Проект!

Закон
За изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс


Чл. 194 се изменя така:

„(1) Разследването се провежда от дознатели освен в случаите, предвидени в този кодекс.

(2) Разследването се провежда от следователи от окръжните следствени служби за престъпления, извършени от непълнолетни или срещу деца; за престъпления, извършени от служители в Министерството на вътрешните работи или от служители в Държавната агенция „Национална сигурност”, както и за престъпления по чл. 219 – 220, чл. 227б – 227е, чл. 242 – 242а, чл. 243 – 244а, чл. 249, чл. 278 – 278б, чл. 282 – 285 и чл. 319а – 319е от Наказателния кодекс.

(3) Разследването се провежда от следователи от Националната следствена служба за престъпления, извършени от лицата по чл. 2, ал. 1от Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности; за престъпления, извършени от държавни служители на Министерския съвет; за престъпления, извършени в чужбина или на територията на два или повече съдебни окръга; за престъпления по чл. 159а – 159в, чл. 167 – 169в, чл. 250 – 256 и чл. 321 – 321 а от Наказателния кодекс, както и за престъпления, извършени от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

(4) В случаи на съучастие, множество престъпления или при връзка между делата, когато едно от престъпленията е от посочените в ал. 2 или 3, разследването се провежда от съответния следовател.”
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М О Т И ВИ

С приемането през 2006 година на нов Наказателно процесуален кодекс се усъвършенства регламентацията на досъдебното производство.
Дознателите се утвърждават като негови основни органи. Не случайно, в тази връзка се прие в Закона за Министерството на вътрешните работи досъдебното производство да бъде обособено в отделна дирекция. Дознателите, които приемат името разследващи полицаи ще могат да бъдат независими във връзка с разследването на делата и решаването им по вътрешно убеждение. Но част от тях няма да бъдат с юридическо образование, което налага в отделни случаи разследването да бъде извършвано от лица с юридическо образование и с по голям практически опит в разследването.С оглед по-пълното използване на наличния кадрови ресурс следва да се провежда разследване по наказателни дела и от следователи само по изключение, като не се надхвърля предвидения при приемането на новия НПК процент на тези дела.  Тази идея беше подкрепена от еврокомисаря Франко Фратини в доклада за партньорската проверка на Европейската комисия от юни 2007 г. Това беше потвърдено и при последния доклад на Европейската комисия от 23.07.2008 година. Там категорично е залегнала идеята за „изясняване ролите и отговорностите на участниците в досъдебната фаза,  с цел постигне по-добро сътрудничество между полицията, следствието, специалните отдели и прокуратурата. Необходимо е да бъдат изяснени ролята на разследващите магистрати и техните правомощия при специални разследвания. Необходими са ясна стратегия и категоричен ангажимент на всички равнища за реформиране на системата. Това не означава просто да се даде време на новите институции и процеси да докажат ефективността си. Дори със съществуващите структури и въпреки техните недостатъци България би трябвало да бъде в състояние да демонстрира резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията, да предотвратява конфликти на интереси и да се справя по убедителен начин с предполагаемите връзки между част от политическата класа, бизнеса и организираната престъпност”. 
Тук може да се добави, че в България функцията на следователите има исторически корени, но тяхната роля беше намалена с оглед присъединяването ни към Европейския съюз. В доклада на Венецианската комисия също няма възражения срещу следователите като такива.
Разширяването на правомощията се налага и от допълнителното им стесняване, направено с приемането на новия Закон за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС). Преди приемането на този закон следователите имаха правомощие да разследват престъпленията против сигурността на Република България по Глава Първа от НК, докато сега това е правомощие преди всичко е дадено на прокуратурата. От съществено значение е и фактът, че Националната следствена служба (НСлС) е институция с отлична материална база, с дългогодишен опит и традиции и използването на професионалната квалификация на служителите й би било от полза както за България, така за европейските ни партньори.

Следователите ще провеждат разследване в следните хипотези:
	За конкретно изброени в НПК тежки престъпления, които изискват повече опит като:

	престъпления в икономиката или в области, регулирани от множество нормативни актове;

множество престъпления, извършени на територията на различни райони или в чужбина;
престъпления, при които обществената потребност налага разследванията да бъдат приключвани по-бързо заради особеност на извършителите или жертвите;
деяния, криминализирани в съответствие с ангажиментите, поети от държавата и произтичащи от международното сътрудничество по наказателни дела;
престъпления против политическите права на гражданите;
организираната престъпност.
2. Случаите, когато изискването за обективност не позволява изпълнителната и други власти да се саморазследват. Такива са престъпленията, извършени от служители на МВР и ДАНС, което произтича от девоенизацията им и е съобразено с предложената промяна в подсъдността на военните съдилища (чл.396, ал. 1, т. 6).

Измененията във връзка с правомощията на следователите не изискват нови бюджетни разходи. Чрез тях ще се ускори работата на разследващите органи, особено на разследващите полицаи при които съществуват огромни организационни проблеми и така ще се повиши ефикасността на цялата правозащитна система. 
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