäàíèå. 
(2) Ëèöåòî ñå ïðåäñòàâÿ çà ðàçïîçíàâàíå çàåäíî ñ òðè èëè ïîâå÷å ëèöà, ñõîäíè ñ íåãî ïî âúíøíîñò, êàòî ñå âçåìàò ìåðêè òî äà íå îñúùåñòâè ïðåäâàðèòåëíî ïðÿê êîíòàêò ñ ðàçïîçíàâàùèÿ. 
	  (3) Ïî ïðåöåíêà íà îðãàíà, èçâúðøâàù ðàçïîçíàâàíåòî, òî ìîæå äà ñå ïðîâåäå òàêà, ÷å ðàçïîçíàâàùîòî ëèöå äà íå ñå ñðåùíå íåïîñðåäñòâåíî ñ ðàçïîçíàâàíîòî ëèöå. Ñâèäåòåë  ñúñ çàïàçåíà â òàéíà ñàìîëè÷íîñò ìîæå äà ó÷àñòâà â ðàçïîçíàâàíå ñàìî êàòî ðàçïîçíàâàùî ëèöå.  
(4) Êîãàòî íå å âúçìîæíî äà ñå ïîêàæå ñàìîòî ëèöå, ïîêàçâà ñå íåãîâà ñíèìêà çàåäíî ñúñ ñíèìêèòå íà òðè èëè ïîâå÷å ëèöà, ñõîäíè ñ íåãî ïî âúíøíîñò.
(5) Ïðåäìåòèòå ñå ïðåäñòàâÿò çà ðàçïîçíàâàíå çàåäíî ñ òðè èëè ïîâå÷å åäíîðîäíè ïðåäìåòè. 
(6) Êîãàòî íÿêîëêî îáâèíÿåìè èëè ñâèäåòåëè òðÿáâà äà èçâúðøàò ðàçïîçíàâàíå íà ëèöà èëè ïðåäìåòè, òå ñå ïîêàçâàò ïîîòäåëíî íà âñÿêî îò ðàçïîçíàâàùèòå ëèöà, êàòî ñå âçåìàò ìåðêè ðàçïîçâàùèòå ëèöà äà íå îñúùåñòâÿò ïðÿê êîíòàêò ïîìåæäó ñè. Åäíîâðåìåííî ðàçïîçíàâàíå îò íÿêîëêî ëèöà å íåäîïóñòèìî.
(7) Íà îáâèíÿåìèÿ èëè ñâèäåòåëÿ ñå ïðåäëàãà äà ïîñî÷è ëèöåòî èëè ïðåäìåòà, äî êîéòî ñå îòíàñÿò äàäåíèòå îò íåãî îáÿñíåíèÿ èëè ïîêàçàíèÿ, è äà îáÿñíè ïî êàêâî ãè å ðàçïîçíàë. 



Ãëàâà ïåòíàäåñåòà
ÂÐÚ×ÂÀÍÅ ÍÀ ÏÐÈÇÎÂÊÈ, ÑÚÎÁÙÅÍÈß È ÊÍÈÆÀ.
ÑÐÎÊÎÂÅ È ÐÀÇÍÎÑÊÈ

Ðàçäåë I
Âðú÷âàíå íà ïðèçîâêè, ñúîáùåíèÿ è êíèæà

Îðãàíè è ëèöà, ÷ðåç êîèòî ñå âðú÷âàò ïðèçîâêèòå, ñúîáùåíèÿòà è êíèæàòà
×ë. 183. (1) Âðú÷âàíåòî íà ïðèçîâêè, ñúîáùåíèÿ è êíèæà ñå èçâúðøâà îò ñëóæèòåë ïðè ñúîòâåòíèÿ ñúä, îðãàí íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, îáùèíà èëè êìåòñòâî. 
(2) Êîãàòî âðú÷âàíåòî íå ìîæå äà ñòàíå ñúãëàñíî ïðåäõîäíàòà àëèíåÿ, òî ñå èçâúðøâà ÷ðåç ñëóæáèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè èëè ñëóæáèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî. 
(3) Âðú÷âàíåòî íà âîåííîñëóæåùè ñòàâà ÷ðåç ñúîòâåòíîòî ïîäåëåíèå èëè ó÷ðåæäåíèå. 
(4) Íà ñëóæèòåëè è ðàáîòíèöè âðú÷âàíåòî ìîæå äà ñòàíå ÷ðåç ðàáîòîäàòåëÿ. 
(5) Âðú÷âàíåòî íà ìàëîëåòíè ñòàâà ÷ðåç òåõíèòå çàêîííè ïðåäñòàâèòåëè. 
(6) Íà ëèøåíèòå îò ñâîáîäà è íà çàäúðæàíèòå ïîä ñòðàæà âðú÷âàíåòî ñòàâà ÷ðåç ñúîòâåòíèòå ó÷ðåæäåíèÿ. 
(7) Íà ôèçè÷åñêè è þðèäè÷åñêè ëèöà, êàêòî è íà ó÷ðåæäåíèÿ, êîèòî ñå íàìèðàò â ÷óæáèíà, âðú÷âàíåòî ñòàâà ñúãëàñíî äîãîâîðà çà ïðàâíà ïîìîù ñúñ ñúîòâåòíàòà äúðæàâà, à êîãàòî íÿìà äîãîâîð - ÷ðåç Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúíøíèòå ðàáîòè. 
(8) Â áúðçè ñëó÷àè ïðèçîâàâàíåòî ìîæå äà ñòàâà ïî òåëåôîíà, òåëåêñà, ôàêñà èëè ñ òåëåãðàìà. Ïðèçîâàâàíåòî ïî òåëåôîíà èëè ôàêñà ñå óäîñòîâåðÿâà ïèñìåíî îò äëúæíîñòíîòî ëèöå, êîåòî ãî å èçâúðøèëî, ïðèçîâàâàíåòî ñ òåëåãðàìà - ñ èçâåñòèå çà äîñòàâÿíåòî é, à ïî òåëåêñà - ñ ïèñìåíîòî ïîòâúðæäàâàíå çà ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå. 
(9) Ïðèñúñòâèåòî íà ñâèäåòåëèòå ïî ÷ë. 152 ñå îñèãóðÿâà îò ïðîêóðîðà. 

Ñúäúðæàíèå íà ïðèçîâêàòà è íà ñúîáùåíèåòî
×ë. 184. (1) Â ïðèçîâêàòà ñå ïîñî÷âàò: íàèìåíîâàíèåòî íà ó÷ðåæäåíèåòî, êîåòî ÿ èçïðàùà, íîìåðúò íà äåëîòî è ãîäèíàòà íà îáðàçóâàíåòî ìó; èìåòî è àäðåñúò íà ïðèçîâàíîòî ëèöå; êà÷åñòâîòî, â êîåòî òî ñå ïðèçîâàâà; ìÿñòîòî, äàòàòà è ÷àñúò, â êîéòî ñå ïðèçîâàâà, è ïîñëåäèöèòå îò íåÿâÿâàíåòî. 
(2) Â ïðèçîâêàòà, êîÿòî ñå èçïðàùà íà îáâèíÿåìèÿ, ñå âïèñâà ïðàâîòî ìó äà ñå ÿâè ñúñ çàùèòíèê.
(3) Â ïðèçîâêàòà, êîÿòî ñå èçïðàùà íà ÷àñòíèÿ òúæèòåë èëè íà ëèöàòà, êîèòî ìîãàò  äà ñå êîíñòèòóèðàò êàòî ÷àñòåí îáâèíèòåë, ãðàæäàíñêè èùåö è ãðàæäàíñêè îòâåòíèê, ñå âïèñâà ïðàâîòî èì äà ñå ÿâÿò ñ ïîâåðåíèê. 
(4) Â ñúîáùåíèåòî ñå ïîñî÷âà ïðîöåñóàëíîòî äåéñòâèå, êîåòî å èçâúðøåíî èëè êîåòî ëèöåòî ñëåäâà äà èçâúðøè.
(5) Ïðèçîâêèòå è ñúîáùåíèÿòà ñå ïîäïèñâàò îò ñúîòâåòíîòî äëúæíîñòíî ëèöå. 

Âðú÷âàíå íà ïðèçîâêèòå, ñúîáùåíèÿòà  è êíèæàòà
×ë. 185. (1) Ïðèçîâêèòå, ñúîáùåíèÿòà è êíèæàòà ñå âðú÷âàò ñðåùó ðàçïèñêà, ïîäïèñàíà îò ëèöåòî, çà êîåòî ñà ïðåäíàçíà÷åíè. 
(2) Êîãàòî ëèöåòî îòñúñòâà, òå ñå âðú÷âàò íà ïúëíîëåòåí ÷ëåí íà ñåìåéñòâîòî ìó, à àêî íÿìà ïúëíîëåòåí ÷ëåí íà ñåìåéñòâîòî - íà äîìîóïðàâèòåëÿ èëè ïîðòèåðà, êàêòî è íà ñúêâàðòèðàíò èëè ñúñåä, êîãàòî ïîåìå çàäúëæåíèå äà ãè ïðåäàäå.
(3) Êîãàòî ïðèçîâêèòå, ñúîáùåíèÿòà è êíèæàòà ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà îáâèíÿåì, ÷àñòåí îáâèíèòåë, ÷àñòåí òúæèòåë, ãðàæäàíñêè èùåö è ãðàæäàíñêè îòâåòíèê, êîéòî îòñúñòâà, è å íåâúçìîæíî âðú÷âàíåòî èì íà ëèöàòà ïî àë. 2, òå ìîãàò äà ñå âðú÷àò è íà çàùèòíèêà è ïîâåðåíèêà, àêî òå ñå ñúãëàñÿò äà ãè ïðèåìàò. 
(4) Àêî ïîëó÷àòåëÿò èëè ëèöåòî ïî àë. 2 è 3 íå ìîæå èëè îòêàæå äà ïîäïèøå, âðú÷èòåëÿò ïðàâè áåëåæêà çà òîâà â ïðèñúñòâèåòî ïîíå íà åäíî ëèöå, êîåòî ïîäïèñâà. 
(5) Íà ó÷ðåæäåíèå èëè þðèäè÷åñêî ëèöå âðú÷âàíåòî ñòàâà ñðåùó ïîäïèñ íà äëúæíîñòíî ëèöå, íàòîâàðåíî äà ïîåìà êíèæàòà. 
(6) Ëèöåòî, ÷ðåç êîåòî ñòàâà âðú÷âàíåòî, ïîäïèñâà ðàçïèñêà ñúñ çàäúëæåíèå äà ïðåäàäå ïðèçîâêàòà, ñúîáùåíèåòî èëè êíèæàòà íà ëèöåòî, çà êîåòî ñà ïðåäíàçíà÷åíè. 
(7) Âðú÷èòåëÿò îòáåëÿçâà â ðàçïèñêàòà èìåòî è àäðåñà íà ëèöåòî, ÷ðåç êîåòî ñòàâà âðú÷âàíåòî, è îòíîøåíèåòî ìó ñ ëèöåòî, íà êîåòî òðÿáâà äà áúäàò âðú÷åíè ïðèçîâêàòà, ñúîáùåíèåòî èëè êíèæàòà. 

Ðàçïèñêà çà âðú÷âàíå
×ë. 186. (1) Äëúæíîñòíîòî ëèöå, èçâúðøèëî âðú÷âàíåòî, âðúùà ñâîåâðåìåííî ðàçïèñêàòà, êîÿòî ñå ïðèëàãà ïî äåëîòî. 
(2) Â ðàçïèñêàòà ñå îòáåëÿçâàò äàòàòà íà âðú÷âàíåòî, èìåòî è äëúæíîñòòà íà ëèöåòî, êîåòî å èçâúðøèëî âðú÷âàíåòî. 

Îòãîâîðíîñò çà íåèçïúëíåíèå  íà çàäúëæåíèÿòà ïî âðú÷âàíåòî
×ë. 187. (1) Äëúæíîñòíîòî ëèöå, êîåòî íàðóøè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî âðú÷âàíåòî, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà äî ïåòñòîòèí ëåâà. 
(2) Ñúùîòî íàêàçàíèå ñå íàëàãà è íà ëèöåòî ïî ÷ë. 183, àë. 2, 3 è 5, êîåòî íå èçïúëíè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî âðú÷âàíåòî. 


Ðàçäåë II
Ñðîêîâå

Èç÷èñëÿâàíå íà ñðîêîâå
×ë. 188. (1) Ñðîêîâåòå ñå èç÷èñëÿâàò â äíè, ñåäìèöè, ìåñåöè è ãîäèíè. 
(2) Ñðîêúò, êîéòî ñå èç÷èñëÿâà â äíè, çàïî÷âà äà òå÷å íà ñëåäâàùèÿ äåí è èçòè÷à â êðàÿ íà ïîñëåäíèÿ äåí. 
(3) Ñðîêúò, êîéòî ñå èç÷èñëÿâà â ñåäìèöè è ìåñåöè, èçòè÷à â ñúîòâåòíèÿ äåí íà ïîñëåäíàòà ñåäìèöà èëè íà ñúîòâåòíîòî ÷èñëî íà ïîñëåäíèÿ ìåñåö. Êîãàòî ïîñëåäíèÿò ìåñåö íÿìà ñúîòâåòíî ÷èñëî, ñðîêúò èçòè÷à â ïîñëåäíèÿ äåí íà ìåñåöà. 
(4) Êîãàòî ïîñëåäíèÿò äåí íà ñðîêà å íåïðèñúñòâåí, ñðîêúò èçòè÷à â ïúðâèÿ ñëåäâàù ïðèñúñòâàù äåí. 

Ñïàçâàíå íà ñðîêà
×ë. 189. Ñðîêúò ñå ñ÷èòà ñïàçåí, àêî äî èçòè÷àíåòî ìó ìîëáàòà, æàëáàòà èëè äðóãèòå êíèæà ñà ïîñòúïèëè â ñúîòâåòíèÿ îðãàí, â ïîùàòà, â äðóã ñúä, ïðîêóðàòóðà èëè ðàçñëåäâàù îðãàí, â ó÷ðåæäåíèåòî, êúäåòî ëèöåòî èçòúðïÿâà íàêàçàíèå èëè å çàäúðæàíî ïîä ñòðàæà, â ïîäåëåíèåòî, êúäåòî ñëóæè âîåííîñëóæåùèÿò, èëè â äèïëîìàòè÷åñêîòî èëè êîíñóëñêîòî ïðåäñòàâèòåëñòâî, êîãàòî ëèöåòî ñå íàìèðà â ÷óæáèíà. 

Ïðîäúëæàâàíå íà ñðîêà
×ë. 190. (1) Ñðîêúò, îïðåäåëåí îò ñúäà èëè îò îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, ìîæå äà áúäå ïðîäúëæåí, àêî çàòîâà ñúùåñòâóâàò óâàæèòåëíè ïðè÷èíè è 
ìîëáàòà å ïîäàäåíà ïðåäè èçòè÷àíåòî ìó. 
(2) Àêî ñðîêúò ïî ïðåäõîäíàòà àëèíåÿ å ïðîïóñíàò ïî óâàæèòåëíè ïðè÷èíè, ñúîòâåòíèÿò îðãàí ìîæå äà äàäå íîâ ñðîê. 

Âúçñòàíîâÿâàíå íà ñðîêà
×ë. 191. (1) Ñðîêúò, îïðåäåëåí îò çàêîíà, ìîæå äà áúäå âúçñòàíîâåí, àêî å áèë ïðîïóñíàò ïîðàäè óâàæèòåëíè ïðè÷èíè. 
(2) Ìîëáàòà çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ñðîêà ñå ïîäàâà äî ñúäà èëè äî îðãàíà íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò äåíÿ, â êîéòî ñà ïðåñòàíàëè äà äåéñòâàò ïðè÷èíèòå çà ïðîïóñêàíå íà ñðîêà. 
(3) Åäíîâðåìåííî ñ ïîäàâàíåòî íà ìîëáàòà çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ñðîêà ñå èçâúðøâà è äåéñòâèåòî, ñðîêúò çà êîåòî å ïðîïóñíàò. 
(4) Ïî ìîëáà íà çàèíòåðåñóâàíîòî ëèöå èçïúëíåíèåòî íà äåéñòâèåòî, çà êîåòî å ïðîïóñíàò ñðîêúò, ìîæå äà áúäå ñïðÿíî. 
(5) Ìîëáàòà çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ñðîêà ñå ðàçãëåæäà â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò ïîñòúïâàíåòî é. 
(6) Âúçñòàíîâÿâàíå íà ñðîêà îò ñúäà ñå ðåøàâà â ñúäåáíî çàñåäàíèå ñ ïðèçîâàâàíå íà ñòðàíèòå. 


Ðàçäåë III
Ðàçíîñêè è âúçíàãðàæäåíèå

Ïîñðåùàíå íà ðàçíîñêèòå
×ë. 192. (1) Ðàçíîñêèòå ïî íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå ïîñðåùàò îò ñóìèòå, ïðåäâèäåíè â áþäæåòà íà ñúîòâåòíîòî ó÷ðåæäåíèå, îñâåí â ïîñî÷åíèòå îò çàêîíà ñëó÷àè. 
(2) Ïî äåëà çà ïðåñòúïëåíèÿ, êîèòî ñå ïðåñëåäâàò ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ äî ñúäà, ðàçíîñêèòå ñå âíàñÿò ïðåäâàðèòåëíî îò ÷àñòíèÿ òúæèòåë, à àêî íå ñà âíåñåíè, äàâà ìó ñå ñåäåìäíåâåí ñðîê äà ãè âíåñå.
(3)  Ïî äåëà çà ïðåñòúïëåíèÿ, êîèòî ñå ïðåñëåäâàò ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ äî ñúäà, ðàçíîñêèòå ïî íàïðàâåíèòå îò ïîäñúäèìèÿ äîêàçàòåëñòâåíè èñêàíèÿ ñå ïîåìàò îò áþäæåòà íà ñúäà. 

Îïðåäåëÿíå íà ðàçíîñêèòå
×ë. 193. (1) Ðàçìåðúò íà ðàçíîñêèòå ñå îïðåäåëÿ îò ñúäà èëè îò îðãàíà íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî. 
(2) Âúçíàãðàæäåíèåòî íà ñâèäåòåëè - ðàáîòíèöè èëè ñëóæèòåëè, ñå îïðåäåëÿò îò ñúäà. 

Ðåøåíèå çà ðàçíîñêèòå
×ë. 194. (1) Ñúäúò ðåøàâà âúïðîñà çà ðàçíîñêèòå ñ ïðèñúäàòà èëè ñ îïðåäåëåíèå. 
(2) Ðàçíîñêèòå çà ïðåâîäà÷ íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñà çà ñìåòêà íà ñúîòâåòíèÿ îðãàí, à ðàçíîñêèòå çà ïðåâîäà÷ â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñà çà ñìåòêà íà ñúäà.
(3) Êîãàòî ïîäñúäèìèÿò áúäå ïðèçíàò çà âèíîâåí, ñúäúò ãî îñúæäà äà çàïëàòè ðàçíîñêèòå ïî äåëîòî, âêëþ÷èòåëíî àäâîêàòñêîòî âúçíàãðàæäåíèå è äðóãèòå ðàçíîñêè çà ñëóæåáíî íàçíà÷åíèÿ çàùèòíèê, êàêòî è ðàçíîñêèòå, íàïðàâåíè îò ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë è ãðàæäàíñêèÿ èùåö, àêî ñà íàïðàâèëè òàêîâà èñêàíå. Êîãàòî îñúäåíèòå ñà íÿêîëêî, ñúäúò îïðåäåëÿ ÷àñòòà, êîÿòî âñåêè îò òÿõ òðÿáâà äà çàïëàòè. 
(4) Êîãàòî ïîäñúäèìèÿò áúäå îïðàâäàí ïî íÿêîè îáâèíåíèÿ, ñúäúò ãî îñúæäà äà çàïëàòè ñàìî ðàçíîñêèòå, íàïðàâåíè ïî îáâèíåíèåòî, ïî êîåòî å ïðèçíàò çà âèíîâåí. 

Âúçëàãàíå íà ðàçíîñêèòå
×ë. 195. (1) Êîãàòî ïîäñúäèìèÿò áúäå ïðèçíàò çà íåâèíåí èëè íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî áúäå ïðåêðàòåíî, ðàçíîñêèòå ïî äåëà îò îáù õàðàêòåð îñòàâàò çà ñìåòêà íà äúðæàâàòà, à ðàçíîñêèòå ïî äåëà, îáðàçóâàíè ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ äî ñúäà, ñå âúçëàãàò íà ÷àñòíèÿ òúæèòåë. 
(2) Çà ïðèñúäåíèòå ðàçíîñêè ñå èçäàâà èçïúëíèòåëåí ëèñò îò ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä. 


×àñò òðåòà
ÄÎÑÚÄÅÁÍÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ãëàâà øåñòíàäåñåòà 
ÎÁÙÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Äåëà, ïî êîèòî ñå ïðîâåæäà äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 196. Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ñå ïðîâåæäà ïî äåëà îò îáù õàðàêòåð è â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 48 è ÷ë.49.

Ñòàäèè íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 197. Äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî âêëþ÷âà ðàçñëåäâàíå è äåéñòâèÿ íà ïðîêóðîðà ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà ðàçñëåäâàíåòî.

Îðãàíè íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî
×ë.198. Îðãàíè íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñà ïðîêóðîðúò è ðàçñëåäâàùèòå îðãàíè.

Ðàçïðåäåëåíèå íà äåëàòà â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìåæäó ðàçñëåäâàùèòå îðãàíè 
×ë. 199. (1) Ðàçñëåäâàíåòî ñå ïðîâåæäà îò ñëåäîâàòåëè ïî äåëà: 
   1. çà ïðåñòúïëåíèÿòà îò îáù õàðàêòåð ïî ÷ë. 95-110, ÷ë. 357-360 è ÷ë. 407-419 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ;
   2.çà ïðåñòúïëåíèÿ, èçâúðøåíè îò ëèöà, ïîëçâàùè ñå ñ èìóíèòåò è ÷ëåíîâå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò;
   3. çà ïðåñòúïëåíèÿ, èçâúðøåíè â ÷óæáèíà.
(2) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî àë.1 ðàçñëåäâàíåòî ñå èçâúðøâà îò äîçíàòåëè.

Ðàéîí, â êîéòî ñå èçâúðøâà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 200. (1) Äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå èçâúðøâà â ðàéîíà, êîéòî ñúîòâåòñòâà íà ðàéîíà íà ñúäà, êîìïåòåíòåí äà ðàçãëåäà äåëîòî. 
(2) Äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîæå äà ñå èçâúðøè â ðàéîíà, êúäåòî å ðàçêðèòî ïðåñòúïëåíèåòî èëè êúäåòî å ìåñòîæèâååíåòî íà îáâèíÿåìèÿ, èëè êúäåòî å ìåñòîæèâååíåòî íà ïîâå÷åòî îáâèíÿåìè èëè ïîâå÷åòî ñâèäåòåëè, êîãàòî: 
1. ïðèâëè÷àíåòî êàòî îáâèíÿåì å çà íÿêîëêî ïðåñòúïëåíèÿ, èçâúðøåíè â ðàéîíà íà ðàçëè÷íè ñúäèëèùà; 
2. òîâà ñå íàëàãà, çà äà ñå îñèãóðè áúðçèíà, îáåêòèâíîñò, âñåñòðàííîñò è ïúëíîòà íà ðàçñëåäâàíåòî. 
(3) Âúïðîñèòå ïî àë.2 ñå ðåøàâàò îò ïðîêóðîðà, â ðàéîíà íà êîéòî å çàïî÷íàëî äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî. Äî ïðîèçíàñÿíåòî íà ïðîêóðîðà ñå èçâúðøâàò ñàìî îíåçè äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî, êîèòî íå òúðïÿò îòëàãàíå. 
(4) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî àë. 2 ñ ðàçðåøåíèå íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîæå äà áúäå èçâúðøåíî è â äðóã ðàéîí ñ îãëåä ïî-ïúëíî ðàçñëåäâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî. 

Ðúêîâîäíà ôóíêöèÿ íà ïðîêóðîðà
×ë. 201. (1) Ïðîêóðàòóðàòà îáðàçóâà è ðúêîâîäè äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî.
(2) Ðúêîâîäñòâîòî è íàäçîðúò â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå îñúùåñòâÿâàò ÷ðåç íàáëþäàâàù ïðîêóðîð. 
(3) Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà ðúêîâîäíàòà ñè ôóíêöèÿ ïðîêóðîðúò:
  1. îáðàçóâà èëè îòêàçâà äà îáðàçóâà íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî è âúçëàãà ðàçñëåäâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ ðàçñëåäâàù îðãàí;
  2. êîíòðîëèðà íåïðåêúñíàòî õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî êàòî ïðîó÷âà è ïðîâåðÿâà âñè÷êè ìàòåðèàëè ïî äåëîòî;
  3. äàâà óêàçàíèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî;
  4. ó÷àñòâà ïðè èçâúðøâàíåòî èëè èçâúðøâà äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî;
  5. îòñòðàíÿâà ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí, àêî å äîïóñíàë íàðóøåíèå íà çàêîíà èëè íå ìîæå äà îñèãóðè ïðàâèëíîòî ïðîâåæäàíå íà ðàçñëåäâàíåòî; 
  6. èççåìâà äåëîòî îò åäèí ðàçñëåäâàù îðãàí è ãî ïðåäàâà íà äðóã; 
  7. âúçëàãà íà ñúîòâåòíèòå îðãàíè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè èçâúðøâàíåòî íà îòäåëíè äåéñòâèÿ, ñâúðçàíè ñ ðàçêðèâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî; 
  8. îòìåíÿ ïî ñâîé ïî÷èí èëè ïî æàëáà íà çàèíòåðåñóâàíèòå ëèöà ïîñòàíîâëåíèÿòà íà ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí;
  9. ñïèðà è ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå è ïî ðåäà, ïðåäâèäåíè â òîçè êîäåêñ.
(4) Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð íåïîñðåäñòâåíî ñëåäè çà ñâîåâðåìåííîòî è çàêîíîñúîáðàçíî ïðîâåæäàíå íà ðàçñëåäâàíåòî, êàòî åæåìåñå÷íî ïèñìåíî óêàçâà íà ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíåòî, êîèòî ñëåäâà äà áúäàò èçâúðøåíè, êàêòî è ñðîêà íà òÿõíîòî èçâúðøâàíå.
	
Çàäúëæèòåëíè óêàçàíèÿ íà ïðîêóðîðà 
Чл. 202. Указанията на прокурора до разследващия орган, дадени в писмена форма, са задължителни и не подлежат на възражение.

Ðàçãëàñÿâàíå íà ìàòåðèàëèòå ïî ðàçñëåäâàíåòî
×ë. 203. (1) Ìàòåðèàëèòå ïî ðàçñëåäâàíåòî íå ìîãàò äà ñå ðàçãëàñÿâàò áåç ðàçðåøåíèå íà ïðîêóðîðà. 
(2) Êîãàòî å íåîáõîäèìî, îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïðåäóïðåæäàâà ñðåùó ïîäïèñ ëèöàòà, êîèòî ïðèñúñòâàò ïðè èçâúðøâàíå íà äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíåòî, ÷å íå ìîãàò äà ðàçãëàñÿâàò áåç ðàçðåøåíèå ìàòåðèàëèòå ïî äåëîòî è â ïðîòèâåí ñëó÷àé ùå íîñÿò îòãîâîðíîñò ïî ÷ë. 360 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ. 

Àêòîâå íà îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 204. (1) Â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïðîêóðîðúò è ðàçñëåäâàùèòå îðãàíè ñå ïðîèçíàñÿò ñ ïîñòàíîâëåíèÿ. 
(2) Âñÿêî ïîñòàíîâëåíèå ñúäúðæà: äàííè çà âðåìåòî è ìÿñòîòî íà èçäàâàíåòî ìó, çà îðãàíà, êîéòî ãî èçäàâà, çà äåëîòî, ïî êîåòî ñå èçäàâà; ìîòèâè; äèñïîçèòèâ è ïîäïèñ íà îðãàíà, êîéòî ãî èçäàâà. 


Îáæàëâàíå íà ïîñòàíîâëåíèÿòà
×ë. 205. (1) Ïîñòàíîâëåíèÿòà íà ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí ñå îáæàëâàò ïðåä íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð, à  ïîñòàíîâëåíèÿòà íà ïðîêóðîðà, êîèòî íå ïîäëåæàò íà ñúäåáåí êîíòðîë - ïðåä ïðîêóðîð îò ïî-ãîðåñòîÿùàòà ïðîêóðàòóðà.
(2) Ïîñòàíîâëåíèÿòà íà îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå îáæàëâàò â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà ïðåïèñà.

Æàëáà ñðåùó ïîñòàíîâëåíèÿòà
×ë. 206. (1) Æàëáàòà ñðåùó ïîñòàíîâëåíèÿòà íà îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîæå äà áúäå óñòíà èëè ïèñìåíà. Ïèñìåíàòà æàëáà òðÿáâà äà áúäå ïîäïèñàíà îò ïîäàòåëÿ, à çà óñòíàòà æàëáà ñå ñúñòàâÿ ïðîòîêîë, êîéòî ñå ïîäïèñâà îò ïîäàòåëÿ è îò ëèöåòî, êîåòî ÿ ïðèåìà. 
(2) Æàëáàòà ñå ïîäàâà ÷ðåç îðãàíà, êîéòî å èçäàë ïîñòàíîâëåíèåòî, èëè íàïðàâî äî ïðîêóðîðà, êîéòî å êîìïåòåíòåí äà ÿ ðàçãëåäà. Â ïúðâèÿ ñëó÷àÿ òÿ ñå èçïðàùà íåçàáàâíî íà ñúîòâåòíèÿ ïðîêóðîð ñ ïèñìåíî ñòàíîâèùå. 

Äåéñòâèå íà æàëáàòà è ñðîê çà ïðîèçíàñÿíå ïî íåÿ
×ë. 207. (1) Æàëáàòà íå ñïèðà èçïúëíåíèåòî íà îáæàëâàíîòî ïîñòàíîâëåíèå, îñâåí àêî êîìïåòåíòíèÿò ïðîêóðîð ïîñòàíîâè äðóãî. 
(2) Ïðîêóðîðúò å äëúæåí äà ñå ïðîèçíåñå ïî æàëáàòà â òðèäíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî é. 

Çàäúëæåíèå çà îñèãóðÿâàíå íà çàêîíîñúîáðàçíî è ñâîåâðåìåííî ðàçñëåäâàíå
Чл. 208. (1). Разследващите органи вземат всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването, като:
1. извършват действията по разследване, указани от наблюдаващия прокурор;
2. незабавно уведомяват наблюдаващия прокурор за необходимостта от извършване на действия по разследването, които не са били указани от него;
3. незабавно уведомяват прокурора за неотложните действия по разследването, извършени от тях в случаите, предвидени в този кодекс.
	
Ñúäåéñòâèå íà îáùåñòâåíîñòòà
Чл. 209. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Çàäúëæåíèå íà ãðàæäàíèòå è äëúæíîñòíèòå ëèöà çà óâåäîìÿâàíå
Чл. 210. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган. 
(2) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данни за престъплението.
(3) Â ñëó÷àèòå íà àë. 1 è àë.2 îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî íåçàáàâíî îñúùåñòâÿâà ïðàâîìîùèÿòà ñè çà îáðàçóâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî. 

Ðàçñëåäâàíå â îòñúñòâèå íà îáâèíÿåì
×ë. 211. Êîãàòî íÿìà äà ïîïðå÷è çà ðàçêðèâàíå íà îáåêòèâíàòà èñòèíà, ðàçñëåäâàíåòî ìîæå äà ñå ïðîâåäå â îòñúñòâèå íà îáâèíÿåìèÿ ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë. 269, àë. 3.

Ãëàâà ñåäåìíàäåñåòà
ÐÀÇÑËÅÄÂÀÍÅ

Ðàçäåë ²
Çàïî÷âàíå è ïðîâåæäàíå íà ðàçñëåäâàíå

Óñëîâèÿ çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíå
×ë. 212. (1) Ðàçñëåäâàíåòî çàïî÷âà, êîãàòî ñà íàëèöå çàêîíåí ïîâîä è äîñòàòú÷íî äàííè çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå. 
(2) Ðàçñëåäâàíåòî íå ìîæå äà çàïî÷íå â ïðåäâèäåíèòå â Îñîáåíàòà ÷àñò íà Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ ñëó÷àè ïî äåëà îò îáù õàðàêòåð, àêî ëèïñâà òúæáà îò ïîñòðàäàëèÿ äî ïðîêóðîðà.

Çàêîííè ïîâîäè
×ë. 213. Çàêîííè ïîâîäè çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíå ñà: 
1. ñúîáùåíèå äî îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå;
2. èíôîðìàöèÿ çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå, ðàçïðîñòðàíåíà ÷ðåç ñðåäñòâàòà çà ìàñîâî îñâåäîìÿâàíå;
3. ëè÷íî ÿâÿâàíå íà äååöà ïðåä îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñ ïðèçíàíèå çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå; 
4. íåïîñðåäñòâåíî ðàçêðèâàíå îò îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî íà ïðèçíàöè çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå.

Ñúîáùåíèå çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå
×ë. 214. (1) Ñúîáùåíèåòî çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå òðÿáâà äà ñúäúðæà äàííè çà ëèöåòî, îò êîåòî èçõîæäà. Àíîíèìíèòå ñúîáùåíèÿ íå ñà çàêîíåí ïîâîä çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíå. 
(2) Ñúîáùåíèÿòà ìîãàò äà áúäàò óñòíè èëè ïèñìåíè. Ïèñìåíèòå ñúîáùåíèÿ ìîãàò äà áúäàò çàêîíåí ïîâîä çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíå ñàìî àêî ñà ïîäïèñàíè. Çà óñòíèòå ñúîáùåíèÿ ñå ñúñòàâÿ ïðîòîêîë, êîéòî ñå ïîäïèñâà îò çàÿâèòåëÿ è îò îðãàíà, êîéòî ãè ïðèåìà. 

Ëè÷íî ÿâÿâàíå íà äååöà
×ë. 215. Ïðè ëè÷íîòî ÿâÿâàíå íà äååöà îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî óñòàíîâÿâà ñàìîëè÷íîñòòà ìó è ñúñòàâÿ ïðîòîêîë, â êîéòî ñå èçëàãà ïîäðîáíî íàïðàâåíîòî ïðèçíàíèå. Ïðîòîêîëúò ñå ïîäïèñâà îò ÿâèëèÿ ñå è îò îðãàíà, ïðåä êîéòî å íàïðàâåíî ïðèçíàíèåòî. 

Äîñòàòú÷íè äàííè çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíå
×ë. 216. (1) Äîñòàòú÷íî äàííè çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíå ñà íàëèöå, êîãàòî ìîæå äà ñå íàïðàâè îñíîâàòåëíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷å å èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå.
(2) Çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíå íå ñà íóæíè äàííè, îò êîèòî ìîãàò äà ñå íàïðàâÿò èçâîäè îòíîñíî ëèöàòà, èçâúðøèëè ïðåñòúïëåíèåòî, èëè îòíîñíî ïðèëîæèìèÿ íàêàçàòåëåí çàêîí. 

Çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíåòî
Чл. 217. (1) Наказателното производство се образува от прокурора  с постановление. Разследващият  орган  е  длъжен  незабавно  да  започне  действията  по  разследването, указани в постановлението на прокурора. 
(2) Наказателното производство може да се образува и разследването може да започне и със съставяне на акта за първото действие по разследването, когато се извършва оглед на местопроизшествие и свързаните с него претърсване и изземване, разпознаване на лица и предмети, разпит на очевидец, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства.
(3) Разследващият орган, извършил действие по ал.2, уведомява прокурора незабавно, но не по-късно от двадесет и четири часа
(4) Прокурорът може да откаже да образува наказателно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници или правоприемници, както и лицето, направило съобщението. 
(5) По свой почин или по жалба на заинтересуваните лица прокурор от по-горестоящата прокуратура може да отмени постановлението по ал.4 и да разпореди образуване на наказателното производство и започване на разследване.
(6) В случаите по ал.2 наблюдаващият прокурор може да прекрати наказателното производство, когато са налице основанията на чл.23, ал.1, или да спре наказателното производство, когато са налице основанията на чл. 24 и 25, за което се уведомяват пострадалият или неговите наследници или правоприемници, както и лицето, направило съобщението. 
(7) По свой почин или по жалба на заинтересуваните лица прокурор от по-горестоящата прокуратура може да отмени постановлението по ал.6 за прекратяване или спиране на наказателното производство и да разпореди продължаване на разследването.

Ñúäúðæàíèå íà àêòà çà çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíåòî
Чл. 218. (1) Когато разследването започва с постановление на прокурора, в постановлението се посочват: датата и мястото на съставянето му; органът, който го съставя, законният повод и данните, въз основа на които се образува наказателното производство, и органът, който трябва да извърши разследването.
(2) Когато разследването започва със съставяне на акта за първото действие по разследването, освен обстоятелствата по чл. 139, в акта се посочват законният повод и данните по чл.216, ал.1.

Äåéñòâèÿ ïî äåëî, îáðàçóâàíî ñðåùó íåèçâåñòåí èçâúðøèòåë
×ë. 219. (1) Êîãàòî èçâúðøèòåëÿò íà ïðåñòúïëåíèåòî å íåèçâåñòåí, íàðåä ñ äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíå, íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð âúçëàãà íà ñúîòâåòíèòå îðãàíè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè óñòàíîâÿâàíåòî è èçäèðâàíåòî íà èçâúðøèòåëÿ.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî ïðåäõîäíàòà àëèíåÿ, êîãàòî ñúîòâåòíèòå îðãàíè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ïðåöåíÿò, ÷å ñà ñúáðàíè äîñòàòú÷íî äàííè, óëè÷àâàùè îïðåäåëåíî ëèöå â èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèå, ïðåäàâàò ñúáðàíèòå ìàòåðèàëè íà ñúîòâåòíèÿ îðãàí íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è íåçàáàâíî óâåäîìÿâàò íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð.

Ðàçäåëÿíå íà äåëîòî
Чл. 220. (1) Когато по делото се съберат данни за участие на повече лица, наблюдаващият прокурор може да отдели материалите за неустановените и неиздирените лица в отделно дело.
(2) Когато по делото се съберат данни за няколко престъпления, извършени от едно лице, наблюдаващият прокурор може да отдели материалите за някои от престъпленията в отделно дело.
Îáåäèíÿâàíå íà äåëà
×ë. 221. (1) Êîãàòî äâå èëè ïîâå÷å äåëà çà ðàçëè÷íè ïðåñòúïëåíèÿ èëè ñðåùó ðàçëè÷íè ëèöà èìàò âðúçêà ïîìåæäó ñè, ïðîêóðîðúò ìîæå äà ãè îáåäèíè, àêî òîâà ñå íàëàãà çà ðàçêðèâàíå íà îáåêòèâíàòà èñòèíà.
(2) Ïðîêóðîðúò ìîæå äà îáåäèíè äâå èëè ïîâå÷å äåëà çà ðàçëè÷íè ïðåñòúïëåíèÿ ñðåùó åäèí è ñúùè ïîäñúäèì.


Ñúäåéñòâèå îò äðóãè îðãàíè
Чл. 222. (1) Когато е необходимо, разследващият орган може да поиска от друг разследващ орган да извърши отделни действия по разследването.
(2) Êîãàòî ðàçñëåäâàùèÿò îðãàí ïîèñêà, îðãàíèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ñà äëúæíè äà ìó îêàæàò ñúäåéñòâèå ïðè èçâúðøâàíå íà îòäåëíè äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî.

Привличане на обвиняем
Чл. 223. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, органът на досъдебното производство привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.
(2) Когато доказателствата по ал.1 са събрани в резултат на освидетелстване, претърсване, изземване или разпознаване на определено лице, то се привлича като обвиняем непосредствено след съставяне на протокола за съответното действие по разследването.
(3) В постановлението за привличане на обвиняем се посочват: 
  1. датата и мястото на издаването му; 
  2. органът, който го издава; 
  3. трите имена на лицето, което се привлича като обвиняем, за какво престъпление се привлича, по кой наказателен закон и каква е предвидената отговорност;
  4. доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването;
  5. мярката за неотклонение, ако такава се взема;
  6. правата по чл. 56, правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение. 
(4) В случай, че обвиняемият не е упълномощил защитник и поиска да организира защитата си, органът на досъдебното производство отлага предявяването на постановлението за привличане и разпита на обвиняемия за срок до четиридесет и осем часа, като съставя протокол, в който посочва мястото, датата и часът за предявяване на обвинението. 
(5) Ако обвиняемият отново се яви без упълномощен от него защитник, органът на досъдебното производство му предявява постановлението за привличане, като в случаите на чл.96, ал.1 му назначава служебен защитник от списъка на дежурните адвокати по Закона за правната помощ.
(6) При предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на досъдебното производство връчва копие от постановлението на обвиняемия и неговия защитник и при нужда им дава допълнителни разяснения. 
(7) Органът на досъдебното производство не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал.1-6.
Действия по отношение на лице, ползващо се с имунитет
Чл. 224. (1) Не се привлича като обвиняем лице, ползващо се с имунитет. Наказателното преследване срещу същото лице за същото престъпление се възбужда след отпадането на имунитета, ако не са налице други пречки за това.
(2) Когато обвиняемият придобие имунитет, наказателното производство се спира като се отменят взетите по отношение на него мерки за процесуална принуда. В този случай производството може да продължи по отношение на останалите обвиняеми, ако това няма да попречи за разкриване на обективната истина. 

Разпит на обвиняемия 
Чл. 225. След предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпит на обвиняем по реда на чл.148.
Разпит на обвиняемия пред съдия
Чл. 226. (1) По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, с участието на защитник, ако има такъв. В този случай делото не се предоставя на съдията.
(2) За разпита по ал. 1 съответният орган осигурява явяването на обвиняемия и на неговия защитник.
(3) Доколкото няма особени правила, разпитът по ал. 1 се провежда по правилата на съдебното следствие.

Разпит на свидетеля пред съдия
Чл. 227. (1) Когато съществува опасност свидетелят да не може да се яви пред съда поради тежка болест, продължително отсъствие от страната или по други причини, които правят невъзможно явяването му в съдебно заседание, а също и когато е необходимо да се закрепят показания на свидетел, които са от изключително значение за разкриване на обективната истина, разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието. В този случай делото не се предоставя на съдията.
(2) Органът на досъдебното производство осигурява явяването на свидетеля и възможност на обвиняемия и неговия защитник, ако има такъв, да участват при провеждането на разпита.
(3) Доколкото няма особени правила, разпитът по ал. 1 се провежда по правилата на съдебното следствие.
(4) Обвиняемият или неговият защитник могат да поискат от органа на досъдебното производство разпит на свидетел по ал.1. Отказът се отразява в протокол, подписан от съответния орган, обвиняемия и защитника. 

Присъствие при извършването на действия по разследването
Чл. 228. (1) Когато разпоредбите на този кодекс не предвиждат присъствието на обвиняемия, на неговия защитник или на пострадалия при извършването на съответни действия по разследването, органът на досъдебното производство може да им разреши да присъстват, ако това няма да затрудни разследването. 
(2) Участието на защитника е задължително при извършването на действия по разследването с участието на обвиняемия в случаите по чл. 96, а също и когато обвиняемият поиска това.

Предявяване на разследването 
Чл. 229. (1) Когато намери, че са извършени всички действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина, органът на досъдебното производство пристъпва към предявяване на разследването. 
(2) Çà ïðåäÿâÿâàíåòî íà ðàçñëåäâàíåòî ñå ïðèçîâàâàò îáâèíÿåìèÿò è íåãîâèÿò çàùèòíèê. 
(3) Çà ïðåäÿâÿâàíåòî íà ðàçñëåäâàíåòî ñå ïðèçîâàâà  ïîñòðàäàëèÿò, àêî å íàïðàâèë èñêàíå çà òîâà. 
(4) Êîãàòî íå ñå ÿâè îáâèíÿåìèÿò èëè íåãîâèÿò çàùèòíèê, àêî ó÷àñòèå íà çàùèòíèê å çàäúëæèòåëíî, èëè îáâèíÿåìèÿò íå å ìîãúë ñâîåâðåìåííî äà óïúëíîìîùè çàùèòíèê è ïîèñêà äà îðãàíèçèðà çàùèòàòà ñè, íîâî ïðåäÿâÿâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî ñå íàñðî÷âà â ñðîê äî ÷åòèðèäåñåò è îñåì ÷àñà.
(5) Àêî îáâèíÿåìèÿò îòíîâî ñå ÿâè áåç óïúëíîìîùåí îò íåãî çàùèòíèê, îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìó ïðåäÿâÿâà ðàçñëåäâàíåòî, êàòî â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 96, àë.1 ìó íàçíà÷àâà ñëóæåáåí çàùèòíèê îò ñïèñúêà íà äåæóðíèòå àäâîêàòè ïî Çàêîíà çà ïðàâíàòà ïîìîù.
(6) Íåÿâÿâàíåòî íà ïîñòðàäàëèÿ, êîãàòî å ðåäîâíî ïðèçîâàí, íå å îñíîâàíèå çà íàñðî÷âàíå íà íîâî ïðåäÿâÿâàíå. Ðàçñëåäâàíåòî íå ñå ïðåäÿâÿâà íà ïîñòðàäàëèÿ, àêî íå å íàìåðåí íà ïîñî÷åíèÿ îò íåãî àäðåñ çà ïðèçîâàâàíå â ñòðàíàòà.

(7) Преди предявяването органът на досъдебното производство разяснява на явилите се лица техните права. 
(8) Ðàçñëåäâàíåòî ñå ïðåäÿâÿâà, êàòî îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïðåäîñòàâÿ íà ÿâèëèòå ñå ëèöà âñè÷êè ìàòåðèàëè ïî íåãî çà ïðîó÷âàíå. 

Çàïîçíàâàíå ñ ìàòåðèàëèòå
×ë. 230. (1) Îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî îïðåäåëÿ ñðîê çà ïðîó÷âàíå íà ìàòåðèàëèòå â çàâèñèìîñò îò ôàêòè÷åñêàòà è ïðàâíà ñëîæíîñò íà äåëîòî, îò íåãîâèÿ îáåì è îò äðóãè îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ìîãàò äà èìàò çíà÷åíèå çà âðåìåòðàåíåòî íà ïðîó÷âàíåòî. 
(2) Êîãàòî íÿêîå îò ÿâèëèòå ñå ëèöà íå å â ñúñòîÿíèå äà ïðîó÷è ìàòåðèàëèòå, îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî å äëúæåí äà ìó ãè ðàçÿñíè, à ïðè íóæäà äà ìó ãè ïðî÷åòå. 
(3) Êîãàòî íÿêîé îòêàæå äà ïðîó÷è ìàòåðèàëèòå, îòêàçúò è ïðè÷èíèòå çà òîâà ñå îòáåëÿçâàò â ïðîòîêîëà çà ïðåäÿâÿâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî. 

Èñêàíèÿ, áåëåæêè è âúçðàæåíèÿ
×ë. 231. (1) Ñëåä êàòî ïðîó÷àò ìàòåðèàëèòå, ñúîòâåòíèòå ëèöà ìîãàò äà ïðàâÿò èñêàíèÿ, áåëåæêè è âúçðàæåíèÿ. 
(2) Ïèñìåíèòå èñêàíèÿ, áåëåæêè è âúçðàæåíèÿ ñå ïðèëàãàò êúì äåëîòî, à óñòíèòå ñå âïèñâàò â ïðîòîêîëà çà ïðåäÿâÿâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî. 
(3) Ïî èñêàíèÿòà, áåëåæêèòå è âúçðàæåíèÿòà ïî àë. 2 ñå ïðîèçíàñÿ íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð ïðè ñïàçâàíå íà ñðîêîâåòå ïî ÷ë. 233.

Äîïúëíèòåëíè äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî
×ë. 232. (1) Ïðè èçâúðøâàíå íà äîïúëíèòåëíè äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî ìîãàò äà ïðèñúñòâàò è ëèöàòà, ïî èñêàíå íà êîèòî òå ñà ïðåäïðèåòè. 
(2) Ñëåä èçâúðøâàíå íà äîïúëíèòåëíèòå äåéñòâèÿ îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïîâòîðíî ïðåäÿâÿâà ðàçñëåäâàíåòî. 
(3) Ïðè ïîâòîðíîòî ïðåäÿâÿâàíå ñå ïðèçîâàâàò îáâèíÿåìèÿò è ëèöàòà, êîèòî ñà íàïðàâèëè ñúîòâåòíèòå èñêàíèÿ, áåëåæêè è âúçðàæåíèÿ. 

Ñðîê çà èçâúðøâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî
×ë. 233. (1) Ðàçñëåäâàíåòî ñëåäâà äà áúäå èçâúðøåíî â ñðîê äî äâà ìåñåöà îò îáðàçóâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî.
(2) Êîãàòî äåëîòî ïðåäñòàâëÿâà ôàêòè÷åñêà è ïðàâíà ñëîæíîñò,  ïðîêóðîð îò ïî-ãîðåñòîÿùàòà ïðîêóðàòóðà, ïî èñêàíå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð, ìîæå äà óäúëæè ñðîêà ïî àë. 1 ñ íå ïîâå÷å îò ÷åòèðè ìåñåöà.
(3) Â èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè, êîãàòî äåëîòî ïðåäñòàâëÿâà ôàêòè÷åñêà è ïðàâíà ñëîæíîñò, ãëàâíèÿò ïðîêóðîð, ïî èñêàíå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð, ìîæå äà óäúëæàâà ñðîêà ïî àë. 2, íî ñ íå ïîâå÷å îò îáùî îñåìíàäåñåò ìåñåöà.
(4) Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð èçïðàùà èñêàíåòî çà óäúëæàâàíå íà ñðîêà çà èçâúðøâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî íà ïðîêóðîð îò ïî-ãîðåñòîÿùàòà ïðîêóðàòóðà, ñúîòâåòíî íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð íå ïî-êúñíî îò ïåòíàäåñåò äíè ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà ïî àë. 1 è 2. Â èñêàíåòî ñå ïîñî÷âàò ïðè÷èíèòå, ïîðàäè êîèòî ðàçñëåäâàíåòî íå ìîæå äà ïðèêëþ÷è â ñðîê, èçâúðøåíèòå äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî, êàêòî è òåçè, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò èçâúðøåíè.
(5) Ïðîêóðîðúò îò ïî-ãîðåñòîÿùàòà ïðîêóðàòóðà, ñúîòâåòíî ãëàâíèÿò ïðîêóðîð ìîæå äà îïðåäåëè è ïî-êðàòúê ñðîê îò ïîèñêàíèÿ îò ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí. Â òîçè ñëó÷àé ïðîäúëæàâàíå íà îïðåäåëåíèÿ ñðîê ñå èçâúðøâà ïî ðåäà íà àë. 2 è 3.
(6) Êîãàòî óâàæàâà èñêàíåòî, ïðîêóðîðúò îò ïî-ãîðåñòîÿùàòà ïðîêóðàòóðà, ñúîòâåòíî ãëàâíèÿò ïðîêóðîð äàâà ïèñìåíè óêàçàíèÿ íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð îòíîñíî ìåðêèòå, êîèòî òðÿáâà äà ñå âçåìàò çà ñâîåâðåìåííî ïðèêëþ÷âàíå íà ðàçñëåäâàíåòî.
(7) Ïðîêóðîðúò, êîéòî óäúëæàâà ñðîêà çà èçâúðøâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî, ñå ïðîèçíàñÿ è ïî ìåðêèòå çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà.
(8) Äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî, èçâúðøåíè èçâúí ñðîêîâåòå ïî àë. 1 -3 íå ïîðàæäàò ïðàâíè ïîñëåäèöè, à ñúáðàíèòå äîêàçàòåëñòâà íå ìîãàò äà ñå ïîëçâàò ïðåä ñúäà ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà. 

Äåéñòâèÿ ïî ñïðÿíî íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 234. (1) Ïðè ñïðÿíî íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð âçåìà ìåðêè çà ðàçêðèâàíå íà èçâúðøèòåëÿ íà ïðåñòúïëåíèåòî ëè÷íî è ÷ðåç ñúîòâåòíèòå îðãàíè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè. 
(2) Ñïðÿíîòî íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî ñå âúçîáíîâÿâà ñ ìîòèâèðàíî ïîñòàíîâëåíèå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð, ñëåä êàòî îòïàäíå îñíîâàíèåòî çà ñïèðàíå èëè å âúçíèêíàëà íåîáõîäèìîñò îò äîïúëíèòåëíè äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî. 
(3) Ñðîêîâåòå ïî ÷ë. 233, àë. 1 - 3 íå âêëþ÷âàò âðåìåòî, ïðåç êîåòî íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî å ñïðÿíî. 



Ðàçäåë II
Ïðîòîêîëè çà äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî. 
Çâóêîçàïèñè è âèäåîçàïèñè.


Ïðåäñòàâÿíå è âðú÷âàíå íà ïðîòîêîëè çà 
äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî
×ë. 235. (1) Îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïðåäñòàâÿ ïðîòîêîëà çà äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíå íà ëèöàòà, êîèòî ñà âçåëè ó÷àñòèå â èçâúðøâàíåòî èì, çà äà ñå çàïîçíàÿò ñ íåãî, èëè ïî òÿõíî èñêàíå ãî ïðî÷èòà. 
(2) Íà âñÿêî ëèöå îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ðàçÿñíÿâà ïðàâîòî ìó äà èñêà ïîïðàâêè, èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ íà ïðîòîêîëà. Íàïðàâåíèòå èñêàíèÿ ñå âïèñâàò â ïðîòîêîëà. 
(3) Êîãàòî íÿêîå îò ëèöàòà, ó÷àñòâàëî â äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíå, îòêàæå èëè íÿìà âúçìîæíîñò äà ïîäïèøå ïðîòîêîëà, îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî îòáåëÿçâà òîâà, êàòî ïîñî÷âà è ïðè÷èíèòå. 
(4) Ïðåïèñ îò ïðîòîêîëà çà îáèñê, ïðåòúðñâàíå, èççåìâàíå è îñâèäåòåëñòâàíå ñå âðú÷âà íà ëèöåòî, ñïðÿìî êîåòî ñà èçâúðøåíè òåçè äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî. 



Ïðîòîêîë çà ðàçïèò
×ë. 236. (1) Â ïðîòîêîëà çà ðàçïèò ñå ïîñî÷âàò ñëåäíèòå äàííè çà ðàçïèòàíèÿ: òðèòå èìåíà, äàòà è ìÿñòî íà ðàæäàíå, ãðàæäàíñòâî, íàöèîíàëíîñò, îáðàçîâàíèå, ñåìåéíî ïîëîæåíèå, çàíÿòèå, ìåñòîðàáîòà è äëúæíîñò, ìåñòîæèâååíå, ñúäèìîñò è äðóãè, êîèòî ìîãàò äà èìàò çíà÷åíèå çà äåëîòî. Â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2 äàííèòå çà ñàìîëè÷íîñòòà íå ñå âïèñâàò â ïðîòîêîëà. 
(2) Îáÿñíåíèÿòà è ïîêàçàíèÿòà ñå çàïèñâàò â ïúðâî ëèöå, ïî âúçìîæíîñò äîñëîâíî. 
(3) Êîãàòî å íåîáõîäèìî, âúïðîñèòå è îòãîâîðèòå ñå çàïèñâàò îòäåëíî. 
(4) Ðàçïèòàíèÿò óäîñòîâåðÿâà ñ ïîäïèñà ñè, ÷å íåãîâèòå îáÿñíåíèÿ èëè ïîêàçàíèÿ ñà çàïèñàíè ïðàâèëíî. Àêî ïðîòîêîëúò å íàïèñàí íà íÿêîëêî ñòðàíèöè, ðàçïèòàíèÿò ñå ïîäïèñâà íà âñÿêà ñòðàíèöà. 
(5) Ðàçïèòàíèÿò ìîæå, àêî ïîèñêà, äà èçëîæè ñîáñòâåíîðú÷íî îáÿñíåíèÿòà èëè ïîêàçàíèÿòà, êîèòî å äàë óñòíî. Â òîçè ñëó÷àé îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîæå äà çàäàâà äîïúëíèòåëíè âúïðîñè. 

Çâóêîçàïèñ
×ë. 237. (1) Ïî èñêàíå íà ðàçïèòàíèÿ èëè ïî ïî÷èí íà îðãàíà íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîæå äà ñå èçãîòâè çâóêîçàïèñ, çà êîåòî ðàçïèòàíèÿò ñå óâåäîìÿâà äî çàïî÷âàíå íà ðàçïèòà. 
(2) Çâóêîçàïèñúò òðÿáâà äà ñúäúðæà ñâåäåíèÿòà, ïîñî÷åíè â ÷ë. 139, àë. 1 è ÷ë. 236.
(3) Çâóêîçàïèñ íà ÷àñò îò ðàçïèòà èëè ïîâòàðÿíå ñïåöèàëíî çà çâóêîçàïèñà íà ÷àñò îò ðàçïèòà íå ñå äîïóñêà. 
(4) Ñëåä çàâúðøâàíå íà ðàçïèòà çâóêîçàïèñúò ñå âúçïðîèçâåæäà èçöÿëî íà ðàçïèòàíèÿ. Äîïúëíèòåëíèòå îáÿñíåíèÿ è ïîêàçàíèÿ ñúùî ñå îòðàçÿâàò â çâóêîçàïèñà. 
(5) Çâóêîçàïèñúò çàâúðøâà ñúñ çàÿâëåíèå íà ðàçïèòàíèÿ, ÷å òîé ïðàâèëíî îòðàçÿâà äàäåíèòå îáÿñíåíèÿ è ïîêàçàíèÿ. 

Ïðîòîêîë çà ðàçïèò ïðè èçãîòâÿíå  íà çâóêîçàïèñ
×ë. 238. (1) Îðãàíúò íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñúñòàâÿ ïðîòîêîë çà ðàçïèò è êîãàòî èìà çâóêîçàïèñ. 
(2) Ïðîòîêîëúò ñúäúðæà: îñíîâíèòå îáñòîÿòåëñòâà íà ðàçïèòà, ðåøåíèåòî äà ñå èçãîòâè çâóêîçàïèñ; óâåäîìÿâàíåòî íà ðàçïèòàíèÿ çà çâóêîçàïèñà; áåëåæêè íà ðàçïèòàíèÿ âúâ âðúçêà ñúñ çâóêîçàïèñà; âúçïðîèçâåæäàíåòî íà çâóêîçàïèñà ïðåä ðàçïèòàíèÿ è çàÿâëåíèåòî íà îðãàíà íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è ðàçïèòàíèÿ çà ïðàâèëíîñòòà íà çâóêîçàïèñà. 
(3) Çâóêîçàïèñúò ñå ïðèëàãà êúì ïðîòîêîëà, ñëåä êàòî ñå çàïå÷àòà ñ áåëåæêà, â êîÿòî ñå ïîñî÷âàò: îðãàíúò, èçâúðøèë ðàçïèòà, äåëîòî, èìåòî íà ðàçïèòàíèÿ è äàòàòà íà ðàçïèòà. Áåëåæêàòà ñå ïîäïèñâà îò îðãàíà íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è îò ðàçïèòàíèÿ. 
(4) Ðàçïå÷àòâàíåòî íà çâóêîçàïèñà çà íóæäèòå íà ðàçñëåäâàíåòî ñå äîïóñêà ñàìî ñ ðàçðåøåíèå íà ïðîêóðîðà è â ïðèñúñòâèåòî íà ðàçïèòàíèÿ. Ïðè ïðîñëóøâàíåòî íà çâóêîçàïèñà ïðèñúñòâà è ðàçïèòàíèÿò. 
(5) Ñëåä ïðîñëóøâàíåòî çâóêîçàïèñúò îòíîâî ñå çàïå÷àòâà ïî ðåäà íà àë. 3.



Âèäåîçàïèñ
×ë. 239. Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 236 - 238 ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî è ïðè èçãîòâÿíåòî íà âèäåîçàïèñ. 

Çâóêîçàïèñ è âèäåîçàïèñ è ïðè äðóãè äåéñòâèÿ 
ïî ðàçñëåäâàíåòî
×ë. 240. Çâóêîçàïèñ è âèäåîçàïèñ ìîæå äà ñå èçãîòâÿò è ïðè äðóãè äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî, êàòî ñå ïðèëàãàò ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 236-238.




Глава осемнадесета
ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

Ïðàâîìîùèÿ íà ïðîêóðîðà
×ë. 241. (1) Ñëåä ïðåäÿâÿâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð ìîæå:
1. äà ïðåêðàòè íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî;
2. äà ñïðå íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî;
3. äà âíåñå äåëîòî â ñúäà ñ ïðåäëîæåíèå çà îñâîáîæäàâàíå îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò è íàëàãàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå èëè ñúñ ñïîðàçóìåíèå çà ðåøàâàíå íà äåëîòî;
4. äà ïîâäèãíå îáâèíåíèå ñ îáâèíèòåëåí àêò è äà âíåñå äåëîòî â ñúäà.
(2) Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð èçâúðøâà äåéñòâèÿòà ïî àë.1 â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïðåäÿâÿâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî, îñâåí àêî ñà íàëèöå îñíîâàíèÿ çà áúðçî ïðîèçâîäñòâî èëè íåçàáàâíî ñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïî ðàçäåë ² è ²² íà ãëàâà äâàäåñåò è ñåäìà.
(3) Ãëàâíèÿò ïðîêóðîð ìîæå äà óäúëæè ñðîêà ïî àë. 2 ñ íå ïîâå÷å îò åäèí ìåñåö.

Ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî îò ïðîêóðîðà
×ë. 242. (1) Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî: 
1. â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 23, àë. 1;
2. êîãàòî íàìåðè, ÷å îò ñúáðàíèòå äîêàçàòåëñòâà íå ñå óñòàíîâÿâà ó÷àñòèå íà îáâèíÿåìèÿ â ïðåñòúïëåíèåòî, âêëþ÷èòåëíî è ïî ñïðÿíî íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî.
(2) Ñ ïîñòàíîâëåíèåòî íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð ñå ïðîèçíàñÿ è ïî âúïðîñèòå çà âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà è îòìåíÿ íàëîæåíèòå íà îáâèíÿåìèÿ ìåðêè çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà, àêî îñíîâàíèåòî çà íåéíîòî íàëàãàíå å îòïàäíàëî. 
(3) Ïðåïèñ îò ïîñòàíîâëåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå èçïðàùà íà îáâèíÿåìèÿ, íà ïîñòðàäàëèÿ èëè íà íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè, êîèòî ìîãàò äà îáæàëâàò ïîñòàíîâëåíèåòî ÷ðåç íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð ïðåä ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà ïðåïèñà.
(4) Ïðîêóðîðúò íåçàáàâíî èçïðàùà æàëáàòà è äåëîòî íà ñúäà, êîéòî ÿ ðàçãëåæäà åäíîëè÷íî â çàêðèòî çàñåäàíèå íå ïî-êúñíî îò ñåäåì äíè îò ïîñòúïâàíå íà äåëîòî, êàòî ñå ïðîèçíàñÿ ïî îáîñíîâàíîñòòà è çàêîíîñúîáðàçíîñòòà íà ïîñòàíîâëåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñ îïðåäåëåíèå, êîåòî å îêîí÷àòåëíî.
(5) Ñ îïðåäåëåíèåòî ñúäúò ìîæå:
1. äà ïîòâúðäè ïîñòàíîâëåíèåòî; 
2. äà èçìåíè ïîñòàíîâëåíèåòî îòíîñíî îñíîâàíèÿòà çà ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî è ðàçïîðåæäàíåòî ñ âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà; 
3. äà îòìåíè ïîñòàíîâëåíèåòî è äà âúðíå äåëîòî íà ïðîêóðîðà ñúñ çàäúëæèòåëíè óêàçàíèÿ îòíîñíî ïðèëàãàíåòî íà çàêîíà. 
(6) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 5, ò. 3, êîãàòî ñà èçòåêëè ñðîêîâåòå ïî ÷ë. 233, ñúäúò èçïðàùà äåëîòî íà ïðîêóðîðà, êîéòî ìîæå äà íàïðàâè ïðåäëîæåíèå çà âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî.
(7) Êîãàòî íå ñà áèëè íàëèöå îñíîâàíèÿòà ïî àë. 1, ïîñòàíîâëåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî, êîåòî íå å áèëî îáæàëâàíî îò îáâèíÿåìèÿ èëè îò ïîñòðàäàëèÿ èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè, ìîæå ñëóæåáíî äà áúäå îòìåíåíî îò ïðîêóðîð îò ïî-ãîðåñòîÿùàòà ïðîêóðàòóðà.

Ñïèðàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî îò ïðîêóðîðà
×ë. 243. (1) Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð ñïèðà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî: 
1. â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 24 è 25;
2. êîãàòî èçâúðøèòåëÿò íà ïðåñòúïëåíèåòî íå å ðàçêðèò; 
3. ïðè ïðîäúëæèòåëíî îòñúñòâèå íà åäèíñòâåí ñâèäåòåë - î÷åâèäåö, èçâúí ïðåäåëèòå íà ñòðàíàòà, êîãàòî íåãîâèÿò ðàçïèò å îò èçêëþ÷èòåëíî çíà÷åíèå çà ðàçêðèâàíå íà èñòèíàòà, îñâåí àêî ìîæå äà áúäå ðàçïèòàí ïî äåëåãàöèÿ, ÷ðåç òåëåôîííà èëè âèäåîêîíôåðåíöèÿ.
(2) Ïðè ñïèðàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð èçïðàùà ïðåïèñ îò ïîñòàíîâëåíèåòî íà îáâèíÿåìèÿ, êàêòî è íà ïîñòðàäàëèÿ èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè. 
(3) Êîãàòî íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð ñïèðà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ïîðàäè íåðàçêðèâàíå íà èçâúðøèòåëÿ íà ïðåñòúïëåíèåòî, òîé è ðàçñëåäâàùèòå îðãàíè âçåìàò ìåðêè çà óñòàíîâÿâàíå íà èçâúðøèòåëÿ è èçäèðâàíåòî ìó.
(4) При възобновяване на спряно производство разследването се довършва в сроковете по чл. 233.
(5) Ïîñòàíîâëåíèåòî ïî àë. 1 ìîæå äà ñå îáæàëâà îò îáâèíÿåìèÿ, ïîñòðàäàëèÿ èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè ÷ðåç íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð ïðåä ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä ñëåä èçòè÷àíå íà òðè ìåñåöà îò ñïèðàíåòî íà ïðîèçâîäñòâîòî. Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ñ îïðåäåëåíèå åäíîëè÷íî â çàêðèòî çàñåäàíèå íå ïî-êúñíî îò ñåäåì äíè îò ïîñòúïâàíåòî íà äåëîòî â ñúäà. 
(6) Îïðåäåëåíèåòî ïî àë. 5 å îêîí÷àòåëíî. Ïîñëåäâàùà æàëáà ñðåùó ñïèðàíåòî íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ìîæå äà ñå ïîäàâà íå ïî-ðàíî îò øåñò ìåñåöà.
(8) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1, ò. 3 íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå ñïèðà çà ñðîê íå ïîâå÷å îò øåñò ìåñåöà.



Îáâèíèòåëåí àêò
×ë. 244. (1) Íàáëþäàâàùèÿò ïðîêóðîð ñúñòàâÿ îáâèíèòåëåí àêò, êîãàòî íàìåðè, ÷å íå ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 241, àë. 1, ò. 1-3 è ñà ñúáðàíè íåîáõîäèìèòå äîêàçàòåëñòâà çà ðàçêðèâàíå íà îáåêòèâíàòà èñòèíà è çà ïîâäèãàíå íà îáâèíåíèå ïðåä ñúäà.
(2) Â îáñòîÿòåëñòâåíàòà ÷àñò íà îáâèíèòåëíèÿ àêò ñå ïîñî÷âàò: ïðåñòúïëåíèåòî, èçâúðøåíî îò îáâèíÿåìèÿ; âðåìåòî, ìÿñòîòî è íà÷èíúò íà èçâúðøâàíåòî ìó; ïîñòðàäàëîòî ëèöå è ðàçìåðúò íà âðåäèòå; ïúëíè äàííè çà ëè÷íîñòòà íà îáâèíÿåìèÿ, íàëèöå ëè ñà óñëîâèÿòà çà ïðèëàãàíå íà ÷ë. 53 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ; îáñòîÿòåëñòâàòà, êîèòî îòåã÷àâàò èëè ñìåê÷àâàò îòãîâîðíîñòòà íà îáâèíÿåìèÿ; äîêàçàòåëñòâåíèòå ìàòåðèàëè, îò êîèòî ñå óñòàíîâÿâàò ïîñî÷åíèòå îáñòîÿòåëñòâà. 
(3) Â çàêëþ÷èòåëíàòà ÷àñò íà îáâèíèòåëíèÿ àêò ñå ïîñî÷âàò: äàííè çà ñàìîëè÷íîñòòà íà îáâèíÿåìèÿ; ïðàâíàòà êâàëèôèêàöèÿ íà äåÿíèåòî; íàêàçàòåëíèÿò çàêîí, êîéòî òðÿáâà äà ñå ïðèëîæè; èìà ëè îñíîâàíèå çà ïðèëàãàíå íà ÷ë. 53 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ; èìà ëè îñíîâàíèå çà òðàíñôåð íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî è ïî êîé ìåæäóíàðîäåí äîãîâîð; äàòàòà è ìÿñòîòî íà ñúñòàâÿíåòî íà îáâèíèòåëíèÿ àêò è èìåòî è äëúæíîñòòà íà ñúñòàâèòåëÿ. 
(4) Êúì îáâèíèòåëíèÿ àêò ñå ïðèëàãàò: ñïèñúê íà ëèöàòà, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò ïðèçîâàíè çà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå; ñïðàâêà çà âçåòàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå, â êîÿòî ñå ïîñî÷âà äàòàòà íà çàäúðæàíåòî íà îáâèíÿåìèÿ, àêî ìÿðêàòà å çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà; ñïðàâêà çà äîêóìåíòèòå è âåùåñòâåíèòå ìàòåðèàëè; ñïðàâêà çà íàïðàâåíèòå ðàçíîñêè; ñïðàâêà çà âçåòèòå ìåðêè çà îáåçïå÷åíèå; êàêòî è ñïðàâêà çà íàñòàíÿâàíåòî íà äåöàòà â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 64, àë. 9.




×àñò ÷åòâúðòà
ÑÚÄÅÁÍÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ãëàâà äåâåòíàäåñåòà
ÏÎÄÃÎÒÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÑÒÂÈß ÇÀ ÐÀÇÃËÅÆÄÀÍÅ ÍÀ  
            ÄÅËÎÒÎ
Â ÑÚÄÅÁÍÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Ðàçäåë I
Ïðåäàâàíå íà ñúä

Îáðàçóâàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä ïúðâàòà èíñòàíöèÿ
×ë. 245. (1) Ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä ïúðâàòà èíñòàíöèÿ ñå îáðàçóâà: 
1. ïî îáâèíèòåëåí àêò è 
2. ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ îò ïðåñòúïëåíèåòî - ñ ðàçïîðåæäàíå íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ñúäà. 
(2) Ðàçïîðåæäàíåòî íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ñúäà, ñ êîåòî ñå îòêàçâà îáðàçóâàíåòî íà ïðîèçâîäñòâîòî ïî àë. 1, ò. 2, ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è âòîðà.
(3) Îáâèíèòåëíèÿò àêò è òúæáàòà ñå ïðåäñòàâÿò â ñúäà ñ òîëêîâà ïðåïèñè, êîëêîòî ñà îáâèíÿåìèòå.

Âúïðîñè, êîèòî ñå îáñúæäàò îò ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê
×ë. 246. (1) Ñëåä îáðàçóâàíå íà äåëîòî ñå îïðåäåëÿ ñúäèÿ-äîêëàä÷èê. 
(2) Ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ïðîâåðÿâà: 
1. ïîäñúäíî ëè å äåëîòî íà ñúäà; 
2. èìà ëè îñíîâàíèå çà ïðåêðàòÿâàíå èëè ñïèðàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî; 
3. äîïóñíàòî ëè å íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî îòñòðàíèìî ñúùåñòâåíî íàðóøåíèå íà ïðîöåñóàëíè ïðàâèëà, äîâåëî äî îãðàíè÷àâàíå íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâà íà îáâèíÿåìèÿ èëè íà íåãîâèÿ çàùèòíèê, íà ïîñòðàäàëèÿ èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè;
4. íàëèöå ëè ñà îñíîâàíèÿ çà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è ñåäìà;
6. íàëèöå ëè ñà îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 76.

Ïðåêðàòÿâàíå íà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî îò ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê
×ë. 247. (1) Ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ïðåêðàòÿâà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 246, àë. 2, ò. 1 è 3.
(2) Êîãàòî ïðåêðàòÿâà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî íà îñíîâàíèå ÷ë. 246, àë. 2, ò. 3, ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê âðúùà äåëîòî íà ïðîêóðîðà çà äîïúëíèòåëíî ðàçñëåäâàíå, êàòî â ðàçïîðåæäàíåòî ñè ïîñî÷âà äîïóñíàòèòå íàðóøåíèÿ. 

Ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî îò ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê
×ë. 248. (1) Ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî: 
1. â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 23, àë. 1, ò. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 è 10.
2. êîãàòî äåÿíèåòî, çà êîåòî å âíåñåí îáâèíèòåëíèÿò àêò, íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå.
(2) Êîãàòî ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî, ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ñå ïðîèçíàñÿ ïî âúïðîñà çà âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà è îòìåíÿ íàëîæåíèòå íà îáâèíÿåìèÿ ìåðêè çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà, êàêòî è ìÿðêàòà çà îáåçïå÷àâàíå íà ãðàæäàíñêèÿ èñê, àêî îñíîâàíèåòî çà íåéíîòî íàëàãàíå å îòïàäíàëî.
(3) Ïðåïèñ îò ðàçïîðåæäàíåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå âðú÷âà íà ïðîêóðîðà è íà îáâèíÿåìèÿ, êàêòî è íà ïîñòðàäàëèÿ, àêî å íàìåðåí íà ïîñî÷åíèÿ îò íåãî àäðåñ.
(4) Ðàçïîðåæäàíåòî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñòèðàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è ïúðâà, 

Ñïèðàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî îò ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê
×ë. 249. (1) Ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ñïèðà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 24 è 25.
(2) Ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ñå ïðîèçíàñÿ îòíîñíî ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå, çàáðàíàòà çà íàïóñêàíå íà ïðåäåëèòå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è îòñòðàíÿâàíåòî íà îáâèíÿåìèÿ îò äëúæíîñò.
(3) Ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê îòìåíÿ è ìÿðêàòà çà îáåçïå÷àâàíå íà ãðàæäàíñêèÿ èñê, àêî îñíîâàíèåòî çà íåéíîòî íàëàãàíå å îòïàäíàëî.
(4) Ðàçïîðåæäàíåòî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñòèðàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è âòîðà.

Íàñðî÷âàíå íà äåëîòî
×ë. 250. (1) Êîãàòî ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà çà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî â ñúäåáíî çàñåäàíèå, ñúäèÿòà - äîêëàä÷èê íàñðî÷âà äåëîòî â äâóìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíåòî ìó.
(2) Êîãàòî äåëîòî ïðåäñòàâëÿâà ôàêòè÷åñêà èëè ïðàâíà ñëîæíîñò, êàêòî è â äðóãè èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè, ïðåäñåäàòåëÿò íà ñúäà ìîæå ïèñìåíî äà ðàçðåøè ñúäåáíîòî çàñåäàíèå äà áúäå íàñðî÷åíî â îïðåäåëåí îò íåãî ïî-äúëúã ñðîê. 

Íàñðî÷âàíå íà äåëîòî ïðè óñòàíîâÿâàíå íà îñíîâàíèÿ çà ïðîâåæäàíå íà ñúêðàòåíî ñúäåáíî ñëåäñòâèå
×ë.251. (1) Êîãàòî âúç îñíîâà íà îáâèíèòåëíèÿ àêò è äàííèòå ïî äåëîòî ñúäèÿòà - äîêëàä÷èê óñòàíîâè, ÷å ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà çà ïðîâåæäàíå íà ñúêðàòåíî ñúäåáíî ñëåäñòâèå, òîé íàñðî÷âà äåëîòî â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïîñòúïâàíåòî ìó çà ïðîâåæäàíå íà çàñåäàíèå çà ïðåäâàðèòåëíî èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå ïî ðåäà íà ðàçäåë ²V íà ãëàâà äâàäåñåò è ñåäìà.
(2) Çà çàñåäàíèåòî ïî àë.1 ñå ïðèçîâàâàò ñòðàíèòå, êàêòî è ïîñòðàäàëèÿò èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè. 

Íàñðî÷âàíå íà äåëîòî ïðè óñòàíîâÿâàíå íà îñíîâàíèÿ çà îñâîáîæäàâàíå îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò ñ íàëàãàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå
×ë. 252. Êîãàòî âúç îñíîâà íà îáâèíèòåëíèÿ àêò è äàííèòå ïî äåëîòî ñúäèÿòà - äîêëàä÷èê óñòàíîâè, ÷å ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 78à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, òîé íàñðî÷âà, ðàçãëåæäà è ðåøàâà äåëîòî ïî ðåäà íà ðàçäåë V íà ãëàâà äâàäåñåò è ñåäìà.

Ñòðàíè â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 253. Ñòðàíè â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñà: 
1. ïðîêóðîðúò; 
2. ïîäñúäèìèÿò è çàùèòíèêúò; 
3. ÷àñòíèÿò òúæèòåë è ÷àñòíèÿò îáâèíèòåë; 
4. ãðàæäàíñêèÿò èùåö è ãðàæäàíñêèÿò îòâåòíèê .


Ðàçäåë II
Ïîäãîòâèòåëíè äåéñòâèÿ çà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî â ñúäåáíî 
            çàñåäàíèå

Âðú÷âàíå íà ïîäñúäèìèÿ ïðåïèñ îò îáâèíèòåëíèÿ àêò èëè îò òúæáàòà è ñðîê çà ïîäàâàíå íà îòãîâîð
×ë. 254. (1) Ïî ðàçïîðåæäàíå íà ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ïðåïèñ îò îáâèíèòåëíèÿ àêò ñå âðú÷âà íà ïîäñúäèìèÿ. 
(2) Êîãàòî ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî å îáðàçóâàíî ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ, íà ïîäñúäèìèÿ ñå âðú÷âà ïðåïèñ îò íåÿ è îò ðàçïîðåæäàíåòî, ñ êîåòî ñå äàâà õîä íà òúæáàòà. 
(3) Îñâåí â ñëó÷àèòå ïî ðàçäåë ², ²² è V íà ãëàâà äâàäåñåò è ñåäìà, â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò âðú÷âàíåòî íà êíèæàòà ïî àë. 1 è 2 ïîäñúäèìèÿò ìîæå äà äàäå îòãîâîð, â êîéòî äà èçëîæè âúçðàæåíèÿòà ñè è äà íàïðàâè íîâè èñêàíèÿ. 

Ñúîáùåíèÿ çà íàñðî÷âàíå íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå
×ë. 255. (1) Çà íàñðî÷âàíåòî íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ñå ñúîáùàâà íà ïîñòðàäàëèÿ èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè.
 	(2) Îñâåí â ñëó÷àèòå ïî ðàçäåë ², ²² è V íà ãëàâà äâàäåñåò è ñåäìà, â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò âðú÷âàíåòî íà ñúîáùåíèåòî ïîñòðàäàëèÿò èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè ìîãàò äà ïðàâÿò èñêàíèÿ çà êîíñòèòóèðàíå êàòî ÷àñòåí îáâèíèòåë è ãðàæäàíñêè èùåö, êàêòî è çà îïðåäåëÿíå íà îáù ïúëíîìîùíèê ïðè ìíîæåñòâî ïîñòðàäàëè. 

Ïîäãîòîâêà íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå
×ë. 256. (1) Çà ïîäãîòîâêàòà íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ñå ïðîèçíàñÿ îòíîñíî: 
1. ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî ïðè çàêðèòè âðàòè, ïðèâëè÷àíåòî íà çàïàñåí ñúäèÿ èëè ñúäåáåí çàñåäàòåë, íàçíà÷àâàíåòî íà çàùèòíèê, âåùî ëèöå, ïðåâîäà÷ èëè òúëêîâíèê è èçâúðøâàíåòî íà äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî ïî äåëåãàöèÿ;
2. ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå, áåç äà ðàçãëåæäà âúïðîñà çà íàëè÷èåòî íà îáîñíîâàíî ïðåäïîëîæåíèå çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå;
3. ìÿðêàòà çà îáåçïå÷àâàíå íà ãðàæäàíñêèÿ èñê, êîíôèñêàöèÿòà, ãëîáàòà è îòíåìàíåòî íà âåùè â ïîëçà íà äúðæàâàòà; 
4. ðåäà, ïî êîéòî ñëåäâà äà ñå ðàçãëåäà äåëîòî; 
5. ëèöàòà, êîèòî ñëåäâà äà ñå ïðèçîâàò.
(2) Ðàçïîðåæäàíåòî íà ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ïî àë. 1, ò.2 è 3 ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è âòîðà.
(3) Ïî èñêàíèÿ îòíîñíî ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê âíàñÿ äåëîòî â îòêðèòî çàñåäàíèå ñ ó÷àñòèå íà ïðîêóðîðà, ïîäñúäèìèÿ è íåãîâèÿ çàùèòíèê. Ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà îïðåäåëåíèåòî ñúäúò îáñúæäà íàëèöå ëè ñà îñíîâàíèÿòà çà èçìåíÿâàíå èëè îòìåíÿâàíå íà ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå, áåç äà ðàçãëåæäà âúïðîñà çà íàëè÷èåòî íà îáîñíîâàíî ïðåäïîëîæåíèå çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå.
(4) Îïðåäåëåíèåòî ïî àë.3 ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è âòîðà.

Çàäúëæåíèÿ íà ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê
×ë. 257. Ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ðàçïîðåæäà äà ñå ïðèçîâàò çà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ëèöàòà, ïîñî÷åíè â ñïèñúêà, è âçåìà íåîáõîäèìèòå ìåðêè, çà äà îñèãóðè íà ïîäñúäèìèÿ è íåãîâèÿ çàùèòíèê, íà ïîñòðàäàëèÿ èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè âúçìîæíîñò äà ñå çàïîçíàÿò ñ ìàòåðèàëèòå ïî äåëîòî è äà íàïðàâÿò íåîáõîäèìèòå èçâëå÷åíèÿ.







Ãëàâà äâàäåñåòà
ÑÚÄÅÁÍÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Ðàçäåë I
Îáùè ïîëîæåíèÿ

Íåèçìåííîñò íà ñúñòàâà
×ë. 258. (1) Äåëîòî ñå ðàçãëåæäà îò åäèí è ñúù ñúñòàâ íà ñúäà îò çàïî÷âàíåòî äî çàâúðøâàíåòî íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå. 
(2) Êîãàòî íÿêîé ÷ëåí îò ñúñòàâà íà ñúäà íå ìîæå äà ïðîäúëæè äà ó÷àñòâà â ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî è ñå íàëàãà äà áúäå çàìåíåí, ñúäåáíîòî çàñåäàíèå çàïî÷âà îòíà÷àëî. 

Íåïðåêúñíàòîñò íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå
×ë. 259. Ñëåä èçñëóøâàíå íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ è ïîñëåäíàòà äóìà íà ïîäñúäèìèÿ ÷ëåíîâåòå îò ñúñòàâà íà ñúäà íå ìîãàò ïðåäè ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà äà ðàçãëåæäàò äðóãî äåëî. 

Çàïàñíè ñúäèè è ñúäåáíè çàñåäàòåëè
×ë. 260. (1) Êîãàòî ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî èçèñêâà ïðîäúëæèòåëíî âðåìå, ìîæå äà ñå ïðèâëå÷å çàïàñåí ñúäèÿ èëè ñúäåáåí çàñåäàòåë. 
(2) Çàïàñíèÿò ñúäèÿ èëè ñúäåáåí çàñåäàòåë ïðèñúñòâà ïðè ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî îò íà÷àëîòî íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ñ ïðàâà íà ÷ëåí îò ñúñòàâà, îñâåí ïðàâîòî äà âçåìà ó÷àñòèå â ñúâåùàíèÿòà è â ðåøàâàíåòî íà âúïðîñèòå ïî äåëîòî. 
(3) Êîãàòî íÿêîé ÷ëåí îò ñúñòàâà íà ñúäà íå ìîæå äà ïðîäúëæè ó÷àñòèåòî ñè â ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî, çàïàñíèÿò ãî çàìåñòâà ñ âñè÷êè ïðàâà íà ÷ëåí îò ñúñòàâà è ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî ïðîäúëæàâà. 

Ìåðêè çà îñèãóðÿâàíå âúçïèòàòåëíî âúçäåéñòâèå 
íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå
×ë. 261. (1) Ïðèñúñòâàùèòå â ñúäåáíàòà çàëà äúëæàò óâàæåíèå íà ñúäà, ñòðàíèòå è ñúäåáíèÿ ñåêðåòàð.
(2) Ñúäúò âçåìà íåîáõîäèìèòå ìåðêè, çà äà îñèãóðè âúçïèòàòåëíî âúçäåéñòâèå íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå. 

Ïðîâåæäàíå íà ñúäåáíî çàñåäàíèå èçâúí 
ïîìåùåíèåòî íà ñúäà
×ë. 262. Êîãàòî å íåîáõîäèìî, ñúäåáíîòî çàñåäàíèå èëè îòäåëíè ñúäåáíè äåéñòâèÿ ñå ïðîâåæäàò èçâúí ïîìåùåíèåòî íà ñúäà. 

Ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî ïðè çàêðèòè âðàòè
×ë. 263. (1) Ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî èëè èçâúðøâàíåòî íà îòäåëíè ñúäîïðîèçâîäñòâåíè äåéñòâèÿ ñòàâà ïðè çàêðèòè âðàòè, êîãàòî òîâà ñå íàëàãà çà çàïàçâàíå íà äúðæàâíàòà òàéíà èëè íà íðàâñòâåíîñòòà, êàêòî è â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2.
(2) Ðàçïîðåäáàòà íà ïðåäõîäíàòà àëèíåÿ ìîæå äà ñå ïðèëîæè è êîãàòî òîâà å íåîáõîäèìî, çà äà ñå ïðåäîòâðàòè ðàçãëàñÿâàíåòî íà ôàêòè îò èíòèìíèÿ æèâîò íà ãðàæäàíèòå. 
(3) Âúâ âñè÷êè ñëó÷àè ïðèñúäàòà ñå îáÿâÿâà ïóáëè÷íî. 

Ëèöà, êîèòî ìîãàò äà ïðèñúñòâàò íà ñúäåáíî çàñåäàíèå 
ïðè çàêðèòè âðàòè
×ë. 264. (1) Íà ñúäåáíî çàñåäàíèå, ïðîâåæäàíî ïðè çàêðèòè âðàòè, ìîãàò äà ïðèñúñòâàò ëèöàòà, íà êîèòî ïðåäñåäàòåëÿò ðàçðåøè òîâà, è ïî åäíî ëèöå, ïîñî÷åíî îò âñåêè ïîäñúäèì. 
(2) Ðàçïîðåäáàòà íà àë. 1 íå ñå ïðèëàãà, êîãàòî èìà îïàñíîñò äà ñå ðàçãëàñè äúðæàâíà èëè äðóãà çàùèòåíà îò çàêîí òàéíà, êàêòî è â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2.

Ëèöà, êîèòî íå ìîãàò äà ïðèñúñòâàò íà ñúäåáíî çàñåäàíèå
×ë. 265. Íà ñúäåáíî çàñåäàíèå íå ìîãàò äà ïðèñúñòâàò: 
1. ëèöà, êîèòî íå ñà íàâúðøèëè îñåìíàäåñåòãîäèøíà âúçðàñò, àêî íå ñà ñòðàíè ïî äåëîòî èëè ñâèäåòåëè; 
2. âúîðúæåíè ëèöà, îñâåí îõðàíàòà. 

Ôóíêöèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ñúñòàâà
×ë. 266. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò íà ñúñòàâà ðúêîâîäè ñúäåáíîòî çàñåäàíèå òàêà, ÷å äà ñå îñèãóðè îáåêòèâíî, âñåñòðàííî è ïúëíî èçÿñíÿâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî, êàêòî è òî÷íî ñïàçâàíå íà çàêîíà. 
(2) Ïðåäñåäàòåëÿò íà ñúñòàâà ïîääúðæà ðåäà â ñúäåáíàòà çàëà, êàòî çà ãðóáè íàðóøåíèÿ ìîæå äà íàëàãà ãëîáà äî ïåòñòîòèí ëåâà íà âñåêè ïðèñúñòâàù. 
(3) Ðàçïîðåæäàíèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ ñà çàäúëæèòåëíè çà âñè÷êè, êîèòî ñå íàìèðàò â ñúäåáíàòà çàëà. 
(4) Ðàçïîðåæäàíèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ ìîãàò äà áúäàò îòìåíåíè îò ñúñòàâà íà ñúäà. 
Îòñòðàíÿâàíå îò ñúäåáíàòà çàëà
×ë. 267. (1) Êîãàòî ïîäñúäèìèÿò, ÷àñòíèÿò îáâèíèòåë, ÷àñòíèÿò òúæèòåë, ãðàæäàíñêèÿò èùåö èëè ãðàæäàíñêèÿò îòâåòíèê íå ñïàçâà ðåäà íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå, ïðåäñåäàòåëÿò ãî ïðåäóïðåæäàâà, ÷å ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ùå áúäå îòñòðàíåí îò ñúäåáíàòà çàëà. Àêî òîé ïðîäúëæàâà äà íàðóøàâà ðåäà, ñúäúò ìîæå äà ãî îòñòðàíè îò ñúäåáíàòà çàëà çà îïðåäåëåíî âðåìå. 
(2) Ñëåä êàòî îòñòðàíåíèÿò ñå çàâúðíå â ñúäåáíàòà çàëà, ïðåäñåäàòåëÿò ìó ñúîáùàâà äåéñòâèÿòà, êîèòî ñà áèëè èçâúðøåíè â íåãîâî îòñúñòâèå, ÷ðåç ïðî÷èòàíå íà ñúäåáíèÿ ïðîòîêîë. 
(3) Êîãàòî ïðîêóðîðúò, çàùèòíèêúò èëè ïîâåðåíèêúò è ñëåä ïðåäóïðåæäåíèåòî íà ïðåäñåäàòåëÿ ïðîäúëæàâà äà íàðóøàâà ðåäà â ñúäåáíàòà çàëà, ñúäúò ìîæå äà îòëîæè ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî, àêî íå å âúçìîæíî äà áúäå çàìåíåí ïî ñúîòâåòíèÿ ðåä ñ äðóãî ëèöå áåç âðåäà çà äåëîòî. Çà íàðóøàâàíåòî ïðåäñåäàòåëÿò ñúîáùàâà íà ñúîòâåòíèÿ îðãàí. 
(4) Êîãàòî äðóãè ëèöà íàðóøàâàò ðåäà, ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà ãè îòñòðàíè îò ñúäåáíàòà çàëà. 

Çàäúëæèòåëíî ó÷àñòèå íà ïðîêóðîðà
×ë. 268. (1) Ó÷àñòèåòî íà ïðîêóðîðà â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ïî äåëà îò îáù õàðàêòåð å çàäúëæèòåëíî.
(2) Àêî ó÷àñòèåòî íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð ïðè ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå å íåâúçìîæíî ïî îáåêòèâíè ïðè÷èíè, òîé ìîæå äà áúäå çàìåíåí îò äðóã ïðîêóðîð. 

Ïðèñúñòâèå íà ïîäñúäèìèÿ â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå
×ë. 269. (1) Ïî äåëà ñ îáâèíåíèå çà òåæêî ïðåñòúïëåíèå ïðèñúñòâèåòî íà ïîäñúäèìèÿ â ñúäåáíî çàñåäàíèå å çàäúëæèòåëíî. 
(2) Ñúäúò ìîæå äà ðàçïîðåäè ïîäñúäèìèÿò äà ñå ÿâè è ïî äåëà, ïî êîèòî ïðèñúñòâèåòî ìó íå å çàäúëæèòåëíî, êîãàòî òîâà å íåîáõîäèìî çà ðàçêðèâàíå íà îáåêòèâíàòà èñòèíà. 
(3) Êîãàòî òîâà íÿìà äà ïîïðå÷è çà ðàçêðèâàíå íà îáåêòèâíàòà èñòèíà, äåëîòî ìîæå äà áúäå ðàçãëåäàíî â îòñúñòâèå íà ïîäñúäèìèÿ, àêî: 
1. íå å íàìåðåí íà ïîñî÷åíèÿ îò íåãî àäðåñ èëè å ïðîìåíèë ñúùèÿ, áåç äà óâåäîìè ñúîòâåòíèÿ îðãàí; 
2. ìåñòîæèâååíåòî ìó â ñòðàíàòà íå å èçâåñòíî è ñëåä ùàòåëíî èçäèðâàíå íå å óñòàíîâåíî. 
3. ñå íàìèðà èçâúí ïðåäåëèòå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è:
à) ìåñòîæèâååíåòî ìó íå å èçâåñòíî;
á) íå ìîæå äà áúäå ïðèçîâàí ïî äðóãè ïðè÷èíè;
â) å ðåäîâíî ïðèçîâàí è íå å ïîñî÷èë óâàæèòåëíè ïðè÷èíè çà íåÿâÿâàíåòî ñè.

Ïðîèçíàñÿíå ïî ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå è äðóãèòå ìåðêè çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 270. (1) Âúïðîñúò çà èçìåíÿâàíå íà ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå ìîæå äà ñå ïîñòàâÿ ïî âñÿêî âðåìå íà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî. Íîâî èñêàíå ïî ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå â ñúîòâåòíàòà èíñòàíöèÿ ìîæå äà ñå ïðàâè ïðè ïðîìÿíà íà îáñòîÿòåëñòâàòà.
(2) Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ñ îïðåäåëåíèå â îòêðèòî çàñåäàíèå, áåç äà ðàçãëåæäà âúïðîñà çà íàëè÷èåòî íà îáîñíîâàíî ïðåäïîëîæåíèå çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå.
(3) Ïî ðåäà íà àë.1 è 2 ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ è ïî èñêàíèÿòà îòíîñíî çàáðàíàòà íà ïîäñúäèìèÿ çà íàïóñêàíå íà ïðåäåëèòå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è îòñòðàíÿâàíåòî íà ïîäñúäèìèÿ îò äëúæíîñò.
         (4) Îïðåäåëåíèåòî ïî àë.2 è 3 ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñòèðàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è âòîðà.


Ðàçäåë II
Äåéñòâèÿ ïî äàâàíå õîä íà äåëîòî â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå

Ðåøàâàíå íà âúïðîñà çà äàâàíå õîä íà äåëîòî
×ë. 271. (1) Ñëåä îòêðèâàíå íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ïî äåëîòî ïðåäñåäàòåëÿò ïðîâåðÿâà äàëè ñà ñå ÿâèëè âñè÷êè ïðèçîâàíè ëèöà è àêî íÿêîè îò òÿõ íå ñà ñå ÿâèëè - ïî êàêâè ïðè÷èíè. 
(2) Ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ñå îòëàãà, êîãàòî íå ñå ÿâè: 
1. ïðîêóðîðúò; 
2. ïîäñúäèìèÿò, àêî ÿâÿâàíåòî ìó å çàäúëæèòåëíî, îñâåí â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 269, àë. 3;
3. çàùèòíèêúò, àêî íå å âúçìîæíî äà áúäå çàìåíåí ñ äðóã, áåç äà ñå íàêúðíè ïðàâîòî íà çàùèòà íà ïîäñúäèìèÿ. 
(3) Êîãàòî ïðèçîâàíîòî ëèöå íå ìîæå äà ñå ÿâè ïîðàäè çàáîëÿâàíå, òîâà ñå óäîñòîâåðÿâà ñ ìåäèöèíñêè äîêóìåíò, â êîéòî å îòðàçåíî óñòàíîâåíîòî çàáîëÿâàíå è ñúñòàâëÿâà òî ëè ïðå÷êà çà ÿâÿâàíå ïðåä ñúäà. Ìåäèöèíñêèÿò äîêóìåíò ñëåäâà äà áúäå ïðåäñòàâåí â ñúäà íåçàáàâíî ñëåä êîíñòàòèðàíå íà îñíîâàíèåòî çà èçäàâàíåòî ìó.
(4) Êîãàòî íå ñå ÿâè áåç óâàæèòåëíè ïðè÷èíè ÷àñòíèÿò òúæèòåë, ñúäúò ïðèëàãà ÷ë. 23, àë. 4, ò. 5.
(5) Ñúäåáíîòî çàñåäàíèå íå ñå îòëàãà, àêî ïîñòðàäàëèÿò èëè  íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè íå ñà íàìåðåíè íà ïîñî÷åíèÿ îò òÿõ àäðåñ çà ïðèçîâàâàíå â ñòðàíàòà.
(6) Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî íàïðàâåíèòå èñêàíèÿ çà êîíñòèòóèðàíå íà  íîâè ñòðàíè â ïðîèçâîäñòâîòî. 
(7) Êîãàòî ÷àñòíèÿò îáâèíèòåë èëè íåãîâèÿò ïðåäñòàâèòåë, ãðàæäàíñêèÿò èùåö èëè íåãîâèÿò ïðåäñòàâèòåë, ãðàæäàíñêèÿò îòâåòíèê èëè íåãîâèÿò ïðåäñòàâèòåë íå ñå ÿâè áåç óâàæèòåëíè ïðè÷èíè, ñúäúò ðàçãëåæäà äåëîòî â íåãîâî îòñúñòâèå, à êîãàòî íå ñå ÿâè ïî óâàæèòåëíè ïðè÷èíè, ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ñå îòëàãà, àêî íå å ïîèñêàíî èçðè÷íî ïðîäúëæàâàíåòî ìó.
(8) Íåÿâÿâàíåòî íà ñâèäåòåë èëè âåùî ëèöå íå å îñíîâàíèå çà îòëàãàíå íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå, àêî ñúäúò íàìåðè, ÷å è áåç òÿõ îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî ìîãàò äà áúäàò èçÿñíåíè. 
(9) Âúâ âñè÷êè ñëó÷àè íà íåÿâÿâàíå íà ïðèçîâàíè ëèöà ñúäúò èçñëóøâà ñòðàíèòå ïî âúïðîñà ñëåäâà ëè äà ñå äàäå õîä íà äåëîòî. 
(10) Êîãàòî äåëîòî ñå îòëàãà ïîðàäè íåÿâÿâàíå áåç óâàæèòåëíà ïðè÷èíà íà  ñòðàíà, ñâèäåòåë èëè âåùî ëèöå, ñúäúò èì íàëàãà ãëîáà äî ïåòñòîòèí ëåâà.

Ïðîâåðêà íà ñàìîëè÷íîñòòà íà ÿâèëèòå ñå ëèöà
×ë. 272. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò ïðîâåðÿâà ñàìîëè÷íîñòòà íà ïîäñúäèìèÿ, êàòî ãî çàïèòâà çà òðèòå èìåíà, çà äàòàòà è ìÿñòîòî íà ðàæäàíåòî, çà íåãîâàòà íàðîäíîñò, ãðàæäàíñòâî, ìåñòîæèòåëñòâî, îáðàçîâàíèå, ñåìåéíî ïîëîæåíèå è åäèííèÿ ìó ãðàæäàíñêè íîìåð, êàêòî è äàëè å îñúæäàí. 
(2) Ïðè ñúìíåíèå çà ñàìîëè÷íîñòòà íà ïîäñúäèìèÿ èäåíòèôèêàöèÿòà ìîæå äà ñå èçâúðøè ïî áèîìåòðè÷íè äàííè.
(3) Ñëåä òîâà ïðåäñåäàòåëÿò ïðîâåðÿâà ñàìîëè÷íîñòòà è íà äðóãèòå ÿâèëè ñå ëèöà, êàòî â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2 òîâà ñòàâà ïî íà÷èí, íåäîïóñêàù ðàçêðèâàíå íà ñàìîëè÷íîñòòà íà ñâèäåòåëÿ. 
(4) Ïðåäñåäàòåëÿò ïðîâåðÿâà è âðú÷åíè ëè ñà ïðåïèñèòå è ñúîáùåíèÿòà ïî ÷ë. 254 è ÷ë. 255.

Îòñòðàíÿâàíå íà ñâèäåòåëèòå îò ñúäåáíàòà çàëà
×ë. 273. (1) Ñâèäåòåëèòå ñå îòñòðàíÿâàò îò ñúäåáíàòà çàëà äî ðàçïèòà èì, ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè, êîèòî ó÷àñòâàò â ïðîèçâîäñòâîòî êàòî ÷àñòíè îáâèíèòåëè, ãðàæäàíñêè èùöè è ãðàæäàíñêè îòâåòíèöè. 
(2) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2 ñâèäåòåëèòå íå ïðèñúñòâàò â ñúäåáíàòà çàëà. 

Îòâîäè
×ë. 274. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò ðàçÿñíÿâà íà ñòðàíèòå ïðàâîòî èì íà îòâîäè ñðåùó ÷ëåíîâåòå íà ñúñòàâà, ïðîêóðîðà, çàùèòíèöèòå è ñúäåáíèÿ ñåêðåòàð, âåùèòå ëèöà, ïðåâîäà÷à è òúëêîâíèêà, êàêòî è ïðàâîòî èì äà âúçðàçÿò ñðåùó ðàçïèòà íà íÿêîè ñâèäåòåëè. 
(2) Ñëåä êàòî ñúäúò ñå ïðîèçíåñå ïî îòâîäèòå è âúçðàæåíèÿòà, ïðåäñåäàòåëÿò ðàçÿñíÿâà íà ñòðàíèòå ïðàâàòà èì, ïðåäâèäåíè â òîçè êîäåêñ. 

Íîâè èñêàíèÿ
×ë. 275. (1) Ñòðàíèòå ìîãàò äà ïðàâÿò íîâè èñêàíèÿ ïî äîêàçàòåëñòâàòà è ïî ðåäà íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå. 
(3) Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî íàïðàâåíèòå èñêàíèÿ, ñëåä êàòî èçñëóøà ñòðàíèòå. 


Ðàçäåë I²²
Ñúäåáíî ñëåäñòâèå

Ðúêîâîäñòâî íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå
×ë. 276. (1) Ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ñå ðúêîâîäè îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ñúñòàâà è çàïî÷âà ñ ïðî÷èòàíå íà îáâèíèòåëíèÿ àêò îò ïðîêóðîðà ïðè äåëà îò îáù õàðàêòåð èëè ñ ïðî÷èòàíå íà òúæáàòà îò ÷àñòíèÿ òúæèòåë ïðè äåëà îò ÷àñòåí õàðàêòåð. 
(2) Êîãàòî å ïðåäÿâåí ãðàæäàíñêè èñê, òîé ñå ïðî÷èòà îò ãðàæäàíñêèÿ èùåö. 
(3) Ïðåäñåäàòåëÿò çàïèòâà ïîäñúäèìèÿ ðàçáðàë ëè å â êàêâî ñå îáâèíÿâà. 

Ðàçïèò íà ïîäñúäèìèÿ
×ë. 277. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò ïîêàíâà ïîäñúäèìèÿ äà äàäå îáÿñíåíèÿ ïî îáâèíåíèåòî. 
(2) Ïîäñúäèìèÿò ìîæå äà äàâà îáÿñíåíèÿ âúâ âñåêè ìîìåíò íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå. 
(3) Íà ïîäñúäèìèÿ ñå ïîñòàâÿò âúïðîñè íàé-íàïðåä îò ïðîêóðîðà èëè ÷àñòíèÿ òúæèòåë, ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë è íåãîâèÿ ïîâåðåíèê, ãðàæäàíñêèÿ èùåö è íåãîâèÿ ïîâåðåíèê, ãðàæäàíñêèÿ îòâåòíèê è íåãîâèÿ ïîâåðåíèê, äðóãèòå ïîäñúäèìè è òåõíèòå çàùèòíèöè è çàùèòíèêà íà ïîäñúäèìèÿ. 
(4) Ïðåäñåäàòåëÿò è äðóãèòå ÷ëåíîâå íà ñúäåáíèÿ ñúñòàâ ìîãàò äà ïîñòàâÿò âúïðîñè íà ïîäñúäèìèÿ ñëåä èç÷åðïâàíå íà âúïðîñèòå íà ñòðàíèòå. 


Ðàçïèò íà ïîäñúäèìèÿ â îòñúñòâèå íà äðóãè ïîäñúäèìè
×ë. 278. (1) Ðàçïèò íà ïîäñúäèìèÿ â îòñúñòâèå íà äðóãè ïîäñúäèìè ñå äîïóñêà, êîãàòî òîâà ñå íàëàãà çà ðàçêðèâàíå íà îáåêòèâíàòà èñòèíà. 
(2) Ñëåä çàâðúùàíåòî â ñúäåáíàòà çàëà íà ïîäñúäèìèÿ, ïðåäñåäàòåëÿò ãî çàïîçíàâà ñ îáÿñíåíèÿòà, äàäåíè â íåãîâî îòñúñòâèå ÷ðåç ïðî÷èòàíå íà ñúäåáíèÿ ïðîòîêîë. 



Ïðî÷èòàíå îáÿñíåíèÿòà íà îáâèíÿåìèÿ èëè ïîäñúäèìèÿ
×ë. 279. (1) Îáÿñíåíèÿòà íà îáâèíÿåì èëè ïîäñúäèì, äàäåíè ïî ñúùîòî äåëî íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïðåä ñúäèÿ èëè ïðåä äðóã ñúñòàâ íà ñúäà, ñå ïðî÷èòàò, êîãàòî: 
1. ëèöåòî å ïî÷èíàëî è íà äåëîòî å äàäåíî õîä ïî îòíîøåíèå íà äðóãèòå ïîäñúäèìè; 
2. äåëîòî ñå ðàçãëåæäà â îòñúñòâèå íà ïîäñúäèìèÿ; 
3. ìåæäó îáÿñíåíèÿòà, äàäåíè â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, è íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå èìà ñúùåñòâåíî ïðîòèâîðå÷èå; 
4. ïîäñúäèìèÿò îòêàçâà äà äàäå îáÿñíåíèÿ èëè òâúðäè, ÷å íå ñè ñïîìíÿ íåùî. 
(2) Ïîëçâàíå íà çâóêîçàïèñ è âèäåîçàïèñ íå ñå äîïóñêà, ïðåäè äà ñå ïðî÷åòàò îáÿñíåíèÿòà íà ïîäñúäèìèÿ. 

Ðàçïèò íà ñâèäåòåëè
×ë. 280. (1) Íàé - íàïðåä ñå ðàçïèòâàò ñâèäåòåëèòå, ïîñî÷åíè îò îáâèíåíèåòî, à ñëåä òîâà äðóãèòå ñâèäåòåëè. Êîãàòî å íåîáõîäèìî, ñúäúò ìîæå äà èçìåíè òîçè ðåä.
(2) Íà ñâèäåòåëèòå ñå çàäàâàò âúïðîñè ïî ðåäà, óñòàíîâåí â ÷ë. 277, àë. 3 è àë. 4. Ñòðàíàòà, êîÿòî å ïîñî÷èëà ñâèäåòåëÿ, çàäàâà âúïðîñèòå ñè ïðåäè äðóãèòå ñòðàíè. 
(3) Ðàçïèòàíèòå ñâèäåòåëè íå ìîãàò äà íàïóñêàò ñúäåáíàòà çàëà ïðåäè ïðèêëþ÷âàíå íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå îñâåí ñ ðàçðåøåíèå íà ñúäà, âçåòî ñëåä èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2 ñâèäåòåëÿò îñòàâà íà ðàçïîëîæåíèå íà ñúäà â ïîäõîäÿùî ïîìåùåíèå èçâúí ñúäåáíàòà çàëà. 
(4) Ñëåä êàòî äàäàò ïîêàçàíèÿòà ñè, íåïúëíîëåòíèòå ñâèäåòåëè ñå îòñòðàíÿâàò îò ñúäåáíàòà çàëà, àêî ñúäúò íå ïîñòàíîâè äðóãî. 
(5) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 127, àë. 2, ò. 2 ðàçïèòúò íà ñâèäåòåëèòå ñå ïðîâåæäà ïî íà÷èí, íåäîïóñêàù ðàçêðèâàíå íà ñàìîëè÷íîñòòà èì. 
(6) Êîãàòî ñâèäåòåë å ðàçïèòàí ïðåä ñúäèÿ â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïî ñúùîòî äåëî, â ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî òîé ñå ðàçïèòâà ñàìî àêî ñòðàíèòå ñà íàïðàâèëè èçðè÷íî èñêàíå çà òîâà.

Ïðî÷èòàíå íà ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåë
×ë. 281. (1) Ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåë, äàäåíè ïî ñúùîòî äåëî ïðåä ñúäèÿ â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî èëè ïðåä äðóã ñúñòàâ íà ñúäà, ñå ïðî÷èòàò, àêî ñòðàíèòå íå ñà ïîèñêàëè ðàçïèò. 
(2) Îñâåí â ñëó÷àèòå ïî àë.1, ïîêàçàíèÿòà ñå ïðî÷èòàò, è êîãàòî: 
1. ìåæäó òÿõ è ïîêàçàíèÿòà, äàäåíè íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå, èìà ñúùåñòâåíî ïðîòèâîðå÷èå; 
2. ñâèäåòåëÿò îòêàçâà äà äàäå ïîêàçàíèÿ èëè òâúðäè, ÷å íå ñè ñïîìíÿ íåùî; 
3. ñâèäåòåëÿò, ðåäîâíî ïðèçîâàí, íå ìîæå äà ñå ÿâè ïðåä ñúäà çà ïðîäúëæèòåëíî èëè íåîïðåäåëåíî âðåìå è íå ñå íàëàãà èëè íå ìîæå äà áúäå ðàçïèòàí ïî äåëåãàöèÿ; 
4. ñâèäåòåëÿò íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí, çà äà áúäå ïðèçîâàí, èëè å ïî÷èíàë. 
5. ñâèäåòåëÿò íå ñå ÿâÿâà è ñòðàíèòå ñà ñúãëàñíè ñ òîâà. 
(3) Ïî ðåäà íà ïðåäõîäíàòà àëèíåÿ ìîãàò äà áúäàò ïðî÷åòåíè îáÿñíåíèÿòà, äàäåíè ïî ñúùîòî äåëî îò îáâèíÿåì, êîéòî ñå ðàçïèòâà íà îñíîâàíèå ÷ë. 122, àë. 1, ò. 1.
(4) Ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 2, òî÷êè 1-5 ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåë, äàäåíè ïðåä îðãàí íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, ìîãàò äà ñå ïðî÷åòàò ñúñ ñúãëàñèåòî íà ïîäñúäèìèÿ è íåãîâèÿ çàùèòíèê, ãðàæäàíñêèÿ èùåö, ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë è òåõíèòå ïîâåðåíèöè. Çà òîâà ñúäåáíî ñëåäñòâåíî äåéñòâèå ïî èñêàíå íà ïîäñúäèìèÿ ñúäúò ìó íàçíà÷àâà çàùèòíèê, àêî íÿìà òàêúâ, è ìó ðàçÿñíÿâà, ÷å ïðî÷åòåíèòå ïîêàçàíèÿ ìîãàò äà ñå ïîëçâàò ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà.
(5) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 - 3, êîãàòî ïîäñúäèìèÿò íÿìà çàùèòíèê, ñúäúò ìó ðàçÿñíÿâà, ÷å ïðî÷åòåíèòå ïîêàçàíèÿ ùå ñå ïîëçâàò ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà
(6) Ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 2, òî÷êè 1-5 ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåë, äàäåíè ïðåä îðãàí íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, ìîãàò äà ñå ïðî÷åòàò ïî èñêàíå íà ïîäñúäèìèÿ èëè íà íåãîâèÿ çàùèòíèê, êîãàòî íå å óâàæåíî èñêàíåòî èì ïî ÷ë. 227, àë. 4. 
(7) Èçïîëçâàíåòî íà çâóêîçàïèñ è âèäåîçàïèñ íå ñå äîïóñêà, ïðåäè äà ñå ïðî÷åòàò ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåëÿ. 
(8) Êîãàòî ñâèäåòåëÿò å ðàçïèòàí ïî äåëåãàöèÿ, ïðî÷èòà ñå ïðîòîêîëúò çà ðàçïèò. 

Ðàçïèò íà âåùîòî ëèöå è äîïúëíèòåëíà åêñïåðòèçà
×ë. 282. (1) Íà âåùîòî ëèöå ñå ïîñòàâÿò âúïðîñè, ñëåä êàòî ñå ïðî÷åòå çàêëþ÷åíèåòî ìó. 
(2) Âúïðîñèòå ñå çàäàâàò ïî ðåäà, óñòàíîâåí â ÷ë. 277, àë. 3 è àë. 4.
(3) Ðàçïèò íà âåùîòî ëèöå ìîæå äà íå ñå ïðîâåäå, àêî ñòðàíèòå ñà ñúãëàñíè ñ òîâà. 

Ïðî÷èòàíå íà ïðîòîêîëèòå è äðóãèòå äîêóìåíòè
×ë. 283. Ñúäúò ïðî÷èòà ïðîòîêîëèòå çà îãëåä è îñâèäåòåëñòâàíå, çà ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå, çà ñëåäñòâåí åêñïåðèìåíò è çà ðàçïîçíàâàíå íà ëèöà è ïðåäìåòè, êàêòî è äðóãèòå äîêóìåíòè, ïðèëîæåíè êúì äåëîòî, àêî òå ñúäúðæàò ôàêòè, êîèòî èìàò çíà÷åíèå çà èçÿñíÿâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî. 

Ïðåäÿâÿâàíå íà âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà
×ë. 284. Âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà ñå ïðåäÿâÿâàò íà ñòðàíèòå, àêî ñà íàïðàâèëè èñêàíå çà òîâà, à êîãàòî å íåîáõîäèìî - è íà âåùîòî ëèöå èëè íà ñâèäåòåëèòå. 

Îãëåä
×ë. 285. Îãëåäúò ñå èçâúðøâà îò öåëèÿ ñúñòàâ íà ñúäà â ïðèñúñòâèåòî íà ñòðàíèòå, à êîãàòî å íåîáõîäèìî - è â ïðèñúñòâèåòî íà âåùîòî ëèöå è ñâèäåòåëè. 



Ïðèêëþ÷âàíå íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå
×ë. 286. (1) Êîãàòî ñà èçâúðøåíè âñè÷êè ñúäåáíè ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ, ïðåäñåäàòåëÿò íà ñúäåáíèÿ ñúñòàâ çàïèòâà ñòðàíèòå èìàò ëè èñêàíèÿ çà èçâúðøâàíå íà íîâè ñúäåáíè ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìè çà îáåêòèâíî, âñåñòðàííî è ïúëíî èçÿñíÿâàíå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî. 
(2) Àêî ñòðàíèòå íå íàïðàâÿò èñêàíèÿ èëè íàïðàâåíèòå ñà íåîñíîâàòåëíè, ïðåäñåäàòåëÿò îáÿâÿâà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå çà ïðèêëþ÷åíî. 

Èçìåíåíèå íà îáâèíåíèåòî
×ë. 287. (1) Êîãàòî íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ñå óñòàíîâÿò îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî íå ñà áèëè èçâåñòíè íà îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, ïðîêóðîðúò ïîâäèãà íîâî îáâèíåíèå, àêî òåçè îáñòîÿòåëñòâà ñà îñíîâàíèÿ çà ñúùåñòâåíî èçìåíåíèå íà îáñòîÿòåëñòâåíàòà ÷àñò íà îáâèíåíèåòî èëè çà ïðèëàãàíå íà çàêîí çà ïî-òåæêî íàêàçóåìî ïðåñòúïëåíèå.
(2) Ñúäúò ïðåêðàòÿâà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è èçïðàùà äåëîòî íà ñúîòâåòíèÿ ïðîêóðîð, êîãàòî íîâîòî îáâèíåíèå å çà ïðåñòúïëåíèå, ïîäñúäíî íà ïî - ãîðåí èëè âîåíåí ñúä.
(3) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî àë. 2 ñúäúò îòëàãà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå, êîãàòî ñòðàíèòå ïîèñêàò äà ñå ïîäãîòâÿò ïî íîâîòî îáâèíåíèå.  
(4) Êîãàòî ñúùåñòâåíî å èçìåíåíà îáñòîÿòåëñòâåíàòà ÷àñò íà îáâèíåíèåòî, ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 279 íå ñå ïðèëàãàò çà îáÿñíåíèÿ, äàäåíè ïðåäè ïîâäèãàíå íà íîâîòî îáâèíåíèå. 
(5) Êîãàòî íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ïðîêóðîðúò èëè ÷àñòíèÿò îáâèíèòåë óñòàíîâè, ÷å ñå êàñàå çà ïðåñòúïëåíèå, êîåòî ñå ïðåñëåäâà ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ, è íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî å îáðàçóâàíî ïðåäè èçòè÷àíå íà ñðîêà ïî ÷ë. 83, àë. 3, ïðîêóðîðúò íà îñíîâàíèå ÷ë. 48 èëè ÷àñòíèÿò îáâèíèòåë ìîæå äà ïîèñêà ñúäúò äà ñå ïðîèçíåñå ñ ïðèñúäàòà è çà ïðåñòúïëåíèåòî, êîåòî ñå ïðåñëåäâà ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ. 
(6) Êîãàòî íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî å îáðàçóâàíî ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ è íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ñå óñòàíîâè ñúùåñòâåíî èçìåíåíèå íà îáñòîÿòåëñòâåíàòà ÷àñò íà îáâèíåíèåòî, ÷àñòíèÿò òúæèòåë ìîæå äà ïîâäèãíå íîâî îáâèíåíèå, àêî íå å èçòåêúë ñðîêúò ïî ÷ë. 83, àë. 3. Â òîçè ñëó÷àé ñúäúò îòëàãà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå, àêî ïîäñúäèìèÿò èëè íåãîâèÿò çàùèòíèê ïîèñêàò äà ñå ïîäãîòâÿò ïî íîâîòî îáâèíåíèå.
(7) Êîãàòî íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî å îáðàçóâàíî ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ è íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ñå óñòàíîâè, ÷å ïðåñòúïëåíèåòî å îò îáù õàðàêòåð, ñúäúò ïðåêðàòÿâà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è èçïðàùà äåëîòî íà ïðîêóðîðà. 

Ïðåêðàòÿâàíå íà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è èçïðàùàíå 
íà äåëîòî íà ñúîòâåòíèÿ ïðîêóðîð
×ë. 288. Ñúäúò ïðåêðàòÿâà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è èçïðàùà äåëîòî íà ñúîòâåòíèÿ ïðîêóðîð: 
1. êîãàòî å äîïóñíàòî îòñòðàíèìî ñúùåñòâåíî íàðóøåíèå íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâèëà, äîâåëî äî îãðàíè÷àâàíå íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâà íà îáâèíÿåìèÿ èëè íà íåãîâèÿ çàùèòíèê, íà ïîñòðàäàëèÿ èëè íåãîâèòå íàñëåäíèöè èëè ïðàâîïðèåìíèöè;
2. êîãàòî íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ñå óñòàíîâè, ÷å ïðåñòúïëåíèåòî ïîäëåæè íà ðàçãëåæäàíå îò ïî-ãîðåí ñúä èëè îò âîåíåí ñúä. 

Ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî 
â ñúäåáíî çàñåäàíèå
×ë. 289. (1) Ñúäúò ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 23, àë. 1, òî÷êè 2 - 10 è àë. 4.
(2) Êîãàòî îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 23, àë. 1, ò. 2 è 3 ñå ðàçêðèÿò â ñúäåáíî çàñåäàíèå è ïîäñúäèìèÿò íàïðàâè èñêàíå ïðîèçâîäñòâîòî äà ïðîäúëæè, ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ñ ïðèñúäà. 
(3) Êîãàòî ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî, ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà, îòìåíÿ íàëîæåíèòå íà ïîäñúäèìèÿ ìåðêè çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà, à ìÿðêàòà çà îáåçïå÷àâàíå íà ãðàæäàíñêèÿ èñê - àêî îñíîâàíèåòî çà íåéíîòî âçåìàíå å îòïàäíàëî. 
(4) Îïðåäåëåíèåòî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñòèðàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è ïúðâà.


Ñïèðàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî 
â ñúäåáíî çàñåäàíèå
×ë. 290. Ñúäúò ñïèðà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 24 è 25.
(2) Îïðåäåëåíèåòî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñòèðàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è âòîðà.



Ðàçäåë ²V
Ñúäåáíè ïðåíèÿ

Ðåä íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ
×ë. 291. (1) Ñëåä êàòî ïðèêëþ÷è ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå, ñúäúò ïðèñòúïâà êúì èçñëóøâàíå íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ. 
(2) Ñúäåáíèòå ïðåíèÿ çàïî÷âàò ñ ðå÷ íà ïðîêóðîðà, ñúîòâåòíî íà ÷àñòíèÿ òúæèòåë. Ñëåä òîâà ñå äàâà ïîñëåäîâàòåëíî äóìàòà íà ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë è íåãîâèÿ ïîâåðåíèê, íà ãðàæäàíñêèÿ èùåö è íåãîâèÿ ïîâåðåíèê, íà ãðàæäàíñêèÿ îòâåòíèê è íåãîâèÿ ïîâåðåíèê, íà çàùèòíèêà è íà ïîäñúäèìèÿ.  
 

Äàííè, íà êîèòî ìîæå äà ñòàâà ïîçîâàâàíå 
ïðè ñúäåáíè ïðåíèÿ
×ë. 292. Ñòðàíèòå, êîèòî ó÷àñòâàò â ñúäåáíèòå ïðåíèÿ, ìîãàò äà ñå ïîçîâàâàò ñàìî íà äîêàçàòåëñòâà, êîèòî ñà áèëè ñúáðàíè è ïðîâåðåíè íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ïî ðåäà, óñòàíîâåí â òîçè êîäåêñ. 

Çàÿâëåíèå íà ïðîêóðîðà, ÷å íå ïîääúðæà îáâèíåíèåòî
×ë. 293. Çàÿâëåíèåòî íà ïðîêóðîðà, ÷å íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñëåäâà äà ñå ïðåêðàòè èëè äà áúäå ïîñòàíîâåíà îïðàâäàòåëíà ïðèñúäà, íå îñâîáîæäàâà ñúäà îò çàäúëæåíèÿòà ìó äà ñå ïðîèçíåñå ïî âúòðåøíî óáåæäåíèå. 

Âúçîáíîâÿâàíå íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå
×ë. 294. (1) Ñòðàíèòå ìîãàò äà èñêàò èçâúðøâàíåòî íà íîâè ñúäåáíè ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ. 
(2) Êîãàòî íàìåðè, ÷å èñêàíåòî å îñíîâàòåëíî, ñúäúò ïðåêðàòÿâà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ, âúçîáíîâÿâà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå è ñëåä èçâúðøâàíå íà íîâèòå ñúäåáíè ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ îòíîâî ïðèñòúïâà êúì èçñëóøâàíå íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ. 




Ïðàâî íà ðåïëèêà
×ë. 295. (1) Âñÿêà ñòðàíà èìà ïðàâî äà íàïðàâè ðåïëèêà ïî ïîâîä íà òâúðäåíèÿòà è äîâîäèòå íà äðóãèòå ñòðàíè. 
(2) Çàùèòíèêúò è ïîäñúäèìèÿò èìàò ïðàâî íà ïîñëåäíà ðåïëèêà. 

Çàáðàíà çà îãðàíè÷àâàíå íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ ïî âðåìå
×ë. 296. (1) Ñúäúò íå ìîæå äà îãðàíè÷è ïî âðåìå ñúäåáíèòå ïðåíèÿ. 
(2) Ïðåäñåäàòåëÿò íà ñúñòàâà ìîæå äà ïðåêúñíå ñòðàíèòå, ñàìî êîãàòî òå ÿâíî ñå îòêëîíÿâàò ïî âúïðîñè, êîèòî  íå ñå îòíàñÿò äî äåëîòî. 



Ðàçäåë V
Ïîñëåäíà äóìà íà ïîäñúäèìèÿ

Îñèãóðÿâàíå íà ïîäñúäèìèÿ íà ïîñëåäíà äóìà
×ë. 297. (1) Ñëåä çàâúðøâàíå íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿò äàâà íà ïîäñúäèìèÿ ïîñëåäíà äóìà. 
(2) Ñúäúò å äëúæåí äà îñèãóðè íà ïîäñúäèìèÿ ïúëíà âúçìîæíîñò äà èçðàçè â ïîñëåäíàòà ñè äóìà ñâîåòî îêîí÷àòåëíî îòíîøåíèå êúì îáâèíåíèåòî. 
(3) Ïðè ïîñëåäíàòà äóìà ïîäñúäèìèÿò íå ìîæå äà áúäå ïîäëàãàí íà ðàçïèò. 

Çàáðàíà çà îãðàíè÷àâàíå íà âðåìåòî çà ïîñëåäíàòà äóìà
×ë. 298. (1) Ñúäúò íå ìîæå äà îãðàíè÷àâà âðåìåòî çà ïîñëåäíàòà äóìà íà ïîäñúäèìèÿ. 
(2) Ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà ïðåêúñíå ïîäñúäèìèÿ ñàìî êîãàòî òîé ÿâíî ñå îòêëîíÿâà ïî âúïðîñè, êîèòî íå ñå îòíàñÿò äî äåëîòî. 

Âúçîáíîâÿâàíå íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå
×ë. 299. Àêî ïðè ïîñëåäíàòà äóìà ïîäñúäèìèÿò ïîñî÷è íîâè äàííè, êîèòî èìàò çíà÷åíèå ïî äåëîòî, ñúäúò âúçîáíîâÿâà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå è îòíîâî èçñëóøâà ïðåíèÿòà íà ñòðàíèòå è ïîñëåäíàòà äóìà íà ïîäñúäèìèÿ. 



Ðàçäåë VI
Ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà

Îòòåãëÿíå íà ñúäà íà ñúâåùàíèå
×ë. 300. Ñëåä êàòî èçñëóøà ïîñëåäíàòà äóìà íà ïîäñúäèìèÿ, ñúäúò ñå îòòåãëÿ íà òàéíî ñúâåùàíèå, çà äà ïîñòàíîâè ïðèñúäàòà. 


Âúïðîñè, êîèòî ñúäúò ðåøàâà ïðè ïîñòàíîâÿâàíå 
íà ïðèñúäàòà
×ë. 301. (1) Ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà ñúäúò îáñúæäà è ðåøàâà ñëåäíèòå âúïðîñè: 
1. èìà ëè èçâúðøåíî äåÿíèå, èçâúðøåíî ëè å òî îò ïîäñúäèìèÿ è èçâúðøåíî ëè å  âèíîâíî; 
2. ñúñòàâëÿâà ëè äåÿíèåòî ïðåñòúïëåíèå è ïî êîé íàêàçàòåëåí çàêîí; 
3. ïîäëåæè ëè ïîäñúäèìèÿò íà íàêàçàíèå, êàêâî íàêàçàíèå äà ñå îïðåäåëè, à â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 23-25 è 27 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ êàêâî îáùî íàêàçàíèå äà ìó ñå íàëîæè; 
4. íàëèöå ëè ñà îñíîâàíèÿòà çà îñâîáîæäàâàíå îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò ïî ÷ë. 61, àë. 1 è ÷ë. 78à, àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
5. äà ñå îñâîáîäè ëè ïîäñúäèìèÿò îò èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèåòî, êàêúâ äà áúäå èçïèòàòåëíèÿò ñðîê ïðè óñëîâíî îñúæäàíå, à â ñëó÷àèòå ïî àë. 64, àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ - êàêâà âúçïèòàòåëíà ìÿðêà äà ñå íàëîæè; 
6. êàêúâ ïúðâîíà÷àëåí ðåæèì çà èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèåòî ëèøàâàíå îò ñâîáîäà äà ñå îïðåäåëè;
7. íà êîãî äà ñå âúçëîæè âúçïèòàòåëíàòà ðàáîòà ñ ïîäñúäèìèÿ â ñëó÷àèòå íà óñëîâíî îñúæäàíå;
8. íàëèöå ëè ñà óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 68 è  69 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ è êàêâî íàêàçàíèå ïîäñúäèìèÿò äà èçòúðïè; 
9. íàëèöå ëè ñà óñëîâèÿòà íà ÷ë. 53 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ; 
10. äà ñå óâàæè ëè ãðàæäàíñêèÿò èñê è â êàêúâ ðàçìåð; 
11. êàêâî äà ñòàíå ñ âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà; 
12. íà êîãî äà ñå âúçëîæàò ðàçíîñêèòå ïî äåëîòî. 
(2) Êîãàòî ïîäñúäèìèÿò å îáâèíåí â íÿêîëêî ïðåñòúïëåíèÿ èëè íÿêîëêî ëèöà ñà ó÷àñòâàëè â èçâúðøâàíåòî íà åäíî èëè íÿêîëêî ïðåñòúïëåíèÿ, ñúäúò îáñúæäà è ðåøàâà âúïðîñèòå ïî àë. 1 çà âñÿêî ëèöå è çà âñÿêî ïðåñòúïëåíèå ïîîòäåëíî. 
(3) Êîãàòî å ïðîïóñíàë äà ñå ïðîèçíåñå ïî ãðàæäàíñêèÿ èñê, ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî íåãî ñ äîïúëíèòåëíà ïðèñúäà â ñðîêà çà îáæàëâàíåòî. 

Âúçîáíîâÿâàíå íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå
×ë. 302. Êîãàòî ïðè ñúâåùàíèåòî ñúäúò íàìåðè, ÷å îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî íå ñà äîñòàòú÷íî èçÿñíåíè, òîé âúçîáíîâÿâà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå. 

Ïðèçíàâàíå íà ïîäñúäèìèÿ çà âèíîâåí
×ë. 303. (1) Ïðèñúäàòà íå ìîæå äà ïî÷èâà íà ïðåäïîëîæåíèÿ. 
(2) Ñúäúò ïðèçíàâà ïîäñúäèìèÿ çà âèíîâåí, êîãàòî îáâèíåíèåòî å äîêàçàíî ïî íåñúìíåí íà÷èí. 

Ïðèçíàâàíå íà ïîäñúäèìèÿ çà íåâèíåí
×ë. 304. Ñúäúò  ïðèçíàâà  ïîäñúäèìèÿ  çà  íåâèíåí,  êîãàòî íå  ñå  óñòàíîâè,  ÷å äåÿíèåòî å èçâúðøåíî, ÷å å èçâúðøåíî îò ïîäñúäèìèÿ èëè ÷å å èçâúðøåíî îò íåãî âèíîâíî, êàêòî è êîãàòî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå. 

Ñúäúðæàíèå íà ïðèñúäàòà
×ë. 305. (1) Ïðèñúäàòà ñå èçäàâà â èìåòî íà íàðîäà. 
(2) Â óâîäíàòà ÷àñò íà ïðèñúäàòà ñå ïîñî÷âàò: äàòàòà íà èçäàâàíåòî é; ñúäúò, èìåíàòà íà ÷ëåíîâåòå íà ñúñòàâà, íà ñúäåáíèÿ ñåêðåòàð è íà ïðîêóðîðà; äåëîòî, ïî êîåòî ñå èçäàâà ïðèñúäàòà; èìåòî íà ïîäñúäèìèÿ è íàêàçàòåëíèÿò çàêîí, ïî êîéòî å ïîâäèãíàòî îáâèíåíèåòî.
(3) Â ìîòèâèòå ñå ïîñî÷âà êàêâè îáñòîÿòåëñòâà ñå ñ÷èòàò çà óñòàíîâåíè, âúç îñíîâà íà êîè äîêàçàòåëñòâåíè ìàòåðèàëè è êàêâè ñà ïðàâíèòå ñúîáðàæåíèÿ çà âçåòîòî ðåøåíèå. Ïðè ïðîòèâîðå÷èÿ íà äîêàçàòåëñòâåíèòå ìàòåðèàëè ñå èçëàãàò ñúîáðàæåíèÿ, çàùî åäíè îò òÿõ ñå ïðèåìàò, à äðóãè ñå îòõâúðëÿò. 
(4) Â äèñïîçèòèâà ñå ïîñî÷âàò äàííè çà ñàìîëè÷íîñòòà íà ïîäñúäèìèÿ è ñå èçëàãà ðåøåíèåòî íà ñúäà ïî âúïðîñèòå, ïîñî÷åíè â ÷ë. 301. Â íåãî ñå ïîñî÷âà è ñúäúò, ïðåä êîéòî ïðèñúäàòà ìîæå äà áúäå îáæàëâàíà è â êàêúâ ñðîê. 
(5) Â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 23, àë. 1, ò. 2 è 3 âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 289, àë. 2 ñúäúò ïðèçíàâà ïîäñúäèìèÿ çà âèíîâåí è ïðèëàãà ñúîòâåòíèÿ çàêîí çà àìíèñòèÿòà èëè ïðàâèëàòà çà äàâíîñò; â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 61, àë. 2, ïðåäëîæåíèå ïúðâî îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ - ïðèçíàâà ïîäñúäèìèÿ çà âèíîâåí, îñâîáîæäàâà ãî îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò è ìó íàëàãà âúçïèòàòåëíà ìÿðêà, â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 78à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ - ïðèçíàâà ïîäñúäèìèÿ çà âèíîâåí, îñâîáîæäàâà ãî îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò è ìó íàëàãà àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå. 
(6) Îïðàâäàòåëíàòà ïðèñúäà íå ìîæå äà ñúäúðæà èçðàçè, êîèòî ïîñòàâÿò ïîä ñúìíåíèå íåâèííîñòòà íà îïðàâäàíèÿ. 


Âúïðîñè, ïî êîèòî ñúäúò ìîæå äà ñå ïðîèçíåñå  è ñ îïðåäåëåíèå
×ë. 306. (1) Ñúäúò ìîæå äà ñå ïðîèçíåñå è ñ îïðåäåëåíèå ïî âúïðîñèòå îòíîñíî: 
1. îïðåäåëÿíå íà îáùî íàêàçàíèå íà îñíîâàíèå ÷ë. 25, 27 è ïðèëîæåíèåòî íà ÷ë. 53 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ; 
2. ïúðâîíà÷àëíèÿ ðåæèì íà èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèåòî ëèøàâàíå îò ñâîáîäà, êîãàòî å ïðîïóñíàë äà íàïðàâè òîâà ñ ïðèñúäàòà; 
3. íàëèöå ëè ñà óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 68, 69, 69à è 70, àë. 7 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ è êàêâî íàêàçàíèå ñëåäâà äà èçòúðïè ïîäñúäèìèÿò; 
4. âåùåñòâåíèòå äîêàçàòåëñòâà è ðàçíîñêèòå ïî äåëîòî; 
(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1, ò. 1-3 ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ â ñúäåáíî çàñåäàíèå ñ ïðèçîâàâàíå íà îñúäåíèÿ. 

Ïðîèçíàñÿíå ïî ãðàæäàíñêèÿ èñê
×ë. 307. Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî ãðàæäàíñêèÿ èñê è êîãàòî ïðèçíàå, ÷å ïîäñúäèìèÿò å íåâèíåí, íàêàçàòåëíàòà îòãîâîðíîñò å ïîãàñåíà èëè ïîäñúäèìèÿò ñëåäâà äà áúäå îñâîáîäåí îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò. 

Ñðîê çà èçëàãàíå íà ìîòèâèòå íà ïðèñúäàòà
×ë. 308. Ìîòèâèòå ìîãàò äà áúäàò èçãîòâåíè è ñëåä îáÿâÿâàíåòî íà ïðèñúäàòà, íî íå ïî-êúñíî îò ïåòíàäåñåò äíè. 

Ïðîèçíàñÿíå ïî ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå è ïî ìÿðêàòà çà îáåçïå÷àâàíå íà ãðàæäàíñêèÿ èñê, íà ãëîáàòà è íà êîíôèñêàöèÿòà
×ë. 309. (1) Ñëåä êàòî ïîñòàíîâè ïðèñúäàòà, ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ è ïî ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå. 
(2) Êîãàòî ïîäñúäèìèÿò å îñâîáîäåí îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò, îñúäåí å óñëîâíî, îñúäåí å íà íàêàçàíèå ïî-ëåêî îò ëèøàâàíå îò ñâîáîäà èëè å îïðàâäàí, ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå ñå îòìåíÿâà èëè ñå çàìåíÿâà ñ íàé-ëåêàòà, ïðåäâèäåíà â çàêîíà. Â òîçè ñëó÷àé çàäúðæàíèÿò ïîäñúäèì ñå îñâîáîæäàâà îùå â ñúäåáíàòà çàëà.
(3) Êîãàòî ïîäñúäèìèÿò å îïðàâäàí, ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ è ïî ìÿðêàòà çà îáåçïå÷àâàíå íà ãðàæäàíñêèÿ èñê, íà  ãëîáàòà è íà êîíôèñêàöèÿòà. 
	(4) Îïðåäåëåíèåòî ïî àë.2 è 3 ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñòèðàíå ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è âòîðà.

Ïîäïèñâàíå è îáÿâÿâàíå íà ïðèñúäàòà
×ë. 310. (1) Ïðèñúäàòà ñå îáÿâÿâà îò ïðåäñåäàòåëÿ, íåçàáàâíî ñëåä êàòî áúäå ïîäïèñàíà îò âñè÷êè ÷ëåíîâå íà ñúñòàâà íà ñúäà. 
(2) Êîãàòî èçãîòâÿíåòî íà ìîòèâèòå å îòëîæåíî, ïðåäñåäàòåëÿò îáÿâÿâà ñàìî äèñïîçèòèâà, ïîäïèñàí îò âñè÷êè ÷ëåíîâå íà ñúñòàâà íà ñúäà. Ïîäïèñâàíåòî íà ìîòèâèòå îò ñúäåáíèòå çàñåäàòåëè å çàäúëæèòåëíî, êîãàòî ïðèñúäàòà å ïîäïèñàíà ïðè  îñîáåíî ìíåíèå. 
(3) Îñîáåíîòî ìíåíèå ñå îòáåëÿçâà ïðè ïîäïèñâàíå íà ïðèñúäàòà, ñúîòâåòíî íà äèñïîçèòèâà, è ñå èçëàãà â ïèñìåíà ôîðìà â ñðîêà ïî ÷ë. 308.
(4) Êîãàòî å íàëîæåíî íàêàçàíèå ëèøàâàíå  îò ñâîáîäà íà ãðàæäàíèí íà äðóãà äúðæàâà, ñ êîÿòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èìà äîãîâîð çà òðàíñôåð íà îñúäåíè ëèöà, ñúäúò óâåäîìÿâà îñúäåíèÿ çà âúçìîæíîñòòà äà èçòúðïè íàëîæåíîòî ìó íàêàçàíèå â äúðæàâàòà, ÷èéòî ãðàæäàíèí å. 


Ðàçäåë VII
Ïðîòîêîë çà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå

Ñúäúðæàíèå íà ïðîòîêîëà
×ë. 311. (1) Â ïðîòîêîëà çà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå îñâåí äàííèòå ïî ÷ë. 139, àë. 1 ñå ïîñî÷âàò: 
1. íåÿâèëèòå ñå ëèöà è ïðè÷èíèòå çà íåÿâÿâàíåòî; 
2. äàííè çà ëè÷íîñòòà íà ïîäñúäèìèÿ; äàòàòà, íà êîÿòî ìó å âðú÷åí ïðåïèñ îò îáâèíèòåëíèÿ àêò èëè îò òúæáàòà ñ ðàçïîðåæäàíåòî;
3. îáÿñíåíèÿòà íà ïîäñúäèìèÿ, ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåëèòå è îòãîâîðèòå íà âåùèòå ëèöà; 
4. âñè÷êè ðàçïîðåæäàíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ è îïðåäåëåíèÿ íà ñúäà; 
5. ïðî÷åòåíèòå äîêóìåíòè è ïðîòîêîëè, êàêòî è èçïîëçâàíèòå êèíîçàïèñè, çâóêîçàïèñè èëè âèäåîçàïèñè; 
6. êðàòêî ñúäúðæàíèå íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ è íà ïîñëåäíàòà äóìà íà ïîäñúäèìèÿ; 
7. îáÿâÿâàíåòî íà ïðèñúäàòà ïî ñúîòâåòíèÿ ðåä è ðàçÿñíåíèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ îòíîñíî ðåäà è ñðîêà çà íåéíîòî îáæàëâàíå. 
(2) Ïðîòîêîëúò çà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ñå ïîäïèñâà îò ïðåäñåäàòåëÿ è îò ñúäåáíèÿ ñåêðåòàð. 
(3) Ñúäúò ìîæå äà ðàçïîðåäè èçãîòâÿíåòî è íà çâóêîçàïèñ è âèäåîçàïèñ íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ïðè ñïàçâàíå ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 236-238.


Ïîïðàâêè è äîïúëíåíèÿ â ïðîòîêîëà
×ë. 312. (1) Ñòðàíèòå èìàò ïðàâî â òðèäíåâåí ñðîê îò äàòàòà íà èçãîòâÿíåòî íà ïðîòîêîëà äà íàïðàâÿò ïèñìåíè èñêàíèÿ çà ïîïðàâêè è äîïúëíåíèÿ. 
(2) Èñêàíèÿòà ñå ðàçãëåæäàò îò ïðåäñåäàòåëÿ, à ïðè îòêàç íà ïðåäñåäàòåëÿ äà ãè óâàæè - îò ñúñòàâà íà ñúäà â ðàçïîðåäèòåëíî çàñåäàíèå. 



Ãëàâà äâàäåñåò è ïúðâà
ÂÚÇÇÈÂÍÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ðàçäåë I
Îáùè ïîëîæåíèÿ

Ïðåäìåò íà âúççèâíàòà ïðîâåðêà
×ë. 313. Âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ïðîâåðÿâà ïðàâèëíîñòòà íà íåâëÿçëàòà â ñèëà ïðèñúäà.

Ïðåäåëè íà âúççèâíàòà ïðîâåðêà
×ë. 314. Âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ïðîâåðÿâà èçöÿëî ïðàâèëíîñòòà íà ïðèñúäàòà, íåçàâèñèìî îò îñíîâàíèÿòà, ïîñî÷åíè îò ñòðàíèòå. 
(2) Âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ îòìåíÿâà èëè èçìåíÿâà ïðèñúäàòà è â íåîáæàëâàíàòà ÷àñò, à ñúùî è ïî îòíîøåíèå íà ëèöàòà, êîèòî íå ñà ïîäàëè æàëáà, àêî èìà îñíîâàíèÿ çà òîâà. 



Äîêàçàòåëñòâà, êîèòî ñå äîïóñêàò âúâ âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ
×ë. 315. Âúâ âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ñå äîïóñêàò âñè÷êè äîêàçàòåëñòâà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ñúáðàíè ïî ïðåäâèäåíèÿ â òîçè êîäåêñ ðåä.

Óñòàíîâÿâàíå íà íîâè ôàêòè÷åñêè ïîëîæåíèÿ
×ë. 316. Âúççèâíèÿò ñúä ìîæå äà óñòàíîâÿâà íîâè ôàêòè÷åñêè ïîëîæåíèÿ.

Ïðèëàãàíå íà ïðàâèëàòà çà ïúðâàòà èíñòàíöèÿ
×ë. 317. Äîêîëêîòî â òàçè ãëàâà íÿìà îñîáåíè ïðàâèëà, ïðèëàãàò ñå ïðàâèëàòà çà ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä ïúðâàòà èíñòàíöèÿ.


Ðàçäåë II
Îáðàçóâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïðåä âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ

Ïðàâî íà æàëáà èëè ïðîòåñò
×ë. 318. (1) Ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ñå îáðàçóâà ïî ïðîòåñò íà ïðîêóðîðà èëè ïî æàëáà íà ñòðàíèòå. 
(2) Ïðîêóðîðúò ïîäàâà ïðîòåñò âñÿêîãà, êîãàòî íàìåðè, ÷å ïîñòàíîâåíàòà ïðèñúäà å íåïðàâèëíà. Òîé íå ìîæå äà ïîäàâà ïðîòåñò ñðåùó ïðèñúäàòà, àêî òÿ å ïîñòàíîâåíà â ñúãëàñèå ñ íàïðàâåíèòå îò íåãî èñêàíèÿ. 
(3) Ïîäñúäèìèÿò ìîæå äà îáæàëâà ïðèñúäàòà âúâ âñè÷êèòå é ÷àñòè. Òîé ìîæå äà ÿ îáæàëâà è ñàìî îòíîñíî ìîòèâèòå è îñíîâàíèÿòà çà îïðàâäàâàíåòî ìó. 
(4) ×àñòíèÿò òúæèòåë è ÷àñòíèÿò îáâèíèòåë ìîãàò äà îáæàëâàò ïðèñúäàòà, àêî ñà íàêúðíåíè òåõíèòå ïðàâà è çàêîííè èíòåðåñè. Òå íå ìîãàò äà îáæàëâàò ïðèñúäàòà, àêî òÿ å ïîñòàíîâåíà â ñúãëàñèå ñ íàïðàâåíèòå îò òÿõ èñêàíèÿ.
(5) Ãðàæäàíñêèÿò èùåö è ãðàæäàíñêèÿò îòâåòíèê ìîãàò äà îáæàëâàò ïðèñúäàòà ñàìî îòíîñíî ãðàæäàíñêèÿ èñê, àêî ñà íàêúðíåíè òåõíèòå ïðàâà è çàêîííè èíòåðåñè. 
(6) Æàëáè ìîãàò äà ïîäàâàò è çàùèòíèöèòå è ïîâåðåíèöèòå. 

Ñðîê è ðåä çà ïîäàâàíå íà æàëáàòà è ïðîòåñòà
×ë. 319. (1) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå ïîäàâàò â ïåòíàäåñåòäíåâåí ñðîê îò îáÿâÿâàíåòî íà ïðèñúäàòà. 
(2) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå ïîäàâàò ÷ðåç ñúäà, êîéòî å ïîñòàíîâèë ïðèñúäàòà. 

Ôîðìà è ñúäúðæàíèå íà æàëáàòà è ïðîòåñòà
×ë. 320. (1) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñà ïèñìåíè. Â òÿõ ñå ïîñî÷âàò: ñúäúò, äî êîéòî ñå ïîäàâàò; îò êîãî ñå ïîäàâàò è êàêâî èñêàíå ñå ïðàâè. Â æàëáàòà è ïðîòåñòà ñå ïîñî÷âàò íåèçÿñíåíèòå îáñòîÿòåëñòâà è äîêàçàòåëñòâàòà, êîèòî ñëåäâà äà ñå ñúáåðàò è ïðîâåðÿò îò âúççèâíèÿ ñúä.
(2) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå ïîäïèñâàò îò ïîäàòåëÿ. 
(3) Äî äàâàíå õîä íà äåëîòî â ñúäåáíî çàñåäàíèå ñòðàíèòå ìîãàò äà ïðàâÿò äîïúëíèòåëíè ïèñìåíè èçëîæåíèÿ çà äîïúëâàíå íà äîâîäèòå, ïîñî÷åíè â æàëáàòà è ïðîòåñòà.
(4) Êúì æàëáàòà è ïðîòåñòà ñå ïðèëàãàò ïðåïèñè ñïîðåä áðîÿ íà çàèíòåðåñóâàíèòå ñòðàíè. 
(5) Êîãàòî ïî äåëîòî ñà ïðèâëå÷åíè äà îòãîâàðÿò íÿêîëêî ïîäñúäèìè êàòî ñúó÷àñòíèöè, âñåêè îò òÿõ ìîæå äà ñå ïðèñúåäèíè êúì âå÷å ïîäàäåíàòà æàëáà, êàòî íàïðàâè óñòíî èëè ïèñìåíî èñêàíå çà òîâà äî äàâàíå õîä íà äåëîòî.

Ñúîáùåíèå çà ïîñòúïèëà æàëáà èëè ïðîòåñò
×ë. 321. Ñúäúò, ÷ðåç êîéòî å ïîäàäåíà æàëáàòà èëè ïðîòåñòúò, íåçàáàâíî ñúîáùàâà çà òîâà íà çàèíòåðåñóâàíèòå ñòðàíè, êàòî èì èçïðàùà ïðåïèñè îò òÿõ.

Ïèñìåíè âúçðàæåíèÿ íà ñòðàíèòå 
×ë. 322. Ñòðàíèòå ìîãàò äà ïîäàâàò ïèñìåíè âúçðàæåíèÿ ñðåùó ïîäàäåíàòà æàëáà èëè ïðîòåñò äî äàâàíå õîä íà äåëîòî ïðåä âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ.

Âðúùàíå íà æàëáàòà è ïðîòåñòà
×ë. 323. (1) Ñúäèÿ îò ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä âðúùà æàëáàòà è ïðîòåñòà, êîãàòî:
1. íå îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà ïî ÷ë. 320, àë. 1 è 2, àêî â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò ïîêàíàòà ïðîïóñêúò èëè íåñúîòâåòñòâèåòî íå áúäå îòñòðàíåíî;
2. íå ñà ïîäàäåíè â ñðîêà ïî ÷ë. 319;
3. íå ñà ïîäàäåíè îò ëèöå, êîåòî èìà ïðàâî íà æàëáà èëè ïðîòåñò.
(2) Âðúùàíåòî íà æàëáàòà è ïðîòåñòà ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà òàçè ãëàâà.



Îòòåãëÿíå íà æàëáàòà è ïðîòåñòà
×ë. 324. (1) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ìîãàò äà áúäàò îòòåãëåíè îò æàëáîïîäàòåëÿ è îò ïðîêóðîðà, êîéòî ó÷àñòâà â çàñåäàíèåòî íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ, äî çàïî÷âàíå íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå, à àêî òàêîâà íå ñå ïðîâåæäà - äî çàïî÷âàíå íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ. Ïðîòåñòúò ìîæå äà áúäå îòòåãëåí è îò ïðîêóðîðà, êîéòî ãî å ïîäàë, äî îáðàçóâàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ.
(2) Çàùèòíèêúò íå ìîæå äà îòòåãëè æàëáàòà ñè áåç ñúãëàñèåòî íà ïîäñúäèìèÿ, à ïîâåðåíèöèòå - áåç ñúãëàñèåòî íà òåõíèòå äîâåðèòåëè. 


Èçïðàùàíå íà äåëîòî íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ
×ë. 325. Äåëîòî, çàåäíî ñ ïîñòúïèëèòå æàëáè, ïðîòåñòè è âúçðàæåíèÿ, ñå èçïðàùà íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ, ñëåä êàòî èçòå÷å ñðîêúò ïî ÷ë. 319.

Âíàñÿíå íà äåëîòî â ðàçïîðåäèòåëíî çàñåäàíèå
×ë. 326. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 324 ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê âíàñÿ äåëîòî â ðàçïîðåäèòåëíî çàñåäàíèå íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ.

Äîïóñêàíå íà äîêàçàòåëñòâà
×ë. 327. (1) Äîïóñêàíåòî íà èñêàíèòå äîêàçàòåëñòâà ñå ðåøàâà â ðàçïîðåäèòåëíî çàñåäàíèå.
(2) Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî íåîáõîäèìîñòòà îò ðàçïèò íà ïîäñúäèìèÿ.
(3) Ñâèäåòåëèòå è âåùèòå ëèöà, ðàçïèòàíè â ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä, ñå äîïóñêàò âúâ âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ, àêî ñúäúò ïðèåìå, ÷å å íåîáõîäèì òåõíèÿò ïîâòîðåí ðàçïèò, èëè êîãàòî òåõíèòå ïîêàçàíèÿ èëè çàêëþ÷åíèÿ ùå ñå îòíàñÿò äî íîâîîòêðèòè îáñòîÿòåëñòâà.
(4) Íîâè ñâèäåòåëè è âåùè ëèöà ñå äîïóñêàò, êîãàòî ñúäúò ñ÷åòå, ÷å òåõíèòå ïîêàçàíèÿ èëè çàêëþ÷åíèÿ ùå èìàò çíà÷åíèå çà ïðàâèëíîòî ðåøàâàíå íà äåëîòî.
(5) Ñòðàíèòå ìîãàò äà ïðåäñòàâÿò íîâè ïèñìåíè è âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà äî äàâàíå õîä íà äåëîòî. 


Ðàçäåë III
Ïîñòàíîâÿâàíå íà ðåøåíèåòî

Ïðèçîâàâàíå
×ë. 328. Ñòðàíèòå è äðóãèòå ëèöà, êîèòî ñëåäâà äà âçåìàò ó÷àñòèå âúâ âúççèâíîòî ïðîèçâîäñòâî, ñå ïðèçîâàâàò ïî ðåäà íà ÷ë. 183 - 187, îñâåí àêî äàòàòà çà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî èì å ñúîáùåíà îò ïúðâàòà èíñòàíöèÿ.  

Ó÷àñòèå íà ñòðàíèòå â ñúäåáíî çàñåäàíèå
×ë. 329. (1) Ó÷àñòèåòî íà ïðîêóðîðà â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ïî äåëàòà îò îáù õàðàêòåð å çàäúëæèòåëíî.
(2) Íåÿâÿâàíåòî íà äðóãèòå ñòðàíè áåç óâàæèòåëíè ïðè÷èíè íå å ïðå÷êà çà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî.




Äåéñòâèÿ ïî äàâàíå õîä íà äåëîòî
×ë. 330. Ñëåä îòêðèâàíå íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ñúäúò èçñëóøâà ñòðàíèòå çà äàâàíå õîä íà äåëîòî è ñå ïðîèçíàñÿ ïî íàïðàâåíèòå èñêàíèÿ, áåëåæêè è âúçðàæåíèÿ.

Äîêëàä íà ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê
×ë. 331. (1) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå ðàçãëåæäàò â ñúäåáíî çàñåäàíèå.
(2) Ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî çàïî÷âà ñ äîêëàä íà ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê.
(3) Â äîêëàäà ñå èçëàãà ñúùíîñòòà íà ïðèñúäàòà è ñúäúðæàíèåòî íà æàëáèòå, ïðîòåñòèòå è âúçðàæåíèÿòà, êàêòî è äîïóñíàòèòå äîêàçàòåëñòâà.

Ñúäåáíî ñëåäñòâèå, ñúäåáíè ïðåíèÿ è ïîñëåäíà äóìà íà ïîäñúäèìèÿ ïðåä âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ
×ë. 332. (1) Ïðè ïðîâåæäàíå íà ñúäåáíî ñëåäñòâèå ñúäúò ìîæå äà èçïîëçâà âñè÷êè ñïîñîáè çà ñúáèðàíå è ïðîâåðêà íà äîêàçàòåëñòâàòà.
(2) Â ñúäåáíèòå ïðåíèÿ ñå èçëàãàò ñúîáðàæåíèÿ ïî ïîñòàíîâåíàòà ïðèñúäà è ïî ñúùåñòâîòî íà îáâèíåíèåòî ïî ðåäà íà ÷ë. 291, àë. 2.
(3) Ñëåä çàâúðøâàíå íà ñúäåáíèòå ïðåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿò äàâà íà ïîäñúäèìèÿ ïîñëåäíà äóìà.

Ïðàâîìîùèÿ íà âúççèâíèÿ ñúä
×ë. 333. Âúççèâíèÿò ñúä ìîæå:
1. äà îòìåíè ïðèñúäàòà è äà âúðíå äåëîòî çà íîâî ðàçãëåæäàíå íà ïðîêóðîðà èëè íà ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä;
2. äà îòìåíè ïúðâîèíñòàíöèîííàòà ïðèñúäà è äà ïîñòàíîâè íîâà ïðèñúäà;
3. äà èçìåíè ïúðâîèíñòàíöèîííàòà ïðèñúäà;
4. äà îòìåíè ïðèñúäàòà è äà ïðåêðàòè íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 23, àë. 1, ò. 3 - 8 è 10 è àë. 4, êàêòî è êîãàòî ïúðâîèíñòàíöèîííèÿò  ñúä  íå å  óïðàæíèë  ïðàâîìîùèåòî  ñè ïî ÷ë. 412, àë. 4;
5. äà ñïðå íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 24;
6. äà ïîòâúðäè ïúðâîèíñòàíöèîííàòà ïðèñúäà.

Îòìåíÿâàíå íà ïðèñúäàòà è âðúùàíå íà äåëîòî 
çà íîâî ðàçãëåæäàíå
×ë. 334. (1) Âúççèâíèÿò ñúä îòìåíÿâà ïðèñúäàòà è âðúùà äåëîòî çà íîâî ðàçãëåæäàíå íà ïðîêóðîðà, êîãàòî:
1. íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî å äîïóñíàòî îòñòðàíèìî ñúùåñòâåíî íàðóøåíèå íà ïðîöåñóàëíè ïðàâèëà, äîâåëî äî îãðàíè÷àâàíå íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâà íà îáâèíÿåìèÿ è íåãîâèÿ çàùèòíèê;
2. ñå óñòàíîâè, ÷å ïðåñòúïëåíèåòî, çà êîåòî å îáðàçóâàíî ïðîèçâîäñòâîòî ïî òúæáà íà ÷àñòíèÿ òúæèòåë, å îò îáù õàðàêòåð.
(2) Âúççèâíèÿò ñúä îòìåíÿâà ïðèñúäàòà è âðúùà äåëîòî íà ïúðâàòà èíñòàíöèÿ â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 347, àë. 3, îñâåí àêî ñàì ìîæå äà îòñòðàíè äîïóñíàòèòå íàðóøåíèÿ èëè òå ñà íåîòñòðàíèìè ïðè íîâîòî ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî.
(3) Âúççèâíèÿò ñúä íå ìîæå äà îòìåíè ïðèñúäàòà ïî àë. 1, ò. 2 èëè äà îòìåíè îïðàâäàòåëíàòà ïðèñúäà ïî àë. 1 è 2, àêî íÿìà ñúîòâåòåí ïðîòåñò îò ïðîêóðîðà, ñúîòâåòíà æàëáà îò ÷àñòíèÿ òúæèòåë èëè ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë. 

Îòìåíÿâàíå íà ïðèñúäàòà è ïîñòàíîâÿâàíå íà íîâà ïðèñúäà
×ë. 335. (1) Âúççèâíèÿò ñúä îòìåíÿâà ïðèñúäàòà è ïîñòàíîâÿâà íîâà ïðèñúäà, êîãàòî ñå íàëàãà:
1. äà ïðèëîæè çàêîí çà ïî-òåæêî íàêàçóåìî ïðåñòúïëåíèå, àêî å èìàëî îáâèíåíèå çà òîâà ïðåñòúïëåíèå â ïúðâàòà èíñòàíöèÿ;
2. äà îñúäè îïðàâäàí ïîäñúäèì, àêî å èìàëî ñúîòâåòíî îáâèíåíèå â ïúðâàòà èíñòàíöèÿ;
3. äà îïðàâäàå ïîäñúäèì, îñúäåí îò ïúðâîèíñòàíöèîííèÿ ñúä.
(2) Ïðàâîìîùèÿòà ïî àë. 1, ò. 1 è 2 ñå óïðàæíÿâàò, àêî èìà ñúîòâåòåí ïðîòåñò îò ïðîêóðîðà, ñúîòâåòíà æàëáà îò ÷àñòíèÿ òúæèòåë èëè ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë. 

Èçìåíÿâàíå íà ïúðâîèíñòàíöèîííàòà ïðèñúäà
×ë. 336. (1) Âúççèâíèÿò ñúä ìîæå:
1. äà íàìàëè íàêàçàíèåòî;
2. äà ïðèëîæè çàêîí çà ñúùîòî, åäíàêâî èëè ïî-ëåêî íàêàçóåìî ïðåñòúïëåíèå;
3. äà îñâîáîäè ïîäñúäèìèÿ îò èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèåòî ñúãëàñíî ÷ë. 64, àë. 1 èëè ÷ë. 66 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ;
4. äà îñâîáîäè ïîäñúäèìèÿ îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò ñúãëàñíî ÷ë. 78 è 78à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
(2) Êîãàòî èìà ñúîòâåòåí ïðîòåñò îò ïðîêóðîðà, ñúîòâåòíà æàëáà îò ÷àñòíèÿ òúæèòåë èëè ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë, âúççèâíèÿò ñúä ìîæå:
1. äà óâåëè÷è íàêàçàíèåòî;
2. äà îòìåíè îñâîáîæäàâàíåòî îò èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèåòî ïî ÷ë. 64, àë. 1 èëè ÷ë. 66 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
(3) Âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ìîæå äà ñå ïðîèçíåñå è ñàìî îòíîñíî ìîòèâèòå è îñíîâàíèÿòà çà îïðàâäàâàíåòî íà ïîäñúäèìèÿ èëè ïî ãðàæäàíñêèÿ èñê.

Ïîòâúðæäàâàíå íà ïðèñúäàòà
×ë. 337. Âúççèâíèÿò ñúä ïîòâúðæäàâà ïðèñúäàòà, êîãàòî íàìåðè, ÷å íå ñà íàëèöå îñíîâàíèÿ çà íåéíîòî îòìåíÿâàíå èëè èçìåíÿâàíå.

Ñúäúðæàíèå íà ðåøåíèåòî íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ
×ë. 338. (1) Â ðåøåíèåòî ñè âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ïîñî÷âà: ïî ÷èÿ æàëáà èëè ïðîòåñò ñå å ïðîèçíåñëà, îñíîâíîòî ñúäúðæàíèå íà ïðèñúäàòà, æàëáàòà è ïðîòåñòà, êðàòêî ñúäúðæàíèå íà äîâîäèòå, èçëîæåíè îò ñòðàíèòå â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå, è ðåøåíèåòî ñè ïî æàëáàòà èëè ïðîòåñòà.
(2) Êîãàòî ïîòâúðäè ïðèñúäàòà, âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ïîñî÷âà îñíîâàíèÿòà, ïîðàäè êîèòî íå ïðèåìà äîâîäèòå, èçëîæåíè â ïîäêðåïà íà æàëáàòà èëè ïðîòåñòà.
(3) Êîãàòî âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ïîñòàíîâÿâà íîâà ïðèñúäà, ïðèëàãàò ñå èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 305.

Ñðîê çà èçãîòâÿíå è îáÿâÿâàíå íà ðåøåíèåòî
×ë. 339. (1) Ðåøåíèåòî íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ çàåäíî ñ ìîòèâèòå ñå èçãîòâÿ íå ïî - êúñíî îò òðèäåñåò äíè îò ñúäåáíîòî çàñåäàíèå, â êîåòî äåëîòî å îáÿâåíî çà ðåøàâàíå.
(2) Ðåøåíèåòî çàåäíî ñ ìîòèâèòå ñå îáÿâÿâà â ñúäåáíî çàñåäàíèå ñ ïðèçîâàâàíå íà ñòðàíèòå èëè èì ñå ñúîáùàâà ïèñìåíî, ÷å å èçãîòâåíî.


Ãëàâà äâàäåñåò è âòîðà
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÐÅÄ ÂÚÇÇÈÂÍÀÒÀ ÈÍÑÒÀÍÖÈß ÇÀ ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ OÏÐÅÄÅËÅÍÈßÒÀ È ÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÆÄÀÍÈßÒÀ

Àêòîâå, êîèòî ïîäëåæàò íà ïðîâåðêà 
×ë. 340. (1) Îïðåäåëåíèÿòà è ðàçïîðåæäàíèÿòà, ñ êîèòî ñå ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðåñëåäâàíå, è îïðåäåëåíèÿòà ïî ÷ë. 306, àë. 1 , ÷ë.431, ÷ë.436 è ÷ë.457, àë. 2 ñå ïðîâåðÿâàò ïî ðåäà íà ãëàâà äâàäåñåò è ïúðâà.
(2) Îïðåäåëåíèÿòà ïî ÷ë.256, àë.3, ÷ë.270, àë.2 è 3, ÷ë.290, ÷ë.309, ÷ë. 440, àë.1, ÷ë.444, àë.2, ÷ë.446, àë.2, ÷ë.450, àë.3 è ÷ë.452, àë.3, êàêòî è ðàçïîðåæäàíèÿòà ïî ÷ë.249, ÷ë.256, àë.1, ò.2 è 3, ñå ïðîâåðÿâàò ïî ðåäà íà òàçè ãëàâà.
(3) Âñè÷êè îñòàíàëè îïðåäåëåíèÿ è ðàçïîðåæäàíèÿ íå ïîäëåæàò íà ïðîâåðêà îò âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ îòäåëíî îò ïðèñúäàòà.

Ñðîê çà ïîäàâàíå íà ÷àñòíà æàëáà è ÷àñòåí ïðîòåñò 
è íà âúçðàæåíèÿ ïî òÿõ
×ë. 341. (1) ×àñòíàòà æàëáà è ÷àñòíèÿò ïðîòåñò ñðåùó àêò ïî ÷ë. 340, àë. 2 ñå ïîäàâàò â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò ïîñòàíîâÿâàíåòî ìó, à êîãàòî å ïîñòàíîâåí â ðàçïîðåäèòåëíî çàñåäàíèå - â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò âðú÷âàíå íà ïðåïèñà. 
(2) Çà ïîñòúïèëèÿ ÷àñòåí ïðîòåñò ñå ñúîáùàâà íà ïîäñúäèìèÿ, êîéòî â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò ñúîáùåíèåòî ìîæå äà íàïðàâè âúçðàæåíèå. 

Äåéñòâèå íà ÷àñòíàòà æàëáà è ÷àñòíèÿ ïðîòåñò
×ë. 342. ×àñòíàòà æàëáà è ÷àñòíèÿò ïðîòåñò íå ñïèðàò ïðîèçâîäñòâîòî ïî äåëîòî è èçïúëíåíèåòî íà îïðåäåëåíèåòî, îñâåí àêî ïúðâàòà èëè âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ïîñòàíîâè äðóãî. 

Îòìÿíà íà îïðåäåëåíèåòî îò ñúäà,  êîéòî ãî å ïîñòàíîâèë
×ë. 343. Ñúäúò, êîéòî å ïîñòàíîâèë îïðåäåëåíèåòî, ìîæå ñàì äà ãî îòìåíè èëè èçìåíè â ðàçïîðåäèòåëíî çàñåäàíèå. Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñúäúò èçïðàùà íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ äåëîòî çàåäíî ñ ïîñòúïèëàòà ÷àñòíà æàëáà èëè ÷àñòåí ïðîòåñò. 

Ðåä çà ðàçãëåæäàíå íà ÷àñòíàòà æàëáà è ÷àñòíèÿ ïðîòåñò
×ë. 344. (1) Âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ðàçãëåæäà ÷àñòíàòà æàëáà è ÷àñòíèÿ ïðîòåñò â ðàçïîðåäèòåëíî çàñåäàíèå, à êîãàòî íàìåðè çà íåîáõîäèìî - â ñúäåáíî çàñåäàíèå ñ ïðèçîâàâàíå íà ñòðàíèòå. 
(2) Êîãàòî îòìåíè îïðåäåëåíèåòî, âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ðåøàâà âúïðîñèòå ïî ÷àñòíàòà æàëáà è ÷àñòíèÿ ïðîòåñò. 
(3) Äîêîëêîòî â òàçè ãëàâà íÿìà îñîáåíè ïðàâèëà, ïðèëàãàò ñå ïðàâèëàòà íà ïðîèçâîäñòâîòî ïî ãëàâà äâàäåñåò è ïúðâà. 






Ãëàâà äâàäåñåò è òðåòà
ÊÀÑÀÖÈÎÍÍÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ïðåäìåò íà êàñàöèîííîòî îáæàëâàíå 
×ë. 345. (1) Ïî êàñàöèîíåí ðåä ìîãàò äà áúäàò îáæàëâàíè:
1. ïðèñúäèòå è ðåøåíèÿòà íà âúççèâíèÿ ñúä çà ïðåñòúïëåíèÿ îò îáù õàðàêòåð, çà êîèòî çàêîíúò ïðåäâèæäà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà èëè äðóãî ïî-òåæêî íàêàçàíèå, îñâåí òåçè, ñ êîèòî å ïðèëîæåí ÷ë. 78à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, è òåçè ïî ÷ë. 333, ò. 1 è 5;
2. íîâèòå âúççèâíè ïðèñúäè ïî ÷ë. 333, ò. 2 çà ïðåñòúïëåíèÿ, çà êîèòî çàêîíúò ïðåäâèæäà íàêàçàíèå ïî-ëåêî îò ëèøàâàíå îò ñâîáîäà, îñâåí òåçè, ñ êîèòî å ïðèëîæåí ÷ë. 78à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ;
3. ðåøåíèÿòà íà âúççèâíèÿ ñúä çà òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ, êîèòî ñå ïðåñëåäâàò ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ, îñâåí òåçè ïî ÷ë. 333, ò. 1 è 5;
4. îïðåäåëåíèÿòà íà âúççèâíèÿ ñúä ïî ÷ë. 306, àë.1, ïîñòàíîâåíè â ñëó÷àèòå íà íîâà ïðèñúäà, 
5. îïðåäåëåíèÿòà íà âúççèâíèÿ ñúä, ïî ñèëàòà íà êîèòî ñå ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî.

Ïðåäåëè íà êàñàöèîííàòà ïðîâåðêà
×ë. 346. (1) Êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ ïðîâåðÿâà ïðèñúäàòà èëè ðåøåíèåòî ñàìî â îáæàëâàíàòà ÷àñò è ïî îòíîøåíèå íà îáæàëâàëèòå ëèöà ïî êàñàöèîííèòå äîâîäè, èçëîæåíè â æàëáàòà è ïðîòåñòà.
(2) Êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ îòìåíÿâà èëè èçìåíÿâà ïðèñúäàòà èëè ðåøåíèåòî è ïî îòíîøåíèå íà íåîáæàëâàëèòå ïîäñúäèìè, àêî îñíîâàíèÿòà çà òîâà ñà â òÿõíà ïîëçà.

Êàñàöèîííè îñíîâàíèÿ
×ë. 347. (1) Ïðèñúäàòà è ðåøåíèåòî ïîäëåæàò íà îòìåíÿâàíå èëè èçìåíÿâàíå ïî êàñàöèîíåí ðåä:
1. êîãàòî å íàðóøåí çàêîíúò;
2. êîãàòî å äîïóñíàòî ñúùåñòâåíî íàðóøåíèå íà ïðîöåñóàëíè ïðàâèëà;
3. êîãàòî íàëîæåíîòî íàêàçàíèå å ÿâíî íåñïðàâåäëèâî.
(2) Íàðóøåíèå íà çàêîíà èìà, êîãàòî òîé å ïðèëîæåí íåïðàâèëíî èëè íå å ïðèëîæåí çàêîí, êîéòî å òðÿáâàëî äà áúäå ïðèëîæåí.
(3) Íàðóøåíèåòî íà ïðîöåñóàëíè ïðàâèëà å ñúùåñòâåíî, êîãàòî:
1. å äîâåëî äî îãðàíè÷àâàíå íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâà íà îáâèíÿåìèÿ èëè íà äðóãèòå ñòðàíè, àêî íå å îòñòðàíåíî;
2. íÿìà ìîòèâè èëè ïðîòîêîë çà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå íà ïúðâàòà èëè âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ;
3. ïðèñúäàòà èëè ðåøåíèåòî ñà ïîñòàíîâåíè îò íåçàêîíåí ñúñòàâ; 
4. òàéíàòà íà ñúâåùàíèåòî å áèëà íàðóøåíà ïî âðåìå íà ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà èëè ðåøåíèåòî.
(4) Ïðîöåñóàëíî íàðóøåíèå, êîåòî íå ìîæå äà áúäå îòñòðàíåíî ïðè íîâîòî ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî, íå ñúñòàâëÿâà îñíîâàíèå çà îòìåíÿâàíå íà ïðèñúäàòà.
(5) Íàêàçàíèåòî å ÿâíî íåñïðàâåäëèâî, êîãàòî:
1. î÷åâèäíî íå ñúîòâåòñòâà íà îáùåñòâåíàòà îïàñíîñò íà äåÿíèåòî è äååöà, íà ñìåê÷àâàùèòå è îòåã÷àâàùèòå îòãîâîðíîñòòà îáñòîÿòåëñòâà, êàêòî è íà öåëèòå ïî ÷ë. 36 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ;
2. íåïðàâèëíî å ïðèëîæåíî èëè íåïðàâèëíî å îòêàçàíî ïðèëàãàíåòî íà óñëîâíîòî îñúæäàíå.

Ïðàâî íà êàñàöèîííà æàëáà è ïðîòåñò
×ë. 348. (1) Ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ ñå îáðàçóâà ïî ïðîòåñò íà ïðîêóðîðà èëè ïî æàëáà íà äðóãèòå ñòðàíè.
(2) Ïðîêóðîðúò ìîæå äà ïîäàâà êàñàöèîíåí ïðîòåñò êàêòî â èíòåðåñ íà îáâèíåíèåòî, òàêà è â èíòåðåñ íà ïîäñúäèìèÿ.
(3) Îñòàíàëèòå ñòðàíè ìîãàò äà ïîäàâàò êàñàöèîííà æàëáà, êîãàòî ñà íàðóøåíè òåõíèòå ïðàâà è çàêîííè èíòåðåñè.

Ñðîê è ðåä çà ïîäàâàíå íà êàñàöèîííàòà æàëáà è ïðîòåñòà
×ë. 349. (1) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñðåùó ïðèñúäàòà íà âúççèâíèÿ ñúä ñå ïîäàâàò â ñðîêîâåòå ïî ÷ë. 319, àë. 1
(2) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñðåùó ðåøåíèåòî íà âúççèâíèÿ ñúä ñå ïîäàâàò  â  ïåòíàäåñåòäíåâåí  ñðîê  îò îáÿâÿâàíåòî ìó ïî ðåäà íà ÷ë. 339, àë. 2.
(3) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå ïîäàâàò ÷ðåç ñúäà, êîéòî å ïîñòàíîâèë îáæàëâàíàòà ïðèñúäà èëè ðåøåíèå.
(4) Êúì æàëáàòà è ïðîòåñòà ñå ïðèëàãàò ïðåïèñè ñïîðåä áðîÿ íà çàèíòåðåñóâàíèòå ñòðàíè.

Ñúäúðæàíèå íà êàñàöèîííàòà æàëáà è ïðîòåñòà
×ë. 350. (1) Â êàñàöèîííàòà æàëáà è â ïðîòåñòà ñå ïîñî÷âàò: îò êîãî ñå ïîäàâà; ïðèñúäàòà, ðåøåíèåòî è ÷àñòòà, êîÿòî ñå îáæàëâà; â êàêâî ñå ñúñòîè êàñàöèîííîòî îñíîâàíèå è äàííèòå, êîèòî ãî ïîäêðåïÿò; èñêàíåòî, êîåòî ñå ïðàâè.
(2) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå ïîäïèñâàò îò ïîäàòåëÿ.
(3) Âúçðàæåíèå ñðåùó ïîäàäåíà æàëáà è ïðîòåñò, êàêòî è äîïúëíåíèå êúì òÿõ ìîæå äà ñå íàïðàâè ïèñìåíî äî äàâàíå õîä íà äåëîòî.
(4) Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå âðúùàò îò ñúäèÿ îò âúççèâíèÿ ñúä, ÷ðåç êîéòî ñà ïîäàäåíè, êîãàòî:
1. íå îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà ïî àë. 1 è 2, àêî â äàäåíèÿ îò ñúäèÿ îò âúççèâíèÿ ñúä ñðîê ïðîïóñêúò èëè íåñúîòâåòñòâèåòî íå å îòñòðàíåíî;
2. íå ñà ïîäàäåíè â ñðîê èëè îò ëèöå, êîåòî èìà ïðàâî íà æàëáà èëè ïðîòåñò;
3. íå ïîäëåæàò íà ðàçãëåæäàíå ïî êàñàöèîíåí ðåä.
(5) Âðúùàíåòî íà æàëáàòà è ïðîòåñòà ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà òàçè ãëàâà.

Îòòåãëÿíå íà êàñàöèîííàòà æàëáà è ïðîòåñòà
×ë. 351. Æàëáàòà è ïðîòåñòúò ìîãàò äà ñå îòòåãëÿò îò ñòðàíèòå, êîèòî ñà ãè ïîäàëè, äî äàâàíå õîä íà äåëîòî â ñúäåáíî çàñåäàíèå.

Ðåä çà ðàçãëåæäàíå íà êàñàöèîííàòà æàëáà è ïðîòåñòà
×ë. 352. (1) Êàñàöèîííàòà æàëáà è ïðîòåñòúò ñå ðàçãëåæäàò â ñúäåáíî çàñåäàíèå ñ ïðèçîâàâàíå íà ñòðàíèòå.
(2) Ó÷àñòèåòî íà ïðîêóðîð å çàäúëæèòåëíî.
(3) Íåÿâÿâàíåòî íà äðóãèòå ñòðàíè áåç óâàæèòåëíè ïðè÷èíè íå å ïðå÷êà çà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî. Äåëîòî ñå ðàçãëåæäà â îòñúñòâèå íà ñòðàíàòà, êîãàòî íå å íàìåðåíà íà ïîñî÷åíèÿ îò íåÿ àäðåñ.
(4) Â äîêëàäà íà ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ñå èçëàãàò îáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî, ñúäúðæàíèåòî íà îáæàëâàíàòà ïðèñúäà èëè ðåøåíèå è îïëàêâàíèÿòà ñðåùó òÿõ.
(5) Ñúäåáíî ñëåäñòâèå íå ñå ïðîâåæäà.
(6) Ñòðàíèòå ñå èçñëóøâàò ïî ðåä, óñòàíîâåí îò ñúäà.

Ïðàâîìîùèÿ íà êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ 
ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ðåøåíèå
×ë. 353. (1) Ñëåä ðàçãëåæäàíå íà ïîäàäåíàòà æàëáà è ïðîòåñò êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ ìîæå:
1. äà îñòàâè â ñèëà ïðèñúäàòà èëè ðåøåíèåòî;
2. äà îòìåíè ïðèñúäàòà èëè ðåøåíèåòî è äà ïðåêðàòè èëè ñïðå íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ïðåäâèäåíèòå îò çàêîíà ñëó÷àè, à â ñëó÷àÿ ïî ÷ë. 23, àë. 1, ò. 1 - äà îïðàâäàå ïîäñúäèìèÿ;
3. äà èçìåíè ïðèñúäàòà èëè ðåøåíèåòî;
4. äà îòìåíè ïðèñúäàòà èëè ðåøåíèåòî èçöÿëî èëè îò÷àñòè è äà âúðíå äåëîòî çà íîâî ðàçãëåæäàíå. 
(2) Êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ èçìåíÿ ïðèñúäàòà, êîãàòî ñå íàëàãà:
1. äà ñå íàìàëè íàêàçàíèåòî;
2. äà ñå ïðèëîæè çàêîí çà åäíàêâî èëè ïî-ëåêî íàêàçóåìî ïðåñòúïëåíèå;
3. äà ñå ïðèëîæè ÷ë. 64, àë. 1 èëè ÷ë. 66 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ;
4. äà ñå ïðèëîæè çàêîí çà ïî-òåæêî íàêàçóåìî ïðåñòúïëåíèå, êîåòî íå èçèñêâà óâåëè÷àâàíå íà íàêàçàíèåòî, àêî å èìàëî îáâèíåíèå çà òîâà ïðåñòúïëåíèå â ïúðâàòà èíñòàíöèÿ.
5. äà ñå óâàæè èëè îòõâúðëè ãðàæäàíñêèÿò èñê, êîãàòî å íàðóøåí çàêîíúò, èëè äà ñå óâåëè÷è èëè íàìàëè ïðèñúäåíîòî îáåçùåòåíèå çà íåèìóùåñòâåíè âðåäè. 
(3) Êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ îòìåíÿâà ïðèñúäàòà èçöÿëî èëè îò÷àñòè è âðúùà äåëîòî çà íîâî ðàçãëåæäàíå, êîãàòî ñå íàëàãà:
1. äà ñå óâåëè÷è íàêàçàíèåòî;
2. äà ñå îòñòðàíÿò äîïóñíàòè ñúùåñòâåíè ïðîöåñóàëíè íàðóøåíèÿ;
3. äà ñå îòñòðàíÿò íàðóøåíèÿ íà ìàòåðèàëíèÿ çàêîí, äîïóñíàòè ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà îïðàâäàòåëíàòà ïðèñúäà.
(4) Ðåøåíèåòî íà êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ ñå èçãîòâÿ ïî ïðàâèëàòà íà ÷ë. 338, àë. 1 è 2 è ñå îáÿâÿâà íå ïî-êúñíî îò òðèäåñåò äíè îò ñúäåáíîòî çàñåäàíèå, â êîåòî äåëîòî å îáÿâåíî çà ðåøàâàíå. Òîâà ðåøåíèå íå ïîäëåæè íà îáæàëâàíå.

Çàäúëæèòåëíè óêàçàíèÿ íà êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ è óñëîâèÿ, 
ïðè êîèòî ìîæå äà ñå óòåæíè ïîëîæåíèåòî íà ïîäñúäèìèÿ
×ë. 354. (1) Ïðè íîâîòî ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî óêàçàíèÿòà íà êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ ñà çàäúëæèòåëíè îòíîñíî:
1. ñòàäèÿ, îò êîéòî òðÿáâà äà çàïî÷íå íîâîòî ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî;
2. ïðèëàãàíåòî íà çàêîíà, îñâåí â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå óñòàíîâÿò äðóãè ôàêòè÷åñêè ïîëîæåíèÿ;
3. îòñòðàíÿâàíå íà äîïóñíàòèòå ñúùåñòâåíè íàðóøåíèÿ íà ïðîöåñóàëíè ïðàâèëà.


(2) Ñúäúò, íà êîéòî äåëîòî å âúðíàòî çà íîâî ðàçãëåæäàíå, ìîæå äà íàëîæè ïî-òåæêî íàêàçàíèå èëè äà ïðèëîæè çàêîí çà ïî-òåæêî íàêàçóåìî ïðåñòúïëåíèå, êîãàòî ïðèñúäàòà å áèëà îòìåíåíà ïî ïðîòåñò íà ïðîêóðîðà, æàëáà íà ÷àñòíèÿ òúæèòåë èëè íà ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë ïîðàäè èñêàíå çà óòåæíÿâàíå ïîëîæåíèåòî íà ïîäñúäèìèÿ.
(3) Ñúäúò, íà êîãîòî äåëîòî å âúðíàòî çà íîâî ðàçãëåæäàíå, ìîæå äà îñúäè îïðàâäàíèÿ ïîäñúäèì, àêî ïðèñúäàòà å áèëà îòìåíåíà ïî ïðîòåñò íà ïðîêóðîðà, æàëáà íà ÷àñòíèÿ òúæèòåë èëè íà ÷àñòíèÿ îáâèíèòåë ïîðàäè èñêàíå çà îñúæäàíå. 



Ãëàâà äâàäåñåò è ÷åòâúðòà
ÏÐÈÂÅÆÄÀÍÅ Â ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ ÍÀ ÂËÅÇËÈÒÅ Â ÑÈËÀ ÀÊÒÎÂÅ ÍÀ ÑÚÄÀ

Àêòîâå íà ñúäà, êîèòî ïîäëåæàò íà èçïúëíåíèå
×ë. 355. (1) Ïðèñúäèòå, ðåøåíèÿòà, îïðåäåëåíèÿòà è ðàçïîðåæäàíèÿòà ñå ïðèâåæäàò â èçïúëíåíèå ñëåä âëèçàíåòî èì â ñèëà. 
(2) Ïðèñúäèòå, ðåøåíèÿòà,  îïðåäåëåíèÿòà è ðàçïîðåæäàíèÿòà âëèçàò â ñèëà: 
1. îò ìîìåíòà íà ïîñòàíîâÿâàíåòî èì, êîãàòî íå ïîäëåæàò íà ïðîâåðêà ïî æàëáà èëè ïðîòåñò; 
2. îò ìîìåíòà íà ïîñòàíîâÿâàíå íà ðåøåíèåòî íà êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ, êîãàòî æàëáèòå è ïðîòåñòèòå ñà îñòàâåíè áåç ðàçãëåæäàíå èëè áåç óâàæåíèå èëè ïðèñúäàòà å èçìåíåíà.
3. îò èçòè÷àíå íà ñðîêà çà îáæàëâàíåòî èì, êîãàòî íå å ïîäàäåíà æàëáà èëè ïðîòåñò. 

Çàäúëæèòåëíà ñèëà íà àêòîâåòå íà ñúäà
×ë. 356. (1) Âëåçëèòå â ñèëà ïðèñúäè, ðåøåíèÿ, îïðåäåëåíèÿ è ðàçïîðåæäàíèÿ ñà çàäúëæèòåëíè çà âñè÷êè ó÷ðåæäåíèÿ, þðèäè÷åñêè ëèöà, äëúæíîñòíè ëèöà è ãðàæäàíè. 
(2) Âëåçëèòå â ñèëà ïðèñúäè è ðåøåíèÿ ñà çàäúëæèòåëíè çà ãðàæäàíñêèÿ ñúä ïî âúïðîñèòå: 
1. èçâúðøåíî ëè å äåÿíèåòî; 
 	2. âèíîâåí ëè å äååöúò; 
 	3. íàêàçóåìî ëè å äåÿíèåòî. 
 	(3) Ðàçïîðåäáèòå íà àë.2 ñå ïðèëàãàò è çà àêòîâåòå íà ðàéîííèÿ ñúä ïî ðàçäåë V è V² íà ãëàâà äâàäåñåò è ñåäìà.

Ðåøåíèå íà ñúäà âúâ âðúçêà ñ ïðèâåæäàíå â èçïúëíåíèå
 íà ïðèñúäèòå è îïðåäåëåíèÿòà
×ë. 357. (1) Ñúäúò, êîéòî å ïîñòàíîâèë âëÿçëàòà â ñèëà ïðèñúäà èëè îïðåäåëåíèå, ñå ïðîèçíàñÿ ïî: 
1. âñè÷êè çàòðóäíåíèÿ è ñúìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ òúëêóâàíåòî èì; 
2. çàìÿíàòà íà ïðîáàöèÿòà ñ ëèøàâàíå îò ñâîáîäà è îòìåíÿâàíåòî íà ïðèëàãàíåòî íà ÷ë. 66 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ; 
3. îñâîáîæäàâàíå îò èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèå, íàëîæåíî çà ïðåñòúïëåíèå, êîåòî ñå ïðåñëåäâà ïî òúæáà íà ïîñòðàäàëèÿ, êîãàòî ïðåäè çàïî÷âàíå íà íåãîâîòî èçïúëíåíèå ÷àñòíèÿò òúæèòåë å ïîèñêàë òîâà. 
(2) Âúïðîñèòå, ïîñî÷åíè â àë. 1, ñå ðàçãëåæäàò â ñúäåáíî çàñåäàíèå ñ ïðèçîâàâàíå íà îñúäåíèÿ, à â ñëó÷àèòå ïî òî÷êà 3 - è íà òúæèòåëÿ. 
(3) Ó÷àñòèåòî íà ïðîêóðîðà å çàäúëæèòåëíî. 

Îòëàãàíå íà èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèÿòà
×ë. 358. Îêðúæíèÿò ïðîêóðîð èëè ðàéîííèÿò ïðîêóðîð ñ ïîñòàíîâëåíèå ìîæå äà îòëîæè èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ëèøàâàíå îò ñâîáîäà è ïðîáàöèÿ: 
1. ïðè òåæêî çàáîëÿâàíå, êîåòî ïðå÷è äà ñå èçòúðïè íàêàçàíèåòî - äî øåñò ìåñåöà. Ñëåä èçòè÷àíå íà òîçè ñðîê èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ìîæå äà áúäå îòëàãàíî çà ñúùèÿ ñðîê âúç îñíîâà íà íîâî ìåäèöèíñêî îñâèäåòåëñòâàíå; 
2. ïðè áðåìåííîñò íà îñúäåíàòà èëè ðàæäàíå - äî øåñò ìåñåöà ïðåäè è åäíà ãîäèíà ñëåä ðàæäàíåòî; 
3. êîãàòî ïîðàäè îñîáåíè îáñòîÿòåëñòâà êàòî ïîæàð, ñòèõèéíî áåäñòâèå, òåæêà áîëåñò, ñìúðò íà åäèíñòâåíèÿ òðóäîñïîñîáåí ÷ëåí îò ñåìåéñòâîòî è äð. íåçàáàâíîòî èçïúëíåíèå íà ïðèñúäàòà ìîæå äà äîâåäå äî òåæêè ïîñëåäèöè çà îñúäåíèÿ èëè çà íåãîâîòî ñåìåéñòâî - äî òðè ìåñåöà; 
4. ñïðÿìî îñîáåíî íåîáõîäèìè ñïåöèàëèñòè â ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãàíèçàöèè - äî òðè ìåñåöà; 
5. çà çàâúðøâàíå íà òåêóùà ó÷åáíà ãîäèíà èëè çàïî÷íàòèÿ êóðñ çà êâàëèôèêàöèÿ - äî äâà ìåñåöà. 

Äåéñòâèÿ ïî ïðèâåæäàíå â èçïúëíåíèå íà 
ïðèñúäèòå è îïðåäåëåíèÿòà
×ë. 359. (1) Ïðåïèñ îò ïðèñúäàòà, ñ êîÿòî ïîäñúäèìèÿò å îïðàâäàí èëè îñâîáîäåí îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò èëè îò èçòúðïÿâàíå íà íàêàçàíèåòî, êàêòî è ïðåïèñ îò îïðåäåëåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå èçïðàùà íà ñúîòâåòíèòå îðãàíè çà âðúùàíå íà èççåòèòå äîêóìåíòè, öåííîñòè è äðóãè ïðåäìåòè, êàêòî è çà ñíåìàíå íà ïîëèöåéñêàòà ðåãèñòðàöèÿ. Êîãàòî å îòìåíåíà ìÿðêà çà îáåçïå÷àâàíå, ïðåïèñ îò ïðèñúäàòà èëè îïðåäåëåíèåòî ñå èçïðàùà íà ñúîòâåòíèòå îðãàíè. 
(2) Ïðåïèñ îò ïðèñúäàòà, ñ êîÿòî ïîäñúäèìèÿò å îñúäåí äà èçòúðïè ñúîòâåòíî íàêàçàíèå, ñå èçïðàùà íà ïðîêóðîðà çà èçïúëíåíèå. 
(3) Êîãàòî ñ ïðèñúäàòà å ïîñòàíîâåíà êîíôèñêàöèÿ íà îïðåäåëåíè âåùè èëè îòíåìàíå íà âåùè íà îñíîâàíèå ÷ë. 53 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, ñúäúò èçïðàùà ïðåïèñ îò ïðèñúäàòà íà Àãåíöèÿòà çà äúðæàâíè âçåìàíèÿ çà èçïúëíåíèå. Çà èççåìâàíåòî íà îòíåòèòå è êîíôèñêóâàíè âåùè Àãåíöèÿòà çà äúðæàâíè âçåìàíèÿ óâåäîìÿâà ñúäà â ñåäåìäíåâåí ñðîê.
(4) Êîãàòî ñ ïðèñúäàòà å íàëîæåíà ãëîáà èëè ñà ïðèñúäåíè â ïîëçà íà äúðæàâàòà îáåçùåòåíèÿ, ñúäåáíè ðàçíîñêè è òàêñè, ñúäúò èçäàâà èçïúëíèòåëåí ëèñò è ãî èçïðàùà íà ñúîòâåòíèÿ îðãàí çà èçïúëíåíèå. 
(5) Êîãàòî óñëîâíî îñúäåíèÿò ïî âðåìå íà èçïèòàòåëíèÿ ñðîê íå ðàáîòè è íå ó÷è èëè ïðåñòàíå äà ðàáîòè èëè äà ó÷è, ïðåïèñ îò ïðèñúäàòà ñå èçïðàùà è íà ñúîòâåòíèÿ êìåò íà îáùèíàòà ñ îãëåä ìåðêèòå ïî ÷ë. 67, àë. 4 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ è íà ïðîêóðîðà. 
(6) Äåéñòâèÿòà ïî àë. 1-5 ñå èçâúðøâàò â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò âëèçàíå íà ïðèñúäàòà â ñèëà.

Ïðèñïàäàíå âðåìåòî íà çàäúðæàíåòî  
è ëèøàâàíåòî îò ïðàâà
×ë. 360. Êîãàòî ÷ë. 59 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ íå å ïðèëîæåí îò ñúäà, òîé ñå ïðèëàãà îò ïðîêóðîðà ñ ïîñòàíîâëåíèå. 

Îðãàíè, êîèòî çàäúðæàò îñúäåíèÿ
×ë. 361. Çàäúðæàíåòî íà îñúäåíèÿ è îòâåæäàíåòî ìó ïî ìÿñòîòî çà èçïúëíåíèå íà íàêàçàíèåòî ñå èçâúðøâà îò ñëóæáèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî. 



Ãëàâà äâàäåñåò è ïåòà
ÂÚÇÎÁÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÈ ÄÅËÀ
ÏÎÐÀÄÈ ÍÎÂÎÎÒÊÐÈÒÈ ÎÁÑÒÎßÒÅËÑÒÂÀ

Àêòîâå, êîèòî ïîäëåæàò íà ïðîâåðêà
×ë. 362. (1) Íà ïðîâåðêà ïî ðåäà íà òîçè ðàçäåë ïîäëåæàò âëåçëèòå â ñèëà ïðèñúäè è ðåøåíèÿ, êàêòî è îïðåäåëåíèÿòà ïî ÷ë. 242, àë. 5, ò. 1 è 2, ÷ë. 340, àë. 1 è ÷ë. 424, àë. 7.
(2) Îïðåäåëåíèÿòà íà ñúäà ïî ÷ë.412, àë.4 ïîäëåæàò íà ïðîâåðêà ïî ðåäà íà òîçè ðàçäåë íà îñíîâàíèå ÷ë.365, àë.1, ò.1-3, êàêòî è ïðè äîïóñíàòè ñúùåñòâåíè íàðóøåíèÿ íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâèëà.
  
Ñðîê çà ïðåäëîæåíèå
×ë. 363. (1) Ïðåäëîæåíèå çà âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíî äåëî, çàâúðøèëî ñ îïðàâäàòåëíà ïðèñúäà èëè ñ îïðåäåëåíèå èëè ðàçïîðåæäàíå çà ïðåêðàòÿâàíå, êàêòî è ïðåäëîæåíèå, ñ êîåòî ñå èñêà äà ñå óâåëè÷è íàêàçàíèåòî èëè äà ñå ïðèëîæè çàêîí çà ïî-òåæêî íàêàçóåìî ïðåñòúïëåíèå, ìîæå äà ñå íàïðàâè íå ïî-êúñíî îò åäíà ãîäèíà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ñúîòâåòíèÿ àêò ïî ÷ë. 365, àë. 1, ò. 5 è àë. 2 èëè îò ðàçêðèâàíåòî íà íîâèòå îáñòîÿòåëñòâà. 
(2) Íàêàçàòåëíîòî äåëî ìîæå äà áúäå âúçîáíîâåíî è ñëåä ñìúðòòà íà îñúäåíèÿ.

Îðãàí, êîéòî ìîæå äà íàïðàâè ïðåäëîæåíèå, è 
äåéñòâèå íà ïðåäëîæåíèåòî
×ë. 364. (1) Ïðåäëîæåíèå çà âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî äåëî ìîæå äà íàïðàâè îêðúæíèÿò, ñúîòâåòíî âîåííèÿò ïðîêóðîð ïî ÷ë. 365, àë. 1, ò. 1 - 3, à ïî ò. 4-6 - ãëàâíèÿò ïðîêóðîð.
(2) Ïðåäëîæåíèåòî çà âúçîáíîâÿâàíå íå ñïèðà èçïúëíåíèåòî íà ïðèñúäàòà, îñâåí àêî ïðîêóðîðúò ïîñòàíîâè äðóãî. 
(3) Ïðåäëîæåíèåòî çà âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî äåëî â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 365, àë. 1, ò. 4 è 6 ñå ïðàâè ñëóæåáíî, êàòî ñå ñïèðà èçïúëíåíèåòî íà ïðèñúäàòà.

Îñíîâàíèå çà âúçîáíîâÿâàíå
×ë. 365. (1) Íàêàçàòåëíîòî äåëî ñå âúçîáíîâÿâà, êîãàòî: 
1. íÿêîè îò äîêàçàòåëñòâàòà, âúðõó êîèòî ñå îñíîâàâà ïðèñúäàòà, ðåøåíèåòî, îïðåäåëåíèåòî èëè ðàçïîðåæäàíåòî, ñå îêàæàò íåèñòèíñêè; 
2. ñúäèÿ, ñúäåáåí çàñåäàòåë, ïðîêóðîð, ñëåäîâàòåë, äîçíàòåë å èçâúðøèë ïðåñòúïëåíèå âúâ âðúçêà ñ ó÷àñòèåòî ñè â íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî; 
3. ÷ðåç ðàçñëåäâàíå ñå ðàçêðèÿò îáñòîÿòåëñòâà èëè äîêàçàòåëñòâà, êîèòî íå ñà áèëè èçâåñòíè íà ñúäà, ïîñòàíîâèë ïðèñúäàòà, ðåøåíèåòî, îïðåäåëåíèåòî èëè ðàçïîðåæäàíåòî, è èìàò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå çà äåëîòî. 
4. ñ ðåøåíèå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúä çà çàùèòà íà ïðàâàòà íà ÷îâåêà å óñòàíîâåíî íàðóøåíèå íà Åâðîïåéñêàòà êîíâåíöèÿ çà çàùèòà íà ïðàâàòà íà ÷îâåêà è îñíîâíèòå ñâîáîäè, êîåòî èìà ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå çà äåëîòî;
5. ïî ïðèñúäè, ðåøåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ, íåïðîâåðåíè ïî êàñàöèîíåí ðåä ïî æàëáà èëè ïðîòåñò íà ñòðàíàòà, â ÷èèòî èíòåðåñ ñå ïðåäëàãà îòìÿíàòà, ñà äîïóñíàòè ñúùåñòâåíè íàðóøåíèÿ ïî ÷ë. 347, àë. 1, ò. 1 – 3;
6. å äîïóñíàòà åêñòðàäèöèÿ â ñëó÷àé íà çàäî÷íî îñúæäàíå ïðè äàäåíà ãàðàíöèÿ îò áúëãàðñêàòà äúðæàâà çà âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî äåëî – çà ïðåñòúïëåíèåòî, çà êîåòî åêñòðàäèöèÿòà å äîïóñíàòà.
(2) Îáñòîÿòåëñòâàòà ïî ò. 1 è 2 íà ïðåäõîäíàòà àëèíåÿ ñå óñòàíîâÿâàò ñ âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà, à êîãàòî íå ìîæå äà ñå ïîñòàíîâè ïðèñúäà - ÷ðåç ðàçñëåäâàíå. 

Âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî äåëî ïî èñêàíå íà çàäî÷íî îñúäåíèÿ
×ë. 366. (1) Â åäíîãîäèøåí ñðîê îò óçíàâàíå íà âëÿçëàòà â ñèëà ïðèñúäà çàäî÷íî îñúäåíèÿò ìîæå äà íàïðàâè èñêàíå çà âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî äåëî, àêî íå å çíàåë çà íàêàçàòåëíîòî ïðåñëåäâàíå ñðåùó íåãî, âêëþ÷èòåëíî è çà ïîñòàíîâåíàòà îñúäèòåëíà ïðèñúäà.
(2) Èñêàíåòî íå ñïèðà èçïúëíåíèåòî íà ïðèñúäàòà, îñâåí àêî ñúäúò ïîñòàíîâè äðóãî.
(3) Ïðîèçâîäñòâîòî çà âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíîòî äåëî ñå ïðåêðàòÿâà, àêî çàäî÷íî îñúäåíèÿò íå ñå ÿâè â ñúäåáíî çàñåäàíèå áåç óâàæèòåëíè ïðè÷èíè.
(4) Êîãàòî çàäî÷íî îñúäåíèÿò å çàäúðæàí â èçïúëíåíèå íà âëÿçëàòà â ñèëà ïðèñúäà è ñúäúò âúçîáíîâè íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî, ñ ðåøåíèåòî ñè òîé ñå ïðîèçíàñÿ è ïî ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå.

Ñúä, êîéòî ðàçãëåæäà ïðåäëîæåíèåòî
×ë. 367. Ïðåäëîæåíèåòî èëè èñêàíåòî çà âúçîáíîâÿâàíå ñå ðàçãëåæäà îò Âúðõîâíèÿ êàñàöèîíåí ñúä. 


Ïðàâîìîùèÿ íà ñúäà
×ë. 368. (1) Êîãàòî íàìåðè ïðåäëîæåíèåòî èëè èñêàíåòî çà âúçîáíîâÿâàíå çà îñíîâàòåëíî, ñúäúò ìîæå: 
1. äà îòìåíè ïðèñúäàòà, ðåøåíèåòî, îïðåäåëåíèåòî èëè ðàçïîðåæäàíåòî è äà âúðíå äåëîòî çà íîâî ðàçãëåæäàíå, êàòî ïîñî÷è ñòàäèÿ, îò êîéòî òðÿáâà äà çàïî÷íå íîâîòî ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî;
2. äà îòìåíè ïðèñúäàòà, ðåøåíèåòî èëè îïðåäåëåíèåòî è äà ïðåêðàòè èëè äà ñïðå íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî. 
(2) Â ñëó÷àèòå íà ÷ë.366, àë.1 ïðîèçâîäñòâîòî ñå âúçîáíîâÿâà è äåëîòî ñå âðúùà â ñòàäèÿ, êîãàòî å çàïî÷íàëî çàäî÷íîòî ïðîèçâîäñòâî.

Ïðèëàãàíå ïðàâèëàòà çà êàñàöèîííîòî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 369. Äîêîëêîòî â òîçè ðàçäåë íÿìà îñîáåíè ïðàâèëà, ïðèëàãàò ñå ïðàâèëàòà çà êàñàöèîííîòî ïðîèçâîäñòâî. 

Ãëàâà äâàäåñåò è øåñòà
ÎÑÎÁÅÍÈ ÏÐÀÂÈËÀ

Ðàçäåë I
Îñîáåíè ïðàâèëà çà ðàçãëåæäàíå íà äåëà  çà ïðåñòúïëåíèÿ, 
èçâúðøåíè  îò íåïúëíîëåòíè

Äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 370. (1) Ïî äåëàòà çà ïðåñòúïëåíèÿ, èçâúðøåíè îò íåïúëíîëåòíè, 
äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå ïðîâåæäà îò îïðåäåëåíè ðàçñëåäâàùè îðãàíè
 ñúñ ñïåöèàëíà ïîäãîòîâêà.
(2) Â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ïî äåëà çà ïðåñòúïëåíèÿ, èçâúðøåíè îò íåïúëíîëåòíè, ïðè ðàçïèò íà îáâèíÿåì ñå èçãîòâÿò ïðîòîêîë, çâóêîçàïèñ è âèäåîçàïèñ ïî ðåäà íà ÷ë. 236-238.

Ìåðêè çà íåîòêëîíåíèå
×ë. 371. (1) Ñïðÿìî íåïúëíîëåòíè ìîãàò äà ñå âçåìàò ñëåäíèòå ìåðêè çà íåîòêëîíåíèå: 
1. íàäçîð íà ðîäèòåëèòå èëè íà ïîïå÷èòåëÿ; 
2. íàäçîð íà àäìèíèñòðàöèÿòà íà âúçïèòàòåëíîòî çàâåäåíèå, â êîåòî íåïúëíîëåòíèÿò å íàñòàíåí; 
3. íàäçîð íà èíñïåêòîðà ïðè äåòñêà ïåäàãîãè÷åñêà ñòàÿ èëè íà ÷ëåí íà ìåñòíàòà êîìèñèÿ çà áîðáà ñ ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíèòå è íåïúëíîëåòíèòå; 
4. çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà. 
(2) Ìÿðêàòà çà íåîòêëîíåíèå çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà ñå âçåìà â èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè. 
(3) Ïðåäàâàíåòî íà íåïúëíîëåòíè ïîä íàäçîð íà ëèöàòà è íà îðãàíèòå ïî àë. 1, òî÷êè 1-3 ñòàâà ñðåùó ïîäïèñêà, ñ êîÿòî òå ñå çàäúëæàâàò äà óïðàæíÿâàò âúçïèòàòåëåí íàäçîð âúðõó íåïúëíîëåòíèÿ, äà ñëåäÿò çà ïîâåäåíèåòî ìó è äà îñèãóðÿò ÿâÿâàíåòî ìó ïðåä ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí è ñúäà. Ïðè âèíîâíî íåèçïúëíåíèå íà ïîåòèòå çàäúëæåíèÿ íà òåçè ëèöà ìîæå äà ñå íàëàãà ãëîáà äî ïåòñòîòèí ëåâà.
(4) Â ñëó÷àèòå íà ïðåäâàðèòåëíîòî çàäúðæàíå èëè çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà íåïúëíîëåòíèòå ñå íàñòàíÿâàò â ïîäõîäÿùè ïîìåùåíèÿ îòäåëíî îò ïúëíîëåòíèòå, êàòî íåçàáàâíî ñå ñúîáùàâà íà òåõíèòå ðîäèòåëè èëè ïîïå÷èòåëè è íà äèðåêòîðà íà ó÷åáíîòî çàâåäåíèå, êîãàòî çàäúðæàíèÿò å ó÷åíèê. 

Ñúáèðàíå íà äàííè çà ëè÷íîñòòà  íà íåïúëíîëåòíèÿ
×ë. 372. Ïðè ðàçñëåäâàíåòî è ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ñå ñúáèðàò äàííè çà äåíÿ, ìåñåöà è ãîäèíàòà íà ðàæäàíåòî íà íåïúëíîëåòíèÿ, çà îáðàçîâàíèåòî, çà ñðåäàòà è óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî å æèâÿë, è äàííè äàëè ïðåñòúïëåíèåòî íå ñå äúëæè íà âëèÿíèå íà ïúëíîëåòíè ëèöà. 


Ó÷àñòèå íà ïåäàãîã èëè ïñèõîëîã ïðè ðàçïèòà íà íåïúëíîëåòíèòå
×ë. 373. Êîãàòî å íåîáõîäèìî, ïðè ðàçïèòà íà íåïúëíîëåòíèÿ îáâèíÿåì ó÷àñòâà ïåäàãîã èëè ïñèõîëîã, êîéòî ñ ðàçðåøåíèå íà ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí ìîæå äà ìó ïîñòàâÿ âúïðîñè. Ïåäàãîãúò èëè ïñèõîëîãúò èìà ïðàâî äà ñå çàïîçíàå ñ ïðîòîêîëà çà ðàçïèò è äà íàïðàâè áåëåæêè ïî òî÷íîñòòà è ïúëíîòàòà íà çàïèñàíîòî â íåãî. 

Ïðåäÿâÿâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî
×ë. 374. (1) Çà ïðåäÿâÿâàíå íà ðàçñëåäâàíåòî çàäúëæèòåëíî ñå óâåäîìÿâàò è ðîäèòåëèòå èëè ïîïå÷èòåëèòå íà íåïúëíîëåòíèÿ îáâèíÿåì. 
(2) Ðîäèòåëèòå èëè ïîïå÷èòåëÿò íà íåïúëíîëåòíèÿ îáâèíÿåì ïðèñúñòâàò íà ïðåäÿâÿâàíåòî, àêî ïîèñêàò òîâà. 

Ñúñòàâ íà ñúäà è ïðåïðàùàíå íà äåëîòî  íà äðóã ñúä
×ë. 375. (1) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë.26, àë.1, ò.1 è 2 äåëàòà ñðåùó íåïúëíîëåòíè êàòî ïúðâà èíñòàíöèÿ ñå ðàçãëåæäàò â ñúñòàâ îò åäèí ñúäèÿ è äâàìàòà çàñåäàòåëè, à â ñëó÷àèòå ïî ÷ë.26, àë.1, ò.3 - îò äâàìà ñúäèè è òðèìà ñúäåáíè çàñåäàòåëè.
(2) Ñúäåáíèòå çàñåäàòåëè òðÿáâà äà áúäàò ó÷èòåëè èëè âúçïèòàòåëè. 
(3) Êîãàòî íåïúëíîëåòíèÿò å âîåííîñëóæåù, äåëîòî ñå ðàçãëåæäà ïî ðåäà íà ðàçäåë II îò òàçè ãëàâà. 

Ñúäåáíî çàñåäàíèå
×ë. 376. (1) Ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ïî äåëà ñðåùó íåïúëíîëåòíè ñå âîäè ïðè çàêðèòè âðàòè, îñâåí àêî ñúäúò íàìåðè, ÷å å â îáùåñòâåí èíòåðåñ äåëîòî äà ñå ðàçãëåäà â ïóáëè÷íî çàñåäàíèå. 
(2) Ïî ïðåöåíêà íà ñúäà â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå ìîãàò äà áúäàò ïîêàíåíè èíñïåêòîðè ïðè äåòñêà ïåäàãîãè÷åñêà ñòàÿ, ïðåäñòàâèòåëè íà ó÷åáíîòî çàâåäåíèå, â êîåòî ó÷è íåïúëíîëåòíèÿò. 

Ëèöà, êîèòî ó÷àñòâàò ïðè ðàçãëåæäàíåòî íà äåëàòà
×ë. 377. (1) Ïðè ðàçãëåæäàíåòî íà äåëà ñðåùó íåïúëíîëåòíè çàäúëæèòåëíî ñå ïðèçîâàâàò òåõíèòå ðîäèòåëè èëè ïîïå÷èòåëè. Òå èìàò ïðàâî äà ó÷àñòâàò â ñúáèðàíåòî è ïðîâåðêàòà íà äîêàçàòåëñòâåíèòå ìàòåðèàëè è äà ïðàâÿò èñêàíèÿ, áåëåæêè è âúçðàæåíèÿ. 
(2) Íåÿâÿâàíåòî íà ðîäèòåëèòå èëè ïîïå÷èòåëÿ íå å ïðå÷êà çà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî, îñâåí àêî ñúäúò íàìåðè ó÷àñòèåòî èì çà íåîáõîäèìî. 
(3) Ïî äåëà ñðåùó íåïúëíîëåòíè ó÷àñòèåòî íà ïðîêóðîð å çàäúëæèòåëíî. 
(4) Àêî ó÷àñòèåòî íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð ïðè ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå å íåâúçìîæíî ïî îáåêòèâíè ïðè÷èíè, òîé ìîæå äà áúäå çàìåíåí îò äðóã ïðîêóðîð.
(5) Ïî òåçè äåëà íå ó÷àñòâà ÷àñòåí îáâèíèòåë. 

Âðåìåííî îòñòðàíÿâàíå íà íåïúëíîëåòíèÿ îò ñúäåáíàòà çàëà
×ë. 378. Êîãàòî å íåîáõîäèìî äà ñå èçÿñíÿò ôàêòè, êîèòî ìîãàò äà ïîâëèÿÿò îòðèöàòåëíî âúðõó íåïúëíîëåòíèÿ ïîäñúäèì, ñúäúò ìîæå äà ãî îòñòðàíè âðåìåííî îò ñúäåáíàòà çàëà, ñëåä êàòî èçñëóøà çàùèòàòà, ðîäèòåëèòå èëè ïîïå÷èòåëÿ è ïðîêóðîðà. 


Ðàçãëåæäàíå ïî îáùèÿ ðåä íà äåëà çà ïðåñòúïëåíèÿ, 
èçâúðøåíè îò íåïúëíîëåòíè
×ë. 379. (1) Êîãàòî îáâèíåíèåòî å ïîâäèãíàòî ñðåùó ïúëíîëåòåí çà ïðåñòúïëåíèå, èçâúðøåíî îò íåãî, ïðåäè äà íàâúðøè ïúëíîëåòèå, äåëîòî ñå ðàçãëåæäà ïî îáùèÿ ðåä. 
(2) Êîãàòî ïðåñòúïëåíèåòî å èçâúðøåíî îò íåïúëíîëåòåí â ñúó÷àñòèå ñ ïúëíîëåòåí, îáâèíåíèÿòà íå ñå ðàçäåëÿò è ïðîèçâîäñòâîòî ñå ðàçãëåæäà ïî îáùèÿ ðåä. 

Ïðèâåæäàíå íà ïðèñúäàòà â èçïúëíåíèå
×ë. 380. (1) Êîãàòî îòëîæè èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàíèåòî ñïðÿìî íåïúëíîëåòíèÿ, ñúäúò óâåäîìÿâà ñúîòâåòíàòà ìåñòíà êîìèñèÿ çà áîðáà ñðåùó ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíèòå è íåïúëíîëåòíèòå çà îðãàíèçèðàíå íà íåîáõîäèìèòå âúçïèòàòåëíè ãðèæè. 
(2) Êîãàòî ñúäúò îïðåäåëè âúçïèòàòåëíàòà ìÿðêà, èçïðàùà ïðåïèñ îò ïðèñúäàòà íà ñúîòâåòíàòà ìåñòíà êîìèñèÿ. 
(3) Ïðåäëîæåíèåòî íà ïðîêóðîðà èëè íà ìåñòíàòà êîìèñèÿ çà áîðáà ñðåùó ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíèòå ïî ÷ë. 64, àë. 2 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ çà çàìåíÿíå íà íàñòàíÿâàíåòî âúâ âúçïèòàòåëíî ó÷èëèùå-èíòåðíàò ñ äðóãà âúçïèòàòåëíà ìÿðêà ñëåä ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà ñå ðàçãëåæäà â ñúäåáíî çàñåäàíèå ñ ïðèçîâàâàíå íà íåïúëíîëåòíèÿ è íåãîâèÿ çàùèòíèê. 


Ðàçäåë II
Îñîáåíè ïðàâèëà çà ðàçãëåæäàíå íà äåëà,  ïîäñúäíè íà 
          âîåííèòå ñúäèëèùà

Äåëà, ïîäñúäíè íà âîåííèòå ñúäèëèùà
×ë. 381. Íà âîåííèòå ñúäèëèùà ñà ïîäñúäíè äåëàòà çà ïðåñòúïëåíèÿ, èçâúðøåíè îò: 
1. âîåííîñëóæåùè ïî Çàêîíà çà îòáðàíàòà è âúîðúæåíèòå ñèëè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ; 
2. ãåíåðàëè, îôèöåðè è ëèöà îò ñåðæàíòñêèÿ è ðåäîâèÿ ñúñòàâ îò äðóãè ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà; 
3. ðåçåðâèñòèòå ïðè ó÷àñòèå â ó÷åáíî-ìîáèëèçàöèîííè ìåðîïðèÿòèÿ èëè ïðè èçïúëíåíèå íà àêòèâíà ñëóæáà â ïîñòîÿííèÿ ðåçåðâ; 
4. ñúòðóäíèöèòå íà îðãàíèòå îò âåäîìñòâàòà ïî òî÷êè 1 è 2  ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà âúçëîæåíèòå èì çàäà÷è; 
5. ãðàæäàíñêèòå ëèöà íà ñëóæáà â Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà, â Áúëãàðñêàòà àðìèÿ è â ñòðóêòóðèòå íà ïîä÷èíåíèå íà ìèíèñòúðà íà îòáðàíàòà, â Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, â Íàöèîíàëíàòà ñëóæáà çà îõðàíà è â Íàöèîíàëíàòà ðàçóçíàâàòåëíà ñëóæáà ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæáàòà èì  èëè â ðàéîíà íà ìåñòîðàáîòàòà èì.




Ïîäñúäíîñò ïðåä âúççèâíàòà è êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ
×ë. 382. Äåëàòà, ðåøåíè îò âîåííèòå ñúäèëèùà, ñå ðàçãëåæäàò êàòî âúççèâíà èíñòàíöèÿ îò Âîåííî-àïåëàòèâíèÿ ñúä, à êàòî êàñàöèîííà èíñòàíöèÿ - îò Âúðõîâíèÿ êàñàöèîíåí ñúä, êîéòî ðàçãëåæäà è ïðåäëîæåíèÿòà çà âúçîáíîâÿâàíå íà íàêàçàòåëíèòå äåëà íà âîåííèòå ñúäèëèùà.

Ñïîðîâå çà ïîäñúäíîñò
×ë. 383. Ñïîðîâå çà ïîäñúäíîñò ìåæäó ïúðâîèíñòàíöèîííèòå âîåííè ñúäèëèùà ñå ðåøàâàò îò Âîåííî-àïåëàòèâíèÿ ñúä. 

Îðãàíè íà âîåííîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 384. (1) Îðãàíè íà âîåííîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ñà âîåííèÿò ïðîêóðîð è âîåííèòå ðàçñëåäâàùè îðãàíè.
(2) Âîåííè ðàçñëåäâàùè îðãàíè ñà âîåííèòå ñëåäîâàòåëè è âîåííèòå äîçíàòåëè .
(3) Âîåííè äîçíàòåëè ñà îïðåäåëåíèòå ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà îòáðàíàòà ñëóæèòåëè íà ñëóæáà “Ñèãóðíîñò – âîåííà ïîëèöèÿ è âîåííî êîíòðàðàçóçíàâàíå”, êàêòî è ñëóæèòåëè íà ñëóæáà “Âîåííà èíôîðìàöèÿ” -  çà ïðîâåæäàíå íà äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ñïðÿìî âîåííîñëóæåùèòå è ãðàæäàíñêèòå ëèöà îò òàçè ñëóæáà.

Ïðàâîìîùèÿ íà îðãàíèòå íà âîåííàòà ïîëèöèÿ
×ë. 385. Îðãàíèòå íà âîåííàòà ïîëèöèÿ èìàò ïðàâîìîùèÿòà íà ñúîòâåòíèòå îðãàíè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ïî ÷ë. 201, àë.2, ò.7, ÷ë. 217, àë.2, ÷ë.219, ÷ë.222, ÷ë. 234, àë. 1 è ÷ë. 399, àë. 1, ò. 3. 

Ìåðêè çà íåîòêëîíåíèå
×ë. 386. (1) Ñïðÿìî âîåííîñëóæåùèòå íà íàáîðíà âîåííà ñëóæáà èëè ñïðÿìî ëèöå ïî ÷ë. 381, ò. 3 ñå âçåìà åäíà îò ñëåäíèòå ìåðêè çà íåîòêëîíåíèå:
1. ïîñòàâÿíå ïîä íàé-áëèçêî íàáëþäåíèå â ÷àñòòà; 
2. çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà â êàçàðìåíî ïîìåùåíèå èëè â îáùèòå ìåñòà çà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà. 
(2) Ñïðÿìî êàäðîâèòå âîåííîñëóæåùè è ãðàæäàíñêèòå ëèöà â Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà, â Áúëãàðñêàòà àðìèÿ è â ñòðóêòóðèòå íà ïîä÷èíåíèå íà ìèíèñòúðà íà îòáðàíàòà ñå âçåìà åäíà îò ìåðêèòå çà íåîòêëîíåíèå ïî ÷ë. 59. 

Ðåä çà âçåìàíå íà ìåðêè çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà âúâ 
âîåííîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 387. (1) Ìåðêèòå çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà ñå âçåìàò ïî ðåäà íà ðàçäåë I² íà ãëàâà ñåäìà, îñâåí âðåìåííîòî îòñòðàíÿâàíå îò äëúæíîñò ïî ÷ë. 388.
(2) Ïîñòàâÿíåòî ïîä íàé-áëèçêî íàáëþäåíèå â ÷àñòòà, ïîäïèñêàòà è ãàðàíöèÿòà ñå âçåìàò îò ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí èëè îò ñúîòâåòíèÿ âîåíåí ïðîêóðîð. 
(3) Çà çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà íà îôèöåðè è ãðàæäàíñêè ëèöà ñå ñúîáùàâà íåçàáàâíî íà ñúîòâåòíèÿ ìèíèñòúð.




Âðåìåííî îòñòðàíÿâàíå îò äëúæíîñò
×ë. 388. (1) Êîãàòî ñïðÿìî îáâèíÿåìèÿ áúäå âçåòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà èëè äîìàøåí àðåñò, òîé ñå îòñòðàíÿâà âðåìåííî îò äëúæíîñò, äîêàòî òåçè ìåðêè çà íåîòêëîíåíèå áúäàò îòìåíåíè èëè çàìåíåíè ñ ïî-ëåêè. 
(2) Êîãàòî âçåòàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå å ïî-ëåêà îò ïîñî÷åíèòå â àë. 1, îáâèíÿåìèÿò ìîæå äà áúäå âðåìåííî îòñòðàíåí îò äëúæíîñò ñ îïðåäåëåíèå íà âîåííèÿ ñúä ïî ìîòèâèðàíî èñêàíå íà íà÷àëíèêà, íà âîåííèÿ ïðîêóðîð èëè íà âîåííèÿ ðàçñëåäâàù îðãàí. 

Ñúäåéñòâèå çà èçïúëíåíèå íà âçåòàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå
×ë. 389. Çà âçåòàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå ïî ÷ë. 386 ðàçñëåäâàùèÿò îðãàí èëè ïðîêóðîðúò óâåäîìÿâà ñúîòâåòíèÿ íà÷àëíèê, êîéòî å äëúæåí äà ñúäåéñòâà çà íåéíîòî èçïúëíåíèå. 


Ðàçïðåäåëåíèå íà äåëàòà âúâ âîåííîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî 
ìåæäó ðàçñëåäâàùèòå îðãàíè
×ë. 390. (1) Ðàçñëåäâàíåòî ñå ïðîâåæäà îò âîåííè ñëåäîâàòåëè ïî äåëà çà ïðåñòúïëåíèÿ:
1. ïîñî÷åíè â ÷ë. 199, àë. 1;
2. èçâúðøåíè îò îôèöåðè.
(2) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî àë.1 ðàçñëåäâàíåòî ñå èçâúðøâà îò âîåííè äîçíàòåëè.
(3) Çà îáðàçóâàíîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî íåçàáàâíî ñå ñúîáùàâà íà ñúîòâåòíèÿ íà÷àëíèê. 
 
Ïðèåìàíå íà äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíå, 
èçâúðøåíè îò íåâîåíåí îðãàí
×ë. 391. Âîåííèÿò ðàçñëåäâàù îðãàí ìîæå äà ïðèåìå âñè÷êè èëè ÷àñò îò äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíåòî íà íåâîåíåí îðãàí êàòî ñâîè, íî å äëúæåí äà ïîâäèãíå îáâèíåíèåòî è äà ãî ïðåäÿâè íåçàáàâíî, äà ðàçïèòà îáâèíÿåìèÿ è äà ìó ïðåäÿâè ðàçñëåäâàíåòî.
Îãëåä è îñâèäåòåëñòâàíå
×ë. 392. Îãëåä è îñâèäåòåëñòâàíå â ðàéîíà íà ïîäåëåíèåòî èëè îáåêòà ñå èçâúðøâàò â ïðèñúñòâèåòî íà íàé-áëèçêî íàìèðàùèÿ ñå êîìàíäèð èëè íà÷àëíèê èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå. Â òîçè ñëó÷àé çà ïîåìíè ëèöà ñå ïîêàíâàò âîåííîñëóæåùè. 

Ðàçäåëÿíå íà äåëà
×ë. 393. (1) Êîãàòî ñà èçâúðøåíè íÿêîëêî ïðåñòúïëåíèÿ è çà íàé-òåæêîòî îò òÿõ å íàïðàâåíî ðàçñëåäâàíå, à çà ðàçñëåäâàíåòî íà ïî-ëåêèòå å íåîáõîäèìî ïðîäúëæèòåëíî âðåìå, âîåííèÿò ðàçñëåäâàù îðãàí ïðèêëþ÷âà ðàçñëåäâàíåòî çà íàé-òåæêîòî ïðåñòúïëåíèå è èçïðàùà äåëîòî íà âîåííèÿ ïðîêóðîð, êàòî ïðîäúëæàâà ïî-ëåêèòå ïðåñòúïëåíèÿ â îòäåëíî äåëî. 
(2) Àë.1 ñå ïðèëàãà è êîãàòî ïðåñòúïëåíèåòî å èçâúðøåíî îò íÿêîëêî ëèöà. Â òîçè ñëó÷àé ðàçñëåäâàíåòî ñå ðàçäåëÿ, àêî òîâà íå çàòðóäíÿâà ðàçêðèâàíåòî íà îáåêòèâíàòà èñòèíà. 


Îáæàëâàíå íà äåéñòâèÿòà íà âîåííèÿ ðàçñëåäâàù îðãàí
×ë. 394. Äåéñòâèÿòà íà âîåííèÿ ðàçñëåäâàù îðãàí ìîãàò äà ñå îáæàëâàò ïðåä âîåííèÿ ïðîêóðîð ïî ðåäà íà ÷ë. 206-207. 


Îðãàí, ïðåä êîéòî ñå îáæàëâàò ïîñòàíîâëåíèÿòà 
íà âîåííèÿ ïðîêóðîð
×ë. 395. Ïîñòàíîâëåíèÿòà íà  âîåííèÿ ïðîêóðîð ñå îáæàëâàò ïðåä ñúîòâåòíèÿ âîåííî-îêðúæåí ïðîêóðîð, à íåãîâèòå ïîñòàíîâëåíèÿ  - ïðåä Âîåííî-àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà.

Îãðàíè÷àâàíå íà ïóáëè÷íîñòòà  íà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå
×ë. 396. (1) Ñúäúò ìîæå äà ïîèñêà îò çàùèòíèöèòå è ïîâåðåíèöèòå, îò ñâèäåòåëèòå è îò äðóãè ïðèñúñòâàùè â ñúäåáíàòà çàëà äà äàäàò îáåùàíèå, ÷å íÿìà äà ðàçãëàñÿâàò îáñòîÿòåëñòâàòà, êîèòî ùå áúäàò èçíåñåíè â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå. 
(2) Ïðè ðàçãëåæäàíå íà äåëà ñðåùó îôèöåðè â ñúäåáíàòà çàëà íå ñå äîïóñêàò êàòî ñëóøàòåëè ñåðæàíòè è âîéíèöè. 
 
Îñèãóðÿâàíå íà èçïúëíåíèåòî íà ïðèñúäèòå
×ë. 397. Èçïúëíåíèåòî íà ïðèñúäèòå ñðåùó ëèöà îò îôèöåðñêèÿ, ñåðæàíòñêèÿ è âîéíèøêèÿ ñúñòàâ, êîèòî íå ñà óâîëíåíè, ñå ïîäïîìàãà îò ñúîòâåòíèÿ êîìàíäèð èëè íà÷àëíèê. 

Ïðèëàãàíå íà îáùèòå ïðàâèëà 
×ë. 398. Äîêîëêîòî â òîçè ðàçäåë íÿìà îñîáåíè ïðàâèëà, ïðèëàãàò ñå îáùèòå 
ïðàâèëà è ïðàâèëàòà ïî ÷àñò ïåòà.




×àñò ïåòà
ÎÑÎÁÅÍÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÂÚÂ ÂÐÚÇÊÀ Ñ ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ ÍÀ ÍÀÊÀÇÀÍÈßÒÀ. ÑÏÅÖÈÀËÍÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ãëàâà äâàäåñåò è ñåäìà 
ÎÑÎÁÅÍÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ðàçäåë ²
Бързо производство

Дела, по които се провежда бързо производство 
Чл. 399. (1) Бързо производство се провежда, когато:
	1. ëèöåòî å çàâàðåíî ïðè èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî èëè å çàëîâåíî íåïîñðåäñòâåíî ñëåä èçâúðøâàíåòî ìó;
	2. âúðõó òÿëîòî èëè äðåõèòå íà ëèöåòî èìà ÿâíè ñëåäè îò ïðåñòúïëåíèåòî;
	3. ëèöåòî ñå å ÿâèëî ëè÷íî ïðåä ñúîòâåòíèòå îðãàíè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí èëè ïðîêóðîðà ñ ïðèçíàíèå çà èçâúðøåíîòî ïðåñòúïëåíèå;
	4. î÷åâèäåö ïîñî÷è ëèöåòî, èçâúðøèëî ïðåñòúïëåíèåòî.
	(2) Ðàçñëåäâàùèÿò îðãàí å äëúæåí íåçàáàâíî äà óâåäîìè ïðîêóðîðà.
	(3) Ðàçñëåäâàùèÿò îðãàí ïðèâëè÷à ëèöåòî êàòî îáâèíÿåì ïî ðåäà íà ÷ë.223 è ïðèêëþ÷âà ðàçñëåäâàíåòî â ñðîê äî ñåäåì äíè îò óñòàíîâÿâàíå íà ñúîòâåòíîòî îñíîâàíèå ïî àë.1.

Действия на прокурора
Чл.400. (1) Наблюдаващият прокурор се произнася в тридневен срок от приключване на разследването, като:
1. прекратява наказателното производство на основание чл.23, ал.1;
2. спира наказателното производство при условията на чл.24 и 25;
3. повдига обвинение с обвинителен акт и внася делото за разглеждане в съда;
4. внася делото с постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на раздел V на тази глава или с предложение за споразумение за решаване на делото по реда на раздел VІ на тази глава.
5. постановява допълнително разследване за събиране на нови доказателства или за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като определя срок не по-дълъг от седем дни.
(2) Когато случаят представлява фактическа и правна сложност, прокурорът постановява разследването да се извърши по общия ред. 
(3) В случаите на ал.1, т.5 прокурорът може и сам да извърши допълнителните действия по разследването в най-кратък срок, но не по-късно от седем дни.

Действия на съдията-докладчик
×ë.401. (1)  Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 400, àë.1, ò.3 ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê:
1. ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå è ïî ðåäà íà ÷ë. 248;
2. ñïèðà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àèòå è ïî ðåäà íà ÷ë. 249;
3 ïðåêðàòÿâà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è âðúùà äåëîòî íà ïðîêóðîðà, êîãàòî å äîïóñíàòî îòñòðàíèìî ñúùåñòâåíî íàðóøåíèå íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâèëà;
4. íàñðî÷âà äåëîòî çà ðàçãëåæäàíå â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò ïîñòúïâàíåòî ìó.
(2) Â ñëó÷àèòå íà àë.1, ò.4 ñúäèÿòà-äîêëàä÷èê ðàçïîðåæäà íà îðãàíà íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî äà âðú÷è íåçàáàâíî ïðåïèñ îò îáâèíèòåëíèÿ àêò íà ïîäñúäèìèÿ è äà îñèãóðè ÿâÿâàíåòî ìó, êàêòî è ÿâÿâàíåòî íà ñâèäåòåëèòå è âåùèòå ëèöà â ñúäåáíî çàñåäàíèå.
(3) Â òðèäíåâåí ñðîê îò âðú÷âàíåòî íà ïðåïèñ îò îáâèíèòåëíèÿ àêò ïîäñúäèìèÿò èìà ïðàâî äà äàäå îòãîâîð, â êîéòî äà èçëîæè âúçðàæåíèÿòà ñè è äà íàïðàâè íîâè èñêàíèÿ.




Ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî â ïúðâàòà èíñòàíöèÿ
×ë. 402. (1) Ñúäúò ðàçãëåæäà äåëîòî è ïðîèçíàñÿ ïðèñúäàòà çàåäíî ñ ìîòèâèòå, à êîãàòî äåëîòî ïðåäñòàâëÿâà ïðàâíà ñëîæíîñò, ìîòèâèòå ìîãàò äà áúäàò èçãîòâåíè è ñëåä îáÿâÿâàíåòî íà ïðèñúäàòà, íî íå ïî-êúñíî îò ñåäåì äíè.
(2) Â òîâà ïðîèçâîäñòâî íå ñå äîïóñêà ãðàæäàíñêè èñê.

Ñðîê çà ïîäàâàíå íà æàëáàòà è ïðîòåñòà
×ë. 403. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 402 æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå ïîäàâàò â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò îáÿâÿâàíåòî íà ïðèñúäàòà, à êîãàòî èçãîòâÿíåòî íà ìîòèâèòå å îòëîæåíî - â ïåòíàäåñåòäíåâåí ñðîê.

Ïðèëàãàíå íà îáùèòå ïðàâèëà
×ë. 404. Äîêîëêîòî çà ïðîèçâîäñòâîòî ïî òîçè ðàçäåë íÿìà îñîáåíè ïðàâèëà, ïðèëàãàò ñå îáùèòå ïðàâèëà.


Ðàçäåë ²²
Íåçàáàâíî ñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî

Äåéñòâèÿ íà ðàçñëåäâàùèÿ îðãàí
Чл. 405. (1) Незабавно съдебно производство се провежда, когато лицето е заварено при извършване на престъплението или е заловено непосредствено след извършването му и е посочено от очевидец като извършител на престъплението.
(2) Разследващият орган е длъжен незабавно да уведоми прокурора.
(3) Разследващият орган извършва неотложните действия по разследването, незабавно привлича лицето като обвиняем по реда на чл. 223, разпитва очевидеца и приключва разследването в срок до три дни от установяване на основанията по ал.1.

Действия на прокурора
Чл. 406. (1) Прокурорът се произнася незабавно, като: 
1. прекратява наказателното производство на основание чл.23, ал.1;
2. спира наказателното производство при условията на чл.24 и 25;
3. повдига обвинение с обвинителен акт и внася делото за разглеждане в съда;
4. внася делото с постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на раздел V на тази глава или с предложение за споразумение за решаване на делото по реда на раздел VІ на таза глава.
5. постановява допълнително разследване за събиране на нови доказателства или за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като определя срок не по-дълъг от пет дни. 
(2) Когато случаят представлява фактическа и правна сложност, прокурорът постановява разследването да се извърши  по общия ред. 

(3) В случаите на ал. 1, т. 5 прокурорът може и сам да извърши допълнителните действия по разследването в най-кратък срок, но не по-дълъг от пет дни.

Внасяне на делото в съда
Чл. 407. В случаите на чл. 406, ал. 1, т. 3 прокурорът незабавно съставя обвинителен акт, връчва го на обвиняемия и на неговия защитник и внася делото за разглеждане в съда. 

Разглеждане на делото в първата инстанция
×ë. 408. (1) Êîãàòî íå ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë.401 àë.1, ò.1-3, ñúäúò ðàçãëåæäà äåëîòî â äåíÿ íà ïîñòúïâàíåòî ìó. Ïðîêóðîðúò îñèãóðÿâà ÿâÿâàíåòî íà ïîäñúäèìèÿ, íà ñâèäåòåëèòå è âåùèòå ëèöà, êàêòî è óâåäîìÿâàíåòî íà çàùèòíèêà çà ñúäåáíîòî çàñåäàíèå.
(2) Ñúäúò ðàçãëåæäà äåëîòî è ïîñòàíîâÿâà ïðèñúäàòà çàåäíî ñ ìîòèâèòå, à êîãàòî äåëîòî ïðåäñòàâëÿâà ïðàâíà ñëîæíîñò, ìîòèâèòå ìîãàò äà áúäàò èçãîòâåíè è ñëåä îáÿâÿâàíåòî íà ïðèñúäàòà, íî íå ïî-êúñíî îò ñåäåì äíè.
(3) Â òîâà ïðîèçâîäñòâî íå ñå äîïóñêà ãðàæäàíñêè èñê.

Ñðîê çà ïîäàâàíå íà æàëáàòà è ïðîòåñòà
×ë. 409. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 408 æàëáàòà è ïðîòåñòúò ñå ïîäàâàò â ñåäåìäíåâåí ñðîê îò îáÿâÿâàíåòî íà ïðèñúäàòà, à êîãàòî èçãîòâÿíåòî íà ìîòèâèòå å îòëîæåíî - â ïåòíàäåñåòäíåâåí ñðîê.

Ïðèëàãàíå íà îáùèòå ïðàâèëà
×ë. 410. Äîêîëêîòî çà ïðîèçâîäñòâîòî ïî òîçè ðàçäåë íÿìà îñîáåíè ïðàâèëà, ïðèëàãàò ñå îáùèòå ïðàâèëà.


Ðàçäåë ²²²
Ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî â ñúäà ïî èñêàíå íà îáâèíÿåìèÿ èëè ïîñòðàäàëèÿ

Èñêàíå íà îáâèíÿåìèÿ èëè ïîñòðàäàëèÿ äî ñúäà
×ë. 411. (1) Àêî â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî îò ïðèâëè÷àíåòî íà îïðåäåëåíî ëèöå êàòî îáâèíÿåì çà òåæêî ïðåñòúïëåíèå ñà èçòåêëè ïîâå÷å îò äâå ãîäèíè è ïîâå÷å îò åäíà ãîäèíà â îñòàíàëèòå ñëó÷àè, îáâèíÿåìèÿò èëè ïîñòðàäàëèÿò ìîæå äà ïîèñêà äåëîòî äà áúäå ðàçãëåäàíî îò ñúäà.
(2) Â ñëó÷àèòå íà àë. 1 îáâèíÿåìèÿò èëè ïîñòðàäàëèÿò ïîäàâà ìîëáà äî ñúîòâåòíèÿ ïúðâîèíñòàíöèîíåí ñúä, êîéòî íåçàáàâíî èçèñêâà äåëîòî.

Ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî
×ë. 412. (1) Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî ìîëáàòà åäíîëè÷íî â ñåäåìäíåâåí ñðîê è êîãàòî óñòàíîâè îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë.411, àë. 1, âðúùà äåëîòî íà ïðîêóðîðà, êàòî ìó äàâà âúçìîæíîñò â äâóìåñå÷åí ñðîê äà ãî âíåñå çà ðàçãëåæäàíå â ñúäà ñ îáâèíèòåëåí àêò, ñ ïðåäëîæåíèå çà îñâîáîæäàâàíå íà îáâèíÿåìèÿ îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò ñ íàëàãàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå èëè ñúñ ñïîðàçóìåíèå çà ðåøàâàíå íà äåëîòî, èëè äà ïðåêðàòè íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî.
(2) Àêî äî èçòè÷àíå íà äâóìåñå÷íèÿ ñðîê ïðîêóðîðúò íå îñúùåñòâè ïðàâîìîùèÿòà ñè ïî àë. 1, èëè ñúäúò íå îäîáðè ñïîðàçóìåíèåòî çà ðåøàâàíå íà äåëîòî, ñúäúò èçèñêâà äåëîòî è ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî åäíîëè÷íî â çàêðèòî çàñåäàíèå ñ îïðåäåëåíèå. Ñëåä ïîñòàíîâÿâàíå íà îïðåäåëåíèåòî íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ïðîäúëæàâà ïî îòíîøåíèå íà ñúó÷àñòíèöèòå, êàêòî è ïî îòíîøåíèå íà äðóãèòå ïðåñòúïëåíèÿ, çà êîèòî ëèöåòî å ïðèâëå÷åíî êàòî îáâèíÿåì.
(3) Êîãàòî ïðîêóðîðúò îñúùåñòâè ïðàâîìîùèÿòà ñè ïî àë. 1, íî íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî ñà äîïóñíàòè ñúùåñòâåíè íàðóøåíèÿ íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâèëà, ñúäúò åäíîëè÷íî â çàêðèòî çàñåäàíèå ïðåêðàòÿâà ñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è âðúùà äåëîòî íà ïðîêóðîðà çà îòñòðàíÿâàíå íà íàðóøåíèÿòà è âíàñÿíå íà äåëîòî â ñúäà â åäíîìåñå÷åí ñðîê.
(4) Àêî â ñðîêà ïî àë. 3 ïðîêóðîðúò íå âíåñå äåëîòî çà ðàçãëåæäàíå â ñúäà èëè ñúùåñòâåíèòå íàðóøåíèÿ íà ïðîöåñóàëíèòå ïðàâèëà íå ñà îòñòðàíåíè, èëè ñà äîïóñíàòè íîâè, ñúäúò åäíîëè÷íî â çàêðèòî çàñåäàíèå ïðåêðàòÿâà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî ñ îïðåäåëåíèå.
(5) Àêòîâåòå íà ñúäà ïî àë.2 è 4 ñà îêîí÷àòåëíè.


Ðàçäåë ²V
Ñúêðàòåíî ñúäåáíî ñëåäñòâèå ïðåä ïúðâàòà èíñòàíöèÿ

Ðåøåíèå çà ïðåäâàðèòåëíî èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå
×ë. 413. (1) Ðåøåíèå çà ïðåäâàðèòåëíî èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå ñå âçåìà îò ñúäà ñëóæåáíî èëè ïî èñêàíå íà ïîäñúäèìèÿ.
(2) Ñúäúò ðàçïîðåæäà ïðåäâàðèòåëíî èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå áåç ïðèçîâàâàíå íà ñâèäåòåëèòå è âåùèòå ëèöà.

Âúïðîñè, êîèòî ñå ðåøàâàò ïðè 
ïðåäâàðèòåëíîòî èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå
×ë. 414. Ïðè ïðåäâàðèòåëíîòî èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå:
1. ïîäñúäèìèÿò è íåãîâèÿò çàùèòíèê, ãðàæäàíñêèÿò èùåö, ÷àñòíèÿò îáâèíèòåë è òåõíèòå ïîâåðåíèöè ìîãàò äà äàäàò ñúãëàñèå äà íå ñå ïðîâåæäà ðàçïèò íà âñè÷êè èëè íà íÿêîè ñâèäåòåëè è âåùè ëèöà, à ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà íåïîñðåäñòâåíî äà ñå ïîëçâà ñúäúðæàíèåòî íà ñúîòâåòíèòå ïðîòîêîëè è åêñïåðòíè çàêëþ÷åíèÿ îò äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî;
2. ïîäñúäèìèÿò ìîæå äà ïðèçíàå èçöÿëî ôàêòèòå, èçëîæåíè â îáñòîÿòåëñòâåíàòà ÷àñò íà îáâèíèòåëíèÿ àêò, êàòî ñå ñúãëàñè äà íå ñå ñúáèðàò äîêàçàòåëñòâà çà òåçè ôàêòè. 

Ðåä çà ïðîâåæäàíå íà ïðåäâàðèòåëíî èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå
×ë. 415. (1) Ñúäúò ðàçÿñíÿâà íà ïîäñúäèìèÿ, ÷å ñúãëàñèåòî ìó äà íå ñå ïðîâåæäà ðàçïèò íà ñâèäåòåëè è âåùè ëèöà ïî ÷ë. 414, ò. 1, íàïðàâåíîòî îò íåãî ñàìîïðèçíàíèå è ñúãëàñèåòî ìó äà íå ñå ñúáèðàò äîêàçàòåëñòâà çà ôàêòèòå, èçëîæåíè â îáñòîÿòåëñòâåíàòà ÷àñò íà îáâèíèòåëíèÿ àêò ïî ÷ë. 414, ò. 2, ùå ñå ïîëçâàò ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà. 
(2) Ñúäúò íàçíà÷àâà íà ïîäñúäèìèÿ çàùèòíèê, àêî íÿìà òàêúâ.
(3) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 414, ò. 1 ñúäúò ñ îïðåäåëåíèå îäîáðÿâà èçðàçåíîòî ñúãëàñèå, àêî ñúîòâåòíèòå äåéñòâèÿ ïî ðàçñëåäâàíåòî ñà èçâúðøåíè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà, ïðåäâèäåíè â òîçè êîäåêñ. 
(4) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 414, ò. 2, êîãàòî óñòàíîâè, ÷å ñàìîïðèçíàíèåòî ñå ïîäêðåïÿ îò ñúáðàíèòå â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî äîêàçàòåëñòâà, ñúäúò ñ îïðåäåëåíèå îáÿâÿâà, ÷å ïðè ïîñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúäàòà ùå ïîëçâà ñàìîïðèçíàíèåòî, áåç äà ñúáèðà äîêàçàòåëñòâà çà ôàêòèòå, èçëîæåíè â îáñòîÿòåëñòâåíàòà ÷àñò íà îáâèíèòåëíèÿ àêò.

Ïîñëåäèöè îò ïðåäâàðèòåëíîòî èçñëóøâàíå íà ñòðàíèòå
×ë. 416. (1) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë.415, àë. 3 ïðè ïðîâåæäàíå íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå îò ïúðâàòà èíñòàíöèÿ íå ñå èçâúðøâà ðàçïèò íà ñâèäåòåëèòå è âåùèòå ëèöà, çà êîèòî ñå îòíàñÿ îäîáðåíîòî îò ñúäà ñúãëàñèå, êàòî ñúîòâåòíèòå ïðîòîêîëè çà ðàçïèò è åêñïåðòíè çàêëþ÷åíèÿ ñå ïðî÷èòàò ïî ðåäà íà ÷ë.283.
(2) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë.415, àë. 4 ïðè ïðîâåæäàíå íà ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå íå ñå èçâúðøâà ðàçïèò íà ïîäñúäèìèÿ, íà ñâèäåòåëèòå è âåùèòå ëèöà çà ôàêòèòå, èçëîæåíè â îáñòîÿòåëñòâåíàòà ÷àñò íà îáâèíèòåëíèÿ àêò, êàòî ñúäúò, àêî ïîñòàíîâè îñúäèòåëíà ïðèñúäà, îïðåäåëÿ íàêàçàíèåòî ïðè óñëîâèÿòà íà ÷ë.55 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ è áåç äà ñà íàëèöå ìíîãîáðîéíè èëè èçêëþ÷èòåëíè ñìåê÷àâàùè îòãîâîðíîñòòà îáñòîÿòåëñòâà.
(3) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë.415, àë.4 ñúäúò â ìîòèâèòå íà ïðèñúäàòà ïðèåìà çà óñòàíîâåíè îáñòîÿòåëñòâàòà, èçëîæåíè â îáâèíèòåëíèÿ àêò, êàòî ñå ïîçîâàâà íà íàïðàâåíîòî ñàìîïðèçíàíèå è íà äîêàçàòåëñòâàòà, ñúáðàíè â äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî, êîèòî ãî ïîäêðåïÿò.



Раздел V
Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на  административно наказание

Предложение на прокурора за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание
Чл. 417. Когато прокурорът установи, че са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс, той внася делото в съответния първоинстанционен съд с мотивирано постановление, с което прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Насрочване на делото за разглеждане
Чл. 418. (1) Когато намери, че са налице условията за разглеждане на делото, съдът го насрочва в едномесечен срок.
(2) Препис от постановлението се изпраща на обвиняемия, който може в седемдневен срок от връчването му да даде отговор, като изложи възраженията си и направи нови искания
(3) В това производство не се допуска граждански иск.



Прекратяване на съдебното производство и
връщане на делото на прокурора
Чл. 419. Когато не са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс, съдът прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора.

Разглеждане на делото от първоинстанционния съд
Чл. 420. (1) Съдът разглежда делото еднолично в открито съдебно заседание, за което се призовават прокурорът и обвиняемият. Неявяването на страните, които са редовно призовани, не е пречка за разглеждане на делото.
(2) При разглеждане на делото могат да се преценяват събраните в наказателното производство доказателства и да се събират нови доказателства.
(3) Съдът разглежда делото в рамките на фактическите положения, посочени в постановлението. Когато установи нови фактически положения, съдът прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора.
(4) Съдът постановява решение, с което:
1. освобождава обвиняемия от наказателна отговорност и му налага административно наказание;
2. оправдава обвиняемия;
3. прекратява наказателното производство в предвидените от закона случаи.
(5) Решението на съда подлежи на обжалване и протест по реда на глава двадесет и първа.

Прилагане разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания
Чл. 421. При решаване на делото се прилагат и разпоредбите на чл. 17-21 от Закона за административните нарушения и наказания.

Възобновяване на делото
Чл. 422. Предложението за възобновяване на делото по този раздел се разглежда по реда и в сроковете, определени в Закона за административните нарушения и наказания.


Раздел VІ
Решаване на делото със споразумение

Споразумение за решаване на делото в досъдебното производство 
Чл. 423. (1) След приключване на разследването по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за решаване на делото. Когато обвиняемият не е упълномощил защитник, по искане на прокурора съдия от съответния първоинстанционен съд му назначава защитник, с когото прокурорът обсъжда споразумението.
(2) Споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления по глава първа; по раздел ІV на глава осма; по раздел V на глава единадесета, по глава дванадесета, по раздел VІ и VІІ на глава тринадесета и по глава четиринадесета от особената част на Наказателния кодекс.
(3) Когато с престъплението са причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване.
(4) Споразумение за престъпления, за които в Особената част на Наказателния кодекс наред с наказанието лишаване от свобода е предвидено наказание конфискация на имущество, се допуска, само ако обвиняемият е внесъл или обезпечил внасянето на парична сума в държавен фонд за обезщетяване на жертвите от престъпна дейност, предоставяно по реда на специален закон.
(5) Със споразумението може да се определи наказание при условията на чл. 55 от Наказателния кодекс и без да са налице изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.
(6) Споразумението се изготвя в писмена форма и съдържа съгласие по следните въпроси:
1. има ли извършено деяние, извършено ли е то от обвиняемия и извършено ли е виновно, съставлява ли деянието престъпление и по кой наказателен закон;
2. какъв да бъде видът и размерът на наказанието;
3. какъв да бъде първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, когато не се прилага чл. 66 от Наказателния кодекс;
4.  на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане;
5. каква възпитателна мярка да се наложи на непълнолетния обвиняем в случаите по чл. 64, ал. 1 от Наказателния кодекс;
6. какво да стане с веществените доказателства, когато не са необходими за нуждите на наказателното производство по отношение на други лица или други престъпления, и на кого да се възложат разноските по делото;
(7) Споразумението се подписва от прокурора и защитника. Обвиняемият подписва споразумението, ако е съгласен с него, след като декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.
(8) Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления, споразумение може да бъде постигнато за някои от лицата или за някои от престъпленията.
(9) Ако с едно деяние обвиняемият е извършил няколко престъпления или ако един обвиняем е извършил няколко отделни престъпления, със споразумението се прилага чл. 23 и 25 от Наказателния кодекс.

Произнасяне по споразумението от съда
Чл. 424. (1) Споразумението се внася от прокурора в съответния първоинстанционен съд незабавно след изготвянето му заедно с делото.
(2) Съдът насрочва делото в седемдневен срок от постъпването му и го разглежда еднолично.
(3) В съдебното заседание участват прокурорът, защитникът и обвиняемият. 
(4) Съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.
(5) Съдът може да предлага промени в споразумението, които се обсъждат с прокурора и защитника. Последен се изслушва обвиняемият.
(6) В съдебния протокол се вписва съдържанието на окончателното споразумение, което се подписва от прокурора, защитника и обвиняемия.
(7) Съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала.
(8) Когато съдът не одобри споразумението, тъй връща делото на прокурора. В този случай самопризнанието на обвиняемия, направено по реда на ал. 4, няма доказателствена стойност.
(9) Определението на съда е окончателно.
(10) За определението по ал.7 се съобщава на пострадалия с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.


Последици от решаване на делото със споразумение
Чл. 425. (1) Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда.
(2) Когато споразумението е за деяние, извършено при условията на чл. 68, ал. 1 от Наказателния кодекс, съдът се произнася и относно изтърпяването на отложеното наказание по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3.
(3) Когато споразумението е за деяние, извършено при условията на чл. 68, ал. 2 от Наказателния кодекс, отложеното наказание не се изтърпява.


Споразумение за решаване на делото в съдебното производство
Чл. 426. (1) При условията и по реда на този раздел първоинстанционният съд може да одобри споразумение за решаване на делото, постигнато след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие.
(2) Съдът назначава защитник на подсъдимия, когато той сам не е упълномощил.
(3) В този случай споразумението се одобрява само след съгласието на всички страни.



Раздел VІІ
Прилагане на принудителни медицински мерки

Предложение за прилагане на 
принудителни медицински мерки
Чл. 427. (1) Предложение за прилагане на принудителни медицински мерки по чл. 89 и следващите от Наказателния кодекс прави районният прокурор, а в случаите на прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода - окръжният прокурор.
(2) Преди да направи предложението, прокурорът назначава експертиза и възлага на разследващ орган да изясни поведението на лицето преди и след извършване на деянието и представлява ли това лице опасност за обществото.




Съд, който разглежда предложението
Чл. 428. Предложението за прилагане на принудителни медицински мерки се разглежда от районния съд по местоживеенето на лицето, а в случаите на прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода - от окръжния съд по местоизтърпяване на наказанието.
Разпоредително заседание
Чл. 429. (1) След образуване на делото се определя съдия-докладчик.
(2) Съдията-докладчик преценява налице ли са всички условия за разглеждане на делото и насрочва съдебно заседание в тридневен срок от постъпване на предложението. 

Съдебно заседание
Чл. 430. (1) За съдебното заседание се призовават чрез прокурора лицето, спрямо което се иска прилагането на принудителни медицински мерки, неговите родители, настойникът или попечителят му и пострадалият.
(2) Участието на прокурор, както и на защитник на лицето, спрямо което се иска прилагането на принудителни медицински мерки, е задължително.
(3) Присъствието на лицето, спрямо което се иска прилагане на принудителни медицински мерки, не е задължително, когато неговото здравословно състояние е пречка за това.
(4) Във всички случаи съдът изслушва заключението на вещо лице-психиатър.
Определение на съда
Чл. 431. (1) Съдът се произнася еднолично с определение.
(2) Срещу определението на съда лицата по чл. 430, ал. 1 и 2 могат да подават жалби или протест в седемдневен срок от постановяването му, които се разглеждат по реда на глава двадесет и първа.
(3) Ако отмени определението, въззивната инстанция решава делото.
Продължаване, заменяване или прекратяване на принудителните медицински мерки
Чл. 432. (1) След изтичане на шест месеца от настаняването на принудително лечение съдът служебно се произнася за продължаване, заменяване или прекратяване на принудителното лечение.
(2) Преди изтичане на шестмесечния срок от настаняването на принудително лечение, както и в случаите по чл. 89, буква "а" от Наказателния кодекс съдът може да замени или да прекрати принудителното лечение по предложение на прокурора.
(3) Съдът се произнася по продължаването, заменяването или прекратяването на принудителните медицински мерки в съдебно заседание, след като вземе мнението на съответното лечебно заведение и заключението на вещо лице-психиатър.


Раздел VІІІ
Реабилитация

Съд, който може да постанови реабилитация
Чл. 433. (1) Реабилитация може да постанови съдът, който е постановил присъдата като първа инстанция.
(2) Когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен е съдът, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки - съдът, който е постановил последната присъда.
Молба за реабилитация
Чл. 434. (1) Производството за реабилитация започва по писмена молба на осъдения.
(2) Към молбата за реабилитация се прилагат:
1. препис от присъдата, а когато делото е унищожено - препис от бюлетина за съдимост;
2. доказателства, че са налице условията по чл. 87 от Наказателния кодекс.
Разглеждане на молбата
Чл. 435. (1) Молбата за реабилитация се разглежда от съда в съдебно заседание с призоваване на молителя.
(2) Участието на прокурора е задължително.
Определение на съда
Чл. 436. (1) Съдът се произнася с определение.
(2) Срещу определението може да се подава жалба и протест в седемдневен срок от постановяването му, които се разглеждат по реда на глава двадесет и първа.
(3) Ако отмени определението, въззивната инстанция решава делото.
(4) Ако молбата не бъде уважена, нова молба може да се подаде не по-рано от една година от постановяване на определението.
Глава двадесет и осма
ПРОИЗВОДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Раздел I
Предсрочно освобождаване
Предложение за предсрочно освобождаване
Чл. 437. (1) Предложения за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс могат да правят:
1. окръжният прокурор, съответно военният прокурор, по местоизпълнение на наказанието;
2. комисията по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията.
(2) Към предложението се прилагат личното досие на лицето, което се предлага за предсрочно освобождаване, другите писмени материали от значение за правилното решаване на делото и списъкът на лицата, които трябва да бъдат призовани.
Съд, който разглежда предложението
Чл. 438. Предложението по чл. 437, ал. 1 се разглежда от окръжния, съответно военния съд по местоизпълнение на наказанието.

Ред за разглеждане на предложението
Чл. 439. (1) Съдът разглежда предложението еднолично в съдебно заседание.
(2) Участието на прокурора, на председателя на комисията по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията или на председателя на съответния пробационен съвет е задължително.
(3) Присъствието на осъдения е задължително.
(4) След като завърши събирането и проверката на доказателствата, съдът дава думата на органа, който е направил предложението.
(5) Прокурорът дава заключение, ако предложението не изхожда от него.
(6) Осъденият се изказва последен.
Определение на съда
Чл. 440. (1) Съдът се произнася с мотивирано определение.
(2) Срещу определението на съда прокурорът може да подава  протест, който се разглежда по реда на глава двадесет и втора.

Ново предложение
Чл. 441. Ако предложението по чл. 437 не бъде уважено от съда, ново предложение може да се направи не по-рано от три месеца от деня на произнасяне на определението.
Съд, който се произнася по изтърпяване на остатъка от наказанието
Чл. 442. Когато условно предсрочно освободеният извърши ново престъпление в изпитателния срок, въпросите по чл. 70, ал. 7 и 8 от Наказателния кодекс се решават от съда, на който е подсъдно делото за новото престъпление.

Раздел II
Отменяване на зачитането на работни дни
Предложение за отменяване
Чл. 443. Предложение за отменяване зачитането на работни дни при лишаване от свобода по чл. 41, ал. 4 и 5 от Наказателния кодекс могат да правят:
1. окръжният прокурор по местоизпълнението на наказанието;
2. началникът на затвора.

Разглеждане на предложението
Чл. 444. (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнение на наказанието лишаване от свобода в състав от съдия и двама съдебни заседатели.
(2) Определението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок от постановяването му.
(3) Ако отмени определението, въззивната инстанция решава делото.
(4) Доколкото в този раздел няма особени правила, прилагат се правилата на раздел I от тази глава.
Раздел III
Заменяване на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с по-тежък
Предложение за заменяване
Чл. 445. Предложения за заменяване на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с по-тежък от определения от съда могат да правят:
1. окръжният прокурор по местоизпълнение на наказанието;
2. началникът на затвора или на поправителния дом;
3. наблюдателната комисия по местоизпълнение на наказанието.
Ред за разглеждане на предложението
Чл. 446. (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнение на наказанието в състав от съдия и двама съдебни заседатели.
(2) Определението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок от постановяването му. 
(3) Ако отмени определението, въззивната инстанция решава делото.
(4) Доколкото в този раздел няма особени правила, прилагат се правилата на раздел I от тази глава.
Раздел IV
Прекъсване на изпълнението на 
наказанието лишаване от свобода 

Основания за прекъсване на изпълнението
Чл. 447. Изпълнението на наказанието лишаване от свобода може да бъде прекъснато:
1. когато осъдената роди в затвора или поправителния дом - докато детето навърши една година;
2. при изключителни причини от семеен или обществен характер - за не повече от три месеца;
3. при тежко заболяване на осъдения - до оздравяването му;
4. за явяване на изпит в учебно заведение - до десет дни.
Орган, който прекъсва изпълнението
Чл. 448. (1) Изпълнението на наказанието се прекъсва от окръжния прокурор по местоизтърпяването му. 
(2) Предложения за прекъсване може да прави и началникът на затвора и на поправителния дом.

Раздел V
Замяна на наказанието доживотен затвор 
с наказание лишаване от свобода

Предложение за замяна
Чл. 449. Предложението за замяна на наказанието доживотен затвор с наказание лишаване от свобода може да прави окръжният прокурор по местоизпълнението на наказанието

Ред за разглеждане на предложението
Чл. 450 (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнението на наказанието в състав от двама съдии и трима съдебни заседатели.
(2) Участието на прокурора, на началника на затвора и на осъдения е задължително
(3) Съдът се произнася с мотивирано определение. Определението, с което се отказва замяна на наказанието, подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и втора.
(4) Ако предложението по чл. 449 не бъде уважено, ново предложение може да се направи не по-рано от две години от произнасянето на определението.
Раздел VI
Замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода 
Предложение за замяна
Чл. 451. Предложение за замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода до съда може да прави:
1. окръжният прокурор по местоизпълнение на наказанието;
2. председателят на пробационния съвет по местоизпълнение на наказанието.
Ред за разглеждане на предложението
Чл. 452. (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнение на пробацията в състав от съдия и двама съдебни заседатели.
(2) Участието на прокурора, на председателя на пробационния съвет и на осъдения е задължително.
(3) Съдът се произнася с мотивирано определение, което подлежи на жалба или протест в седемдневен срок от постановяването му. Въззивната инстанция решава делото по същество с определение, което не подлежи на обжалване.
(4) Доколкото в този раздел няма особени правила, прилагат се разпоредбите на раздел I от тази глава.

Глава двадесет и девета
СПЕЦИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

Раздел I
Трансфер на осъдени лица 
Компетентен орган
Чл. 453. Трансферът на лица, осъдени от съд на Република България, за изтърпяване на наказанието в държавата, чиито граждани са, и трансферът на български граждани, осъдени от чуждестранен съд за изтърпяване на наказанието в Република България, се решава от главния прокурор по споразумение с компетентния орган на другата държава, при наличие на писмено съгласие на осъденото лице.
(2) Решението за трансфера на осъдения може да се вземе и след като изпълнението на наказанието е започнало.
Трансфер без съгласие на лицето
Чл. 454. (1) За трансфер не се изисква съгласието на осъден от чуждестранен съд български гражданин или на осъден от български съд чужд гражданин, когато:
1. присъдата или последващото административно решение на осъдилата държава включва заповед за експулсиране (депортиране) или друг акт, по силата на който лицето след освобождаването му от мястото за лишаване от свобода не може да остане на територията на осъдилата го държава; 
2. преди да изтърпи присъдата, осъденото лице е избягало от осъдилата го държава на територията на държавата, чийто гражданин е.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, преди постановяване на решението за трансфер, се взема предвид мнението на осъденото лице.
Определяне на мястото, времето и реда за предаване и приемане на осъдения
Чл. 455. Мястото, времето и редът за предаването и приемането на осъдения се определят по споразумение между главния прокурор и компетентния орган на другата държава.



Искане за задържане
Чл. 456. (1) Когато има сведения, че осъденото от български съд лице се намира на територията на държавата, чийто гражданин е, главният прокурор може да направи искане пред чуждестранните органи за задържане на лицето, за което ще бъде направено искане за приемане изпълнението на присъдата, като уведоми, че спрямо това лице има влязла в сила присъда. 
(2) При постъпило искане за задържане на български гражданин от друга държава се прилагат съответно чл. 65 и 69.
Решаване от съда на въпросите във връзка с изпълнение на присъдата
Чл. 457. (1) След като осъденият пристигне в Република България или се установи, че се намира на нейна територия, главният прокурор изпраща присъдата, приета за изпълнение, и приложените към нея материали на Софийския градски съд с предложение за решаване на въпросите, свързани с изпълнението й.
(2) Съдът се произнася по предложението с определение в съдебно заседание с участието на прокурор и с призоваване на осъдения.
(3) В определението се посочват номерът и датата на приетата за изпълнение присъда, делото, по което е постановена, текстът от закона на Република България, предвиждащ отговорност за извършеното престъпление, срокът на наложеното от чуждестранния съд наказание лишаване от свобода и се определя първоначалният режим на изтърпяване на наказанието.
(4) Когато по закона на Република България максималният срок на лишаване от свобода за извършеното престъпление е по-малък от определения с присъдата, съдът намалява наложеното наказание до този срок. Когато по закона на Република България за извършеното престъпление не се предвижда лишаване от свобода, съдът определя наказание, което най-пълно съответствува на наложеното с присъдата.
(5) Предварителното задържане и изтърпяното наказание в държавата, в която е постановена присъдата, се приспада, а когато наказанията са различни, се взема пред вид при определяне срока на наказанието.
(6) Допълнителните наказания, наложени с присъдата, подлежат на изпълнение, ако такива са предвидени в съответния текст от законодателството на Република България и не са изпълнени в държавата, в която е постановена присъдата
(7) Определението на съда подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.
Изпълнение на решение на чуждестранен съд за отменяване или изменяване на присъдата
Чл. 458. Решението за изменяване на присъдата, постановено от съда на другата държава след трансфера на осъдения, се приема за изпълнение по реда на предходния член.
(2) Решението за отменяване на присъдата, постановено от съда на другата държава след трансфера на осъдения, се изпълнява незабавно по нареждане на главния прокурор.


(3) Когато присъдата на чуждестранния съд е отменена и е постановено ново разследване или разглеждане на делото, въпросът за образуване на наказателно производство по отношение на лицето, предадено за изтърпяване на наказанието, се решава от Главната прокуратура в съответствие със законите на Република България.

Проверка на присъдата
Чл. 459. (1) Присъдата по отношение на лице, предадено или прието по реда на този раздел за изтърпяване на наказанието, подлежи на проверка само от компетентните органи на държавата, в която е постановена.
(2) Когато присъдата по отношение на лице, предадено за изтърпяване на наказанието в друга държава, бъде отменена или изменена, Главната прокуратура изпраща препис от съдебното решение на компетентния орган на тази държава. Ако е постановено ново разследване или разглеждане на делото, изпращат се и необходимите за това материали.
Прекратяване изпълнението на наказанието при амнистия
Чл. 460. (1) При амнистия в Република България изпълнението на наказанието по приета за изпълнение чуждестранна присъда се прекратява по общия ред.
(2) При амнистия в държавата, в която е постановена приетата за изпълнение присъда, изпълнението на наказанието се прекратява незабавно по нареждане на главния прокурор.
(3) При амнистия в Република България главният прокурор уведомява незабавно компетентния орган на държавата, на която лицето е предадено за изтърпяване на наказанието.
Сила и действие на присъдата
Чл. 461. Присъдата, както и решенията за нейното изменяване или отменяване, приети за изпълнение по реда на този раздел, имат сила и действие на присъда и решения, постановени от съд на Република България.
Прилагане разпоредбите на раздела
Чл. 462. Разпоредбите на този раздел се прилагат доколкото с международен договор, в който участвува Република България, не е уговорено друго.






Раздел ІІ
Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд 
Условия за признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд
Чл. 463. Влязлата в сила присъда, постановена от чуждестранен съд, се признава и изпълнява от органите на Република България в съответствие с чл. 20, ал. 3, когато: 
1. деянието, за което е направено искането, съставлява престъпление по българския закон;
2. деецът е наказателно отговорен по българския закон;
3. присъдата е постановена в пълно съответствие с принципите на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на протоколите към нея, по които Република България е страна;
4. деецът не е осъден за престъпление, което се счита за политическо или за свързано с политическо престъпление или за военно престъпление;
5. по отношение на същия деец за същото престъпление Република България не е признала присъда на друг чуждестранен съд; 
6. присъдата не противоречи на основните начала на българското наказателно и наказателнопроцесуално право.
Условия за отказ за признаване и изпълнение на присъда 
на чуждестранен съд
Чл. 464. Искане на друга държава за признаване и изпълнение на присъда, постановена от неин съд, се отхвърля, когато:
1. наложеното наказание не може да бъде изпълнено поради изтичане на предвидената в българския Наказателен кодекс давност;
2. срещу осъденото лице по време на извършване на престъплението не е могло да бъде започнато наказателно производство в Република България;
3. спрямо същото лице за същото престъпление в Република България има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение за прекратяване на делото;
4. има достатъчно основания да се смята, че присъдата е наложена или утежнена по расови, религиозни, национални или политически съображения;
5. изпълнението противоречи на международните задължения на Република България;
6. престъплението е извършено извън нейната територия.
Процедура за признаване
Чл. 465. (1) Искане за признаване в Република България на присъда на чуждестранен съд се отправя от компетентния орган на другата държава до Министерството на правосъдието.
(2) Министерството на правосъдието изпраща искането и приложените към него присъда и други документи на окръжния съд по местоживеенето на осъдения. Ако последният не живее в страната, компетентен да разгледа искането е Софийският градски съд.
(3) Съдът разглежда искането за признаване на присъдата на чуждестранния съд в състав от трима съдии в открито съдебно заседание с участието на прокурор, като на осъдения се назначава защитник, ако той не си е ангажирал такъв. 
(4) Съдът след изслушване на прокурора, осъдения и защитата му постановява решение в 10-дневен срок, с което уважава или отхвърля искането за признаване на присъдата на чуждестранния съд. 
(5) Решението на съда подлежи на жалба или протест пред съответния апелативен съд в седемдневен срок от обявяването му. 
(6) Жалбата и протестът се разглеждат от съответния апелативен съд в 10-дневен срок от постъпването им в съда. Решението на апелативния съд е окончателно. 
(7) Заверен препис от влязлото в сила решение се изпраща на Министерството на правосъдието за препращане на компетентните органи на държавата, поискала признаването на присъдата. Ако осъденият към момента на постановяване на решението изтърпява присъда лишаване от свобода в друга държава, съдът му връчва препис от решението чрез Министерството на правосъдието.


Действие на решението, с което е призната присъда 
на чуждестранен съд
Чл. 466. (1) Решението, с което е призната присъда на чуждестранен съд, има действието на присъда, постановена от български съд.
(2) Ако с присъдата на чуждестранния съд са наложени наказания лишаване от свобода по отношение на няколко лица, признаването има действие само по отношение на лицето, за което е поискано признаване на присъдата.
(3) Ако признатата присъда на чуждестранния съд се отнася само до отделно деяние на продължавано престъпление, извършено на територията на друга държава, признатата присъда не е пречка за наказателно преследване на осъденото лице за други деяния, включени в продължаваното престъпление, които са били извършени на територията на Република България.
Задържане под стража
Чл. 467. (1) За обезпечаване изпълнението на наложеното с присъдата на чуждестранния съд наказание лишаване от свобода компетентният съд по чл. 465, ал. 2 може по всяко време след образуването на производството по признаване и изпълнение на присъдата на чуждестранния съд до влизането в сила на решението да вземе мярка за неотклонение задържане под стража на осъдения, който е на територията на Република България.
(2) Определението, с което се взема мярка за неотклонение задържане под стража, се обжалва по общия ред.
Процедура за изпълнение
Чл. 468. (1) Компетентен да постанови изпълнение на решението, с което е призната присъда на чуждестранен съд, е окръжният съд по местоживеене на осъдения, а когато той няма местоживеене в страната - Софийският градски съд. 
(2) Съдът по ал. 1 е компетентен да постанови и изпълнението на решението за правата над отнетото и конфискуваното имущество.
(3) Съдът по ал. 1 е компетентен по всички въпроси, свързани с процедурата за изпълнение, включително разглеждане на молбата за реабилитация по отношение на наказанието лишаване от свобода, наложено с присъдата на чуждестранния съд.
(4) Съдът решава въпроса за срока на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като се приспада времето на задържане под стража и изтърпяното в другата държава наказание лишаване от свобода.
(5) Съдът прекратява процедурата по изпълнение на наказанието лишаване от свобода по признатата присъда, когато държавата, чийто съд я е постановил, съобщи за амнистия, помилване или друга причина, поради която по-нататъшното изпълнение на присъдата е недопустимо. Ако по силата на амнистията, помилването или по друга причина наложеното наказание се намалява, съдът решава каква част от присъдата следва да бъде изтърпяна. Решението на съда подлежи на обжалване по общия ред.
(6) Разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс за изпълнение на наказанието се прилагат и за изпълнение на решението, с което е призната присъда на чуждестранен съд.
Признаване и изпълнение на други съдебни актове
Чл. 469. По реда на този раздел се признават и изпълняват и други актове на чуждестранен съд, с които се постановява отнемане или конфискация на средствата на престъплението и на имущество, придобито чрез престъпление, или на неговата равностойност.
Условия за искане до друга държава за признаване и изпълнение на присъда на български съд
Чл. 470. Искане до друга държава за признаване и изпълнение на присъда на български съд се прави от съответния български съд и се изпраща от Министерството на правосъдието, когато:
1. осъденото лице постоянно пребивава в другата държава;
2. изпълнението на присъдата в другата държава може да подобри възможностите за социализация на осъденото лице;
3. лицето е осъдено на лишаване от свобода и вече изтърпява или следва да изтърпи друго наказание лишаване от свобода в другата държава;
4. другата държава е държавата по произход на осъденото лице и е заявила, че желае да приеме изпълнението;
5. наказанието не може да се изпълни в Република България дори и чрез екстрадиция.





Раздел ІІІ
Международна правна помощ по наказателни дела 
Основание и съдържание на международната правна помощ 
Чл. 471. (1) Международна правна помощ по наказателни дела на друга държава се оказва при условията на сключен международен договор, по който Република България е страна, или на принципа на взаимността. Международна правна помощ по наказателни дела се оказва и на международен съд, чиято юрисдикция е призната от Република България.
(2) Международната правна помощ включва:
1. връчване на документи;
2. действия по разследване;
3. събиране на доказателства;
4. предоставяне на информация;
5. други форми на правна помощ, ако са предвидени в международен договор, по който Република България е страна, или са наложени при условията на взаимност.
Отказ на международна правна помощ
Чл. 472. Международната правна помощ може да бъде отказана, ако изпълнението на молбата би могло да застраши суверенитета, националната сигурност, обществения ред или други интереси, защитени от правото.
Явяване на свидетел и вещо лице пред чуждестранен съд
Чл. 473. (1) Явяването на свидетел и вещо лице пред чужди съдебни власти се допуска само ако се получи уверение, че призованите лица, независимо от гражданството им, няма да бъдат привличани към наказателна отговорност за извършени до призоваването им деяния. При отказ да се явят по отношение на тях не могат да се прилагат принудителни мерки.
(2) Предаване на задържани под стража лица, за да бъдат разпитани като свидетели или вещи лица, се допуска само в изключителни случаи по преценка на състав на съответния окръжен съд въз основа на представени от другата държава или международния съд книжа, ако лицето даде съгласие за предаването си и пребиваването в друга държава няма да удължи срока на задържането му под стража.
Разпит на лица чрез видеоконференция или телефонна конференция
Чл. 474. (1) Съдебен орган на друга държава може да проведе чрез видеоконференция или телефонна конференция разпит на лице, което е свидетел или вещо лице в наказателно производство и се намира в Република България, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна. Разпит чрез видеоконференция с участие на обвиняем или заподозрян може да се проведе само с негово съгласие и след като участващите български съдебни органи и съдебните органи на другата държава договорят начина на провеждане на видеоконференцията. Разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се проведе само ако това не противоречи на основни принципи на българското право.
(2) В молбата за разпит на съдебния орган на другата държава трябва да са посочени:
1. причината, поради която личното явяване на лицето е нежелателно или невъзможно;
2. наименованието на съдебния орган на другата държава; 
3. данните за лицата, които ще проведат разпита; 
4. съгласието на лицето, което ще се разпитва като свидетел или вещо лице чрез телефонна конференция;
5. съгласието на обвиняемия или заподозрения, който ще участва в заседание за разпит чрез видеоконференция.
(3) Българските компетентни органи на наказателното производство изпълняват молби за разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция. За нуждите на досъдебно производство молба за разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция се изпълнява от Националната следствена служба. За нуждите на съдебно производство молба за разпит чрез телефонна конференция се изпълнява от равен по степен съд по местоживеене на лицето, а за разпит чрез видеоконференция - от апелативния съд по местоживеене на лицето. Компетентният български орган може да изиска молещата страна да осигури техническите средства за разпит.
(4) Разпитът се извършва пряко от съдебния орган на молещата държава или под негово ръководство в съответствие с нейното законодателство. 
(5) Преди разпита българският компетентен орган установява самоличността на лицето, което трябва да бъде разпитано. След разпита се съставя протокол, в който се отразяват: 
1. датата и мястото на провеждането му; 
2. данните за разпитания и неговото съгласие, ако такова се изисква; 
3. данните за участвалите от българска страна лица; 
4. изпълнението на други условия, приети от българска страна.
(6) Лице, което се намира в чужбина, може да бъде разпитано от компетентен български орган или под негово ръководство чрез видеоконференция или телефонна конференция, когато законодателството на другата държава допуска това. Разпитът се провежда в съответствие с българското законодателство и с разпоредбите на международните договори, по които Република България е страна, регламентиращи посочените способи за разпит. 
(7) Разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция по ал. 6 в досъдебното производство се извършва от следовател от Националната следствена служба, а в съдебното производство - от съда.
(8) Разпоредбите на ал. 1 - 5 се прилагат съответно и за разпита на лицата по ал. 6.
Ред за подаване на поръчка за друга държава или международен съд
Чл. 475. (1) Поръчката за международна правна помощ съдържа данни за: органа, който я прави; предмета и мотива на искането; имената и гражданството на лицето, за което се отнася искането; името и адреса на лицето, на което трябва да се връчат книжа; при необходимост - обвинението и кратко изложение на фактите по него.
(2) Поръчката за международна правна помощ се изпраща до Министерството на правосъдието, освен ако с международен договор, по който Република България е страна, е предвиден друг ред.
Изпълнение на поръчка на друга държава или международен съд
Чл. 476. (1) Поръчките за международна правна помощ се изпълняват по реда, предвиден в българските закони или по ред, предвиден в международен договор, по който Република България е страна. Поръчката може да се изпълни и по реда, предвиден в закона на другата държава или в статута на международния съд, ако това е поискано и не противоречи на българските закони. Другата държава или международния съд се уведомява за времето и мястото на изпълнението на поръчката, ако това е поискано.
(2) Молбите за правна помощ и всички други съобщения от компетентните органи на друга държава, изпратени и получени чрез факс и електронна поща, се приемат и изпълняват от българските компетентни органи по същия процесуален ред както тези, изпратени по обикновена поща. Българските органи могат да поискат удостоверяване на автентичността на изпратените материали, както и да получат оригиналите с експресна поща. 
(3) Върховната касационна прокуратура създава с други държави съвместни екипи за разследване, в които участват и български прокурори и разследващи органи. За дейността, срока и състава на съвместния екип за разследване се сключва споразумение с компетентните органи на участващите държави. На територията на Република България съвместният екип за разследване спазва разпоредбите на международните договори, условията на споразумението и българското законодателство.
(4) Върховната касационна прокуратура подава молби до други държави за разследване чрез служител под прикритие, чрез контролирани доставки и трансгранично наблюдение и се произнася по такива молби на други държави. 
(5) При условията на взаимност чуждестранният орган, който извършва разследване чрез служител под прикритие на територията на Република България, може да събира доказателства съобразно националното си законодателство. 
(6) При спешни случаи на преминаване на държавната граница за трансгранично наблюдение на територията на Република България се уведомява незабавно Върховната касационна прокуратура. Тя взема решение за продължаване или прекратяване на трансграничното наблюдение при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.
(7) Изпълнението на молби на други държави за контролирани доставки и трансгранично наблюдение се извършва от компетентния разследващ орган. Той може да иска съдействие от полицейските, митническите и други административни органи.
Разноски по изпълнението на поръчката
Чл. 477. Разноските по изпълнението на поръчката се разпределят между страните в съответствие с международните договори, по които Република България е страна, или на принципа на взаимността.

Раздел ІV
Трансфер на наказателно производство 
Трансфер на наказателно производство от друга държава 
Чл. 478. (1) Молба за трансфер на наказателно производство от друга държава се изпраща на:
1. Върховната касационна прокуратура - за досъдебното производство;
2. Министерството на правосъдието - за съдебното производство. 
(2) Молбата за трансфер на наказателно производство от друга държава се приема от органа по ал. 1, когато:
1. деянието, за което е направено искането, съставлява престъпление по българския закон;
2. деецът е наказателно отговорен по българския закон;
3. деецът е постоянно пребиваващ на територията на Република България;
4. деецът е гражданин на Република България;
5. престъплението, за което е направено искането, не се счита за политическо или за свързано с политическо престъпление или за военно престъпление;
6. искането не цели преследване или наказване на лицето поради неговата раса, религия, гражданство, етническа принадлежност, пол, гражданско състояние или политически убеждения;
7. срещу дееца е започнало наказателно производство в Република България за същото или за друго престъпление;
8. трансферът на производството е в интерес на установяване на истината и най-важните доказателства се намират на територията на Република България;
9. изпълнението на присъдата, ако такава бъде постановена, ще подобри възможностите на осъденото лице за социализация;
10. личното присъствие на дееца може да бъде осигурено в производството в Република България;
11. присъдата, ако такава бъде постановена, може да бъде изпълнена в Република България;
12. искането не противоречи на международните задължения на Република България;
13. искането не противоречи на основните начала на българското наказателно и наказателнопроцесуално право.
(3) Ако органът по ал. 1 уважи молбата, той незабавно я препраща на компетентните органи на наказателното производство съгласно разпоредбите на този кодекс.
(4) Всяко процесуално действие, извършено от орган на молещата държава в съответствие с националното й законодателство, се ползва в Република България със същата доказателствена сила, с която би се ползвало, ако е извършено от български орган.




Трансфер на наказателно производство в друга държава
Чл. 479. (1) Ако лицето, срещу което е образувано наказателно производство в Република България, е гражданин на друга държава или постоянно пребивава в друга държава, органите по ал. 2 могат да изпратят молба за трансфер на наказателното производство в тази държава. 
(2) Молба за трансфер на наказателно производство в друга държава по предложение на компетентния български орган на наказателното производство се изпраща:
1. от Върховната касационна прокуратура - за досъдебното производство;
2. от Министерството на правосъдието - за съдебното производство.
(3) Молба за трансфер на наказателно производство в друга държава може да се направи, когато:
1. екстрадицията от замолената държава на лицето, извършило престъплението, не е възможна, не е разрешена или не е поискана по друга причина;
2. за установяване на фактите, за определяне на наказанието или за изпълнение на присъдата е целесъобразно наказателното производство да се проведе в замолената държава;
3. лицето, извършило престъплението, е или ще бъде екстрадирано в замолената държава или по друга причина е възможно личното му явяване в наказателното производство в тази държава;
4. екстрадицията на лице, осъдено от български съд с влязла в сила присъда на лишаване от свобода, не е възможна или не е разрешена от замолената държава или изпълнението на присъдата в тази държава не е възможно. 
(4) Ако замолената държава допусне трансфера на наказателното производство, то не може да продължи на територията на Република България срещу лицето, извършило престъплението, а наложената присъда по ал. 3, т. 4 относно престъплението, във връзка с което е извършен трансфер на наказателното производство, не се изпълнява.
(5) Органите на досъдебното производство или съдът продължават наказателното производство или изпращат присъдата за привеждане в изпълнение, ако замолената държава:
1. след като е приела молбата за трансфер, не образува наказателно производство;
2. впоследствие отмени решението си за трансфер на наказателното производство;
3. не продължи производството.
Решение по субсидиарна компетентност
Чл. 480. При получаване на информация от орган на друга държава за образувано наказателно производство или за производство, което предстои да бъде образувано във връзка с престъпление, извършено в тази държава, съответният прокурор по чл. 32 решава дали българските органи да упражнят правомощието си по чл. 20, ал. 1 за образуване на наказателно производство за същото престъпление.





Допълнителна разпоредба
§ 1. 1. "Близки роднини" по смисъла на този кодекс са възходящите, низходящите (включително осиновените, доведените и заварените), роднините по съребрена линия до четвърта степен, както и роднините по сватовство до трета степен.
2. "Данни за трафика" по смисъла на този кодекс са всички данни, свързани със съобщение, преминаващо през компютърна система, произведени от нея като елемент от комуникационна верига, с посочване на сведенията за произход, местоназначение, маршрут, час, дата, размер и продължителност на връзката или на основната услуга.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Неприключените наказателни дела, чиято подсъдност се променя с този кодекс, се разглеждат от съдилищата, в които са били образувани.
(2) Неприключените досъдебни производства се довършват по досегашния ред.

§ 3. Относно сроковете, започнали да текат преди влизането в сила на този кодекс, се прилагат разпоредбите, които са били в сила преди това, ако в тях е предвиден по-дълъг срок.

§ 4. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 и 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и  85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г. и бр. 24 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.	В чл. 78а:
а) В ал. 1, б. “а” думите “до две години” се заменят с “до три години”, а думите “до три години” – с “до пет години”;
б) се създава ал. 6:
“(6) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност. В този случай съдът може да наложи на дееца административно наказание обществено порицание.”
2. В чл. 343, ал. 2 и в чл. 343а, ал. 2 думите “деецът не се наказва” се заменят с “наказателното производство се прекратява”.
3. В чл. 406:
а) в ал. 3 думите “органът по чл. 399, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс” се заличават, а думите “срочнослужещите” и “срочнослужещ” се заменят съответно с “военнослужещите на наборна военна служба” и “военнослужещия на наборна военна служба”;
б) в ал. 4 думата “срочнослужещите” се заменя с “военнослужещите на наборна военна служба”.

§ 5. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 
1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г.; бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., 
бр. 31  и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г. и бр. 28 и 36 от 
2004 г.)се правят следните изменения и допълнения :
1.	В чл. 63, ал. 1 :
а) в буква “б” съюзът “и” след думата “разноските” се заличава;
б) създава се буква “д” :
“д) от ищеца по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;”.
2.	В чл. 65, ал. 2 накрая точката се заменя със запетая и се добавя “освен в случаите по чл. 65, ал. 1, буква “д”.”
3.	В чл. 126а :
а) в ал.1 се създава буква “с”:
“с) по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;”;
б) В ал.2 думите “ буква “м” и изменението “ се заменят с “букви “м” и “с” и при изменение”.

§  6. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр.95 от 1997 г.; изм. и доп., бр.70 от 1999 г., бр.49 от 2000 г. и бр.17 от 2003 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 след думата “информация” се поставя запетая и се добавя “контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие”.
2. Създават се чл. 10а, 10б и 10в:
“Чл. 10а. Контролираната доставка е операция под прикритие, извършена от разследващия или разузнавателния орган в кръга на неговата компетентност при непрекъснат строг контрол, на територията на Република България или на друга страна в рамките на международно сътрудничество, по време на която на контролираното лице се позволява да внесе, да изнесе, или да пренесе или превози транзитно през страната вещ, която е доказателство за престъпление, с цел да се разкрият широк кръг извършители на престъпление с международен елемент.


Чл. 10б. Доверителната сделка е операция под прикритие, извършена от служителя под прикритие, която наподобява незаконна търговска сделка и при която се купува или продава вещ, която може да бъде използвана  като доказателство за престъпление, с цел да спечели доверието на другата страна.
Чл. 10в. Служителят под прикритие е служител на службите за сигурност и службите за обществен ред по Закона за Министерство на вътрешните работи и по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или на Националната разузнавателна служба, упълномощен да установи или поддържа контакти с контролирано лице с цел да получи и разкрие информация относно тежки умишлени престъпления и организирана престъпност.”

§ 7. В двумесечен срок от датата на обнародване на този кодекс Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме специалния закон по чл. 423, ал. 4.

§ 8. Този кодекс влиза в сила шест месеца след обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародване на кодекса в “Държавен вестник”.

§ 9. Отменя се Наказателно-процесуалният кодекс (обн., ДВ, бр. 89 от 
1974 г.; попр., бр. 99 от 1974 г., бр. 10 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 84 от 1977 г., бр. 52 от 1980 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 38 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 и 35 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 39, 109 и 110 от 1993 г., бр. 84 от 1994 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 107 и 110 от 1996 г., бр. 64 от 1997 г.; попр., бр. 65 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1997 г., бр. 21 от 1998 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 45 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 26 и 70 от 1999 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 50 и 57 от 2003 г. и бр. 26, 38, 89 и 103 от 
2004 г.).

§ 10. Изпълнението на кодекса се възлага на министъра на правосъдието.


Кодексът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Борислав Великов)
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М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТА НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Изготвянето на проект на нов Наказателно-процесуален кодекс (НПК) е съществен елемент от последователните усилия на българското правителство, насочени към изпълнение на поетите в рамките на преговорния процес с Европейския съюз (ЕС) ангажименти за реформа на съдебната система и привеждането й в съответствие с основните насоки, отразени в Общата позиция на ЕС по глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешни работи”.
Проектът на нов НПК е призван да гарантира в максимално възможна степен трайното осъществяване на следните главни цели:
1. Продължаване на реформата на досъдебната фаза на наказателното производство и привеждането й в съответствие с най-добрите практики в държавите - членки на ЕС, и с чл. 5 и 6 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), както и с решенията на Европейския съд по правата на човека.
2. Гарантиране на ефективност и прозрачност на системата на досъдебното производство и осигуряване на гаранции за еднаквото третиране на всички граждани.
3. Повишаване ефективността на наказателното производство чрез неговото опростяване, премахване на излишния формализъм  и привеждането му в съответствие с практиката на ЕС.

В основата на предлагания проект на НПК е Националната концепция за реформа на наказателното правораздаване, приета от Министерския съвет с решение № 995 от 2004 г. Концепцията беше представена и пред първата национална конференция на съдиите през декември 2004 г. Тя беше посрещната с разбиране и принципно одобрение от страна на правоприлагащите органи. 
Националната концепция постави акцент върху най-общите идеи за наказателния процес, които да залегнат в структурата на нов НПК:
1. Централно място на съдебната фаза в наказателното производство
-  съдът е главен субект на наказателния процес;
-  съдебния контрол в досъдебното производство.
2. Подготвителен характер на досъдебното производство:
ръководното положение на прокурора в досъдебното производство с разследващи органи, действащи под негов контрол.
3. Ускоряване на производството по наказателни дела 
4. Разширяване приложното поле на институтите за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание и споразумението.
5. Предвиждането на нови алтернативни и по-бързи процедури.
В изпълнение на Националната концепция, както и на преговорните ангажименти към министъра на правосъдието бе създадена работна група, включваща представители на доктрината, на съдебната система и на изпълнителната власт. Проектът на нов НПК е резултат от тази съвместна работа. 
Работната група се запозна обстойно и взе под внимание препоръките на Европейската комисия, включени в редовните доклади за Република България до 2004 г. и в Общата позиция CONF-BG-21/03 на ЕС при затварянето на глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи”. 
Внимателно са анализирани и отразени и препоръките, дадени от експерти от държавите членки: 
- г-жа Изабел Арнал (Франция) – в доклад от първата оценителна мисия за изпълнение на ангажиментите по глава 24 (юни 2004 г.); 
- експертните доклади по туининг-проект BG/2000/IB/JH/01 “Укрепване на прокуратурата” и туининг-проект BG/02/IB/JH/04 “Укрепване на институционалния капацитет на прокуратурата за борба с организираната и икономическата престъпност и корупцията” с Баварското държавно министерство на правосъдието, по който български партньор е Върховната касационна прокуратура; 
- експертните доклади по туининг-проект BG/03/IB/JH/01-B “Реформа на наказателното производство” с партньор Генералният съвет на съдебната власт на Кралство Испания. 
Всички нововъведения в наказателния процес са изцяло в духа на Резолюцията на Европейския парламент  от 13 април 2005 г. по повод кандидатурата на Република България за членство в Европейския съюз и в изпълнение на препоръките на Европейския съюз и на държавите членки.

Най-съществените положения в новия НПК са предвидени в областта на досъдебното производство и събирането на доказателствата. Те са в съответствие с всички посочени по-горе доклади и бележки на европейските експерти за създаване на криминална полиция, която да замени фигурите “следовател” и “дознател”. Ясно са отграничени правомощията на следователите от тези на дознателитe. В рамките на конституционно установения модел на досъдебното производство у нас кръгът на престъпленията, по които разследването се провежда от следователи, е сведен до 3 на сто от общия брой на съставите в Наказателния кодекс (престъпления против Републиката, престъпления против мира и човечеството и престъпления, извършени от лица, ползващи се с имунитет). Разследването в рамките на досъдебната фаза, включително по делата, свързани с организирана престъпност, икономическа престъпност и корупция, се извършва от органите на МВР–дознатели. По този начин се избягва припокриването на функциите на разследващите органи и се гарантира ефективност и прозрачност на системата на досъдебното производство. 
В тази връзка проектът предвижда качествено нови, единни правила за провеждане на досъдебно разследване:
- Уеднаквяват се правилата за образуване, провеждане и приключване на досъдебното производство.
- Въвеждат се еднакви актове (постановления) за извършваните от органите на досъдебното производство процесуални действия по разследването.
- Уеднаквяват се сроковете, в които следва да приключи досъдебното производство, и се прецизират основанията, при които могат да бъдат удължавани. 
Въведени са наказателно-процесуални норми, утвърждаващи ролята на прокурора като господар на досъдебното производство. Ежедневният контрол и задължителните указания на наблюдаващия прокурор са гаранция за качеството на извършеното разследване. Действията на разследващите органи под непрекъснатото ръководство и надзор на наблюдаващия прокурор осигуряват работата в екип на криминалната полиция и прокурора. Изключени са възможностите за преобразуване на дознанието в следствие и за връщане на делото от наблюдаващия прокурор поради допуснати процесуални нарушения. Това е допълнителна гаранция за избягване на дублирането при разследването в досъдебното производство.

В съответствие с най-добрите европейски практики в НПК бяха включени нови способи за събиране на доказателства: разследване чрез агент под прикритие, контролирана доставка и доверителна сделка.  Предвидено е събраната посредством тези оперативни способи информация да представлява годно доказателство пред съда. С новите текстове се регламентира прилагането и във вътрешното право на страната на тези инструменти, които от октомври 2004 г. са въведени в международната правна помощ по наказателноправни въпроси.
С оглед постигането на пълно съответствие с изискванията на ЕКПЧ е въведен изцяло нов принцип за разумен срок на наказателното производство; съществено е допълнен принципът за равенство на гражданите в процеса. В тази насока още в общите правила е разработена отделна глава “Пострадал”. В нея е предвидено, че на пострадалия от престъплението се осигурява защита и обезпеченост на нарушените права във всички стадии на наказателния процес – в досъдебното и в съдебното производство. 
Новият НПК обединява в една глава особените производства по наказателни дела – бързо производство, незабавно съдебно производство, разглеждане на делото от съда по искане на обвиняемия или пострадалия, съкратено съдебно следствие пред първа инстанция, освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, решаване на делото със споразумение. Целта е да се избегне неоснователното забавяне на наказателния процес:
- На базата на досегашното бързо полицейско производство се разработи и усъвършенства бързо производство.
- Въвежда се незабавно съдебно производство, което е подобно на бързото, но е в значително по-кратки срокове.
- Разглеждането на делото от съда по искане на обвиняемия беше допълнено с възможност такова искане да прави и пострадалият.
- Въвежда се съкратено съдебно следствие пред първата инстанция, при което в разпоредително заседание се провежда предварително изслушване на страните без призоваване на свидетелите и вещите лица.  Ако е постигнато съгласие в това заседание, при провеждане на съдебното следствие не се извършва разпит на подсъдимия, на свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Съдът, ако постанови осъдителна присъда, определя наказанието при условията на чл. 55 от Наказателния кодекс (НК) и без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.
- Разширява се приложното поле на чл. 78а от НК - освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – спрямо непълнолетни извършители на престъпления, и спрямо кръга от престъпления, за които ще се прилага.
- Съществено се разширява кръгът от престъпления, за които може да се приложи институтът на споразумението. Споразумение за престъпления, за които е предвидено наказание конфискация, се допуска само ако обвиняемият е внесъл или обезпечил внасянето на парична сума в държавен фонд за обезщетяване на жертвите от престъпна дейност, предоставяно по реда на специален закон.
Проектът на нов НПК възприема направените в края на 2004 г. изменения и допълнения в областта на наказателния процес в изпълнение на Европейската конвенция за международно признаване на присъди (Хага, 
1970 г.), Европейската конвенция за трансфер на производства по наказателни дела (Страсбург, 1972 г.), Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за трансфера на производства по наказателни дела (Страсбург, 1997 г.) и Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси. Тези промени засягат международното правно сътрудничество по наказателни дела и бяха високо оценени при експертизата им от страна на експерти от Съвета на Европа. Новите текстове бяха въведени в изпълнение на поетия конкретен ангажимент в хода на присъединяването с оглед създаване на условия във вътрешното законодателство за прилагане на следните международни инструменти: признаване и изпълнение на чужди присъди; трансфер на наказателни производства; съвместни екипи за разследване; видео- и телефонна конференция; контролирани доставки; разследване чрез агент под прикритие.
Усъвършенствани са и разпоредбите относно:
- изпълнението на новото наказание пробация, въведено в Наказателния кодекс от 2002 г., в сила от 1 януари 2005 г. Текстовете във връзка с пробацията бяха въведени в НПК в съответствие с НК и Закона за изпълнение на наказанията, последните промени в които бяха приети през ноември 2004 г.; 
- института на защита на свидетеля с оглед осигуряване на по-пълна сигурност на страните в наказателния процес, както и за постигане на съответствие с новоприетия Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Приемането на нов Наказателно-процесуален кодекс налага със заключителните разпоредби към него да бъдат извършени промени и в други закони: 
- Наказателния кодекс - относно приложимостта на института на чл. 78а от НК и по отношение на непълнолетен деец;
- Закона за специалните разузнавателни средства - разширява се кръгът на оперативните способи, към които се прибавят агентът под прикритие, доверителната сделка и контролираната доставка;
- Гражданския процесуален кодекс - исковете за причинени от престъпления вреди да бъдат освободени от внасяне на първоначална държавна такса и бързо производство при влязла в сила присъда/споразумение за решаване на делото.

Специално място е отделено и за реда, по който следва да приключат заварените наказателни производства. Неприключените наказателни дела, чиято подсъдност се променя с този кодекс, се разглеждат от съдилищата, в които са били образувани, а неприключените досъдебни производства се довършват по досегашния ред.
Относно сроковете, започнали да текат преди влизането в сила на този кодекс, се прилагат разпоредбите, които са били в сила преди това, ако в тях е предвиден по-дълъг срок.
Предвид изключителната важност на проекта за нов НПК и необходимостта от запознаването с него на действащите магистрати се предлага законът да влезе в сила шест месеца след обнародването му в “Държавен вестник”. 
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