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§ 1. В чл. 28 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 2. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3: 
„(3) Предложения пред Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи във връзка с осъществяване на правомощията й по ал. 1, за специализираните съдилища и прокуратури, се правят от не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет.” 
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1, б. „б” след думата „съдилища” се поставя запетая и се добавя „на апелативния специализиран съд”. 
б) в т. 3, б. „в” накрая се добавя „както и за ръководителите на специализираните прокуратури.”
в) в т. 4 след думите „военно-апелативния прокурор” се добавя „и ръководителя на апелативната специализирана прокуратура”, а след думите „военно-апелативната прокуратура” се добавя „и апелативната специализирана прокуратура;”
г) точка 5 се изменя така:
„5. от военно-окръжните прокурори и ръководителя на специализираната прокуратура съответно - за заместниците им, за прокурорите от военно-окръжните прокуратури и от специализираната прокуратура, за военните следователи и за следователите от следствените отдели в специализираната прокуратура;”
д) точка 8 се изменя така:
„8. от председателите на апелативните съдилища, на военно-апелативния съд и на апелативния специализиран наказателен съд за:
а) заместниците им и за съдиите от тези съдилища;
б) председателите на съответните окръжни и военни съдилища и на специализирания наказателен съд;”
е) създава се нова т. 12:
„12. от председателя на специализирания наказателен съд – за заместниците му и за съдиите от този съд;”
ж) досегашната точка 12 става т. 13.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
 „(6) Завеждащите окръжните следствени отдели и следствените отдели към специализираната прокуратура могат да изготвят предложения до административните ръководители на окръжните прокуратури и до административния ръководител на специализираната прокуратура за следователите от тези отдели.”
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7. 
6. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.  

§ 3. В чл. 52 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 4. В чл. 61 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдилищата в Република България са районни, окръжни, административни, военни, апелативни, специализиран наказателен съд, апелативен специализиран наказателен съд, Върховен касационен съд и Върховен административен съд.”

§ 5. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Районните, окръжните, административните, специализираният наказателен съд и военните съдилища разглеждат определените със закон дела като първа инстанция. 
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Апелативният специализиран наказателен съд разглежда като втора инстанция обжалваните актове по дела на специализирания наказателен съд.”
3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.  

§ 6. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Столичният общински съвет прави предложения за съдебните заседатели за специализирания наказателен съд.”  
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се създава т. 3:
„3. специализирания наказателен съд – от общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

§ 7. В глава четвърта се създава раздел VIа „Специализиран наказателен съд” с чл. 100а – 100е:
„Раздел VIa
Специализиран наказателен съд
Чл. 100а. (1) Компетентността на специализирания наказателен съд се определя със закон. 
(2) Специализираният наказателен съд е приравнен на окръжен съд и седалището му е в София.  
Чл. 100б. Специализираният наказателен съд се състои от съдии и се ръководи от председател. 
Чл. 100в. (1) Специализираният наказателен съд разглежда делата в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закон е предвидено друго. 
(2) Съставът на съда се председателства от най-старшия по длъжност или ранг съдия.
Чл. 100г. Специализираният наказателен съд има общо събрание, което се състои от всички съдии. За общото събрание се прилагат разпоредбите на чл. 98, ал. 2-4.  
Чл. 100д. Председателят на специализирания наказателен съд има съответно правомощията на председател на окръжен съд. 
Чл. 100е. (1) Когато длъжността на съдия от специализирания наказателен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заменен с друг съдия от същия съд, председателят на апелативния специализиран наказателен съд може да командирова на негово място съдия от апелативния специализиран наказателен съд при спазване на условията на чл. 227. 
(2) Когато командироването по ал. 1 не е възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова съдия от окръжен или апелативен съд със съответен ранг при спазване на условията на чл. 227.
(3) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител като заповедта за командироване се мотивира. „

§ 8. В глава четвърта се създава раздел VIIа „Апелативен специализиран наказателен съд” с чл. 107а – 107в: 
„Раздел VIIа
Апелативен специализиран наказателен съд
„Чл. 107а. (1) Апелативният специализиран наказателен съд разглежда делата, образувани по жалби и протести срещу актове на специализирания наказателен съд. Седалището му е в София.  
(2) Апелативният специализиран наказателен съд се състои от съдии и се ръководи от председател.
Чл. 107б. (1) Когато длъжността на съдия от апелативния специализиран наказателен  съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на апелативния специализиран наказателен съд може да командирова на негово място съдия от специализирания наказателен съд със съответен ранг при спазване условията на HYPERLINK "javascript:;" чл. 227.
(2) Когато командироването по ал. 1 не е възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова съдия от окръжен или апелативен съд със съответен ранг при спазване на условията на чл. 227.
(3) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител като заповедта за командироване се мотивира.  
Чл. 107в. Разпоредбите на чл. 104 – 106 се прилагат и за апелативния специализиран наказателен съд.”
  
§ 9. В чл. 136 ал. 1 се изменя така: 
„(1) Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има окръжни следствени отдели, а в състава на специализираната прокуратура - следствен отдел.”

§ 10. Член 140 се изменя така:
 „Чл. 140. Административните ръководители на районните, окръжните, специализираната, военно-окръжните, апелативните, военно-апелативната и апелативната специализирана прокуратури организират и ръководят дейността им, назначават и освобождават служителите в тях.” 

§ 11. В чл. 141, ал. 2 след думите „апелативните прокурори” се добавя „и ръководителят на апелативната специализирана прокуратура”, а след думите „военноокръжни прокуратури” се поставя запетая и се добавя „както и на специализираната апелативна прокуратура”. 

§ 12. В чл. 148 ал. 1 се изменя така: 
„(1) Следствени органи са Националната следствена служба, окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и следственият отдел в специализираната прокуратура.”

§ 13. Член 151 се изменя така: 
„Чл. 151. (1) Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и следственият отдел в специализираната прокуратура се състоят от следователи. 
(2) Местоработата на всеки следовател и служител в окръжните следствени отдели и в следствения отдел към специализираната прокуратура се определя от административните ръководители на съответните прокуратури.”
 
§ 14. Член 152 се изменя така: 
„Чл. 152. Следователите в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и в следствения отдел в специализираната прокуратура осъществяват разследване по дела, възложени им от административния ръководител на съответната прокуратура. 

§ 15. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Следственият отдел в специализираната прокуратура се ръководи от завеждащ отдел, който се назначава от административния ръководител на специализираната прокуратура, има ранг на прокурор, завеждащ отдел в апелативна прокуратура, и получава възнаграждение, равно на възнаграждението на заместник на административния ръководител в специализираната прокуратура.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Завеждащите специализирани отдели в Националната следствена служба, завеждащите окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури и завеждащият следствен отдел в специализираната прокуратура:
1. осъществяват административно и организационно ръководство на следователите в отдела;
2. в края на всеки месец подготвят и предоставят на съответния административен ръководител на прокуратурата информация за образуването, движението и приключването на делата;
3. изготвят 6-месечен и годишен доклад за дейността на отдела, които предоставят на съответния административен ръководител на прокуратурата.”

§  16.  В чл. 163, т. 2 и 3 се изменят така: 
„2. съдия в апелативен съд, съдия във военно-апелативния съд, съдия в апелативния специализиран наказателен съд, прокурор в апелативна прокуратура, прокурор във военно-апелативната прокуратура и прокурор в апелативната специализирана прокуратура; 
3. съдия в окръжен съд, съдия в административен съд, съдия във военен съд, съдия в специализирания наказателен съд, прокурор в окръжна прокуратура, прокурор във военно-окръжна прокуратура, прокурор в специализираната прокуратура, следовател в окръжен следствен отдел и следовател в следствения отдел към специализираната прокуратура;”

§ 17. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
 	1. Създава се нова ал. 3:
 „(3) За съдия в специализирания наказателен съд и прокурор в специализираната прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 10 години стаж, от които поне 5 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.”
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5. 
3. Създава се нова ал. 6 
 „(6) За съдия в апелативния специализиран наказателен съд и за прокурор в апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 12 години стаж, от които поне 8 като съдия по наказателни дела,  прокурор или следовател. 
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7. 
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9 и в тях думите „ал. 1-5” се заменят с „ал. 1-7”

§ 18. В чл. 167, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така: 
„2. председател на апелативен съд, на апелативния специализиран наказателен съд и на военно-апелативния съд, апелативен, военно-апелативен прокурор и ръководител на апелативната специализирана прокуратура;
3. председател на окръжен, административен, специализирания наказателен и на военен съд, окръжен, военно-окръжен прокурор и ръководител на специализираната прокуратура;”

§ 19. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 164, ал. 4” се заменят с „чл. 164, ал. 5”.
2. Създава  се нова ал. 3: 
„(3) За административен ръководител на специализирания наказателен съд, на апелативния специализиран наказателен съд, на специализираната прокуратура и на апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 12 години стаж, от които поне 8 като съдия по наказателни дела или прокурор.”    
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „чл. 164, ал. 5” се заменят с „чл. 164, ал. 7”.

§ 20. В чл. 171, ал. 1 след думите „негов заместник с” се добавя „явно гласуване и”.

§ 21. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 съюзът „и” след думите „Националната следствена служба” се заменя със запетая и накрая се добавя „и завеждащ следствения отдел в специализираната прокуратура”. 
2. В ал. 3  съюзът „и” след думите „Националната следствена служба” се заменя със запетая и след думата „прокуратури” се добавя „и завеждащия следствения отдел в специализираната прокуратура”.

§ 22. В чл. 178 се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за свободните длъжности в специализираните съдилища и прокуратури.” 

§ 23. В чл. 195, ал. 2 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 24. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „чл. 38, ал. 2 или 3” се заменят с „чл. 38, ал. 2 или 4”.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Атестирането на съдии, прокурори и следователи от специализираните съдилища и прокуратури се извършва от Комисията по предложенията и атестирането”. 

§ 25. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Съдия в специализирания наказателен съд получава възнаграждението на съдия в апелативен съд, а съдия в апелативния специализиран наказателен съд - на съдия във Върховния касационен съд. Прокурор в специализираната прокуратура получава възнаграждението на прокурор в апелативна прокуратура, а прокурор в апелативната специализирана прокуратура – на прокурор във Върховната касационна прокуратура  
(4) Административните ръководители на специализирания наказателен съд и на специализираната прокуратура получават възнаграждението на административните  ръководители на апелативен съд и на апелативна прокуратура. Административните  ръководители на апелативния специализиран наказателен съд и на апелативната специализирана прокуратура получават възнаграждението на председател на отделение във Върховния касационен съд и на завеждащ отдел във Върховната касационна прокуратура.    
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5. 

§ 26. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „градския съд в град София” се поставя запетая и се добавя „в специализирания наказателен съд”.
2. В ал. 3 след думите „градската прокуратура в град София” се добавя „и прокурорите в специализираната прокуратура”.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд са с ранг на съдии във Върховния касационен съд.
(5) Прокурорите в апелативната специализирана прокуратура са с ранг на прокурор във Върховната касационна прокуратура.”   

§ 27. В чл. 237, т. 3 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 28. Член 244 се изменя така:
„Чл. 244. (1) В окръжния, административния и апелативния съд, във Върховния касационен съд и във Върховния административен съд, както и в специализирания наказателен съд и апелативния специализиран наказателен съд има съдебни помощници. 
(2) В окръжната и апелативната прокуратура, във Върховната касационна прокуратура и във Върховната административна прокуратура, както и в специализираната прокуратура и в апелативната специализирана прокуратура има прокурорски помощници.”
 
§ 29. В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За съдебен и прокурорски помощник в специализираните наказателни съдилища и прокуратури се назначава лице, което отговаря на изискванията по ал. 1 и има стаж най – малко три години.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.    

§ 30. В чл. 304, ал. 1 след думите „на апелативен” се добавя „апелативен специализиран наказателен”, след думата „окръжен” се добавя „специализиран наказателен” и след думите „военно-окръжен прокурор” се добавя „от ръководителя на специализираната и на апелативната специализираната прокуратури, както и”.
§ 31. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:  
„4. председателя на специализирания наказателен съд – за съдиите от този съд;” 
2. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.
3. Създава се нова т. 8: 
„8. председателя на апелативния специализиран наказателен съд – за съдиите от апелативния специализиран наказателен съд и за председателя на специализирания наказателен съд;” 
4. Досегашната т. 7 става т. 9 и в нея накрая се добавя „и апелативния специализиран наказателен съд;”
5. Досегашната т. 8 става т. 10.
6. Досегашните т.  9, 10, 11 и 12 стават съответно т. 11, 12, 13 и 14.
7. Създава се т. 15:
„15. ръководителя на специализираната прокуратура – за прокурорите и следователите при специализираната прокуратура; ръководителя на апелативната специализирана прокуратура – за прокурорите при апелативната специализирана прокуратура и за ръководителя на специализираната прокуратура.”  
8. Досегашната т. 13 става т. 16 и в нея след думите „военноапелативния прокурор” се добавя „ръководителя на апелативната специализирана прокуратура и”.
9. Досегашната т. 14 става т. 17.”

§ 32. В чл. 340, ал. 2 съюзът „и” след думата „прокуратурите” се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на следствения отдел в специализираната прокуратура”.

§ 33. В чл. 355, ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 34. В чл. 356, ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 35. В чл. 375, ал. 3 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 36. В чл. 396, ал. 1 думите „на принципа на случайния подбор” се заличават.

§ 37. В чл. 398 ал. 1 се изменя така:
„(1) За всеки съдебен район на окръжен и на административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица.”

§ 38. В чл. 399 ал. 3 се изменя така:  
„(3) Предложенията за включване в списъците по HYPERLINK "http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4A11D4&idstr=0&type=ACT" \l "IT_CHLEN_398_0" чл. 398, ал. 1 се правят до председателя на съответния съд.” 

§ 39. В чл. 401 ал. 1 се изменя така:
„(1)  Списъците по чл. 398, ал. 1 се утвърждават от комисия в състав: председателят на апелативния съд или определен от него съдия, председателят на апелативния специализиран наказателен съд или определен от него съдия, апелативният прокурор или определен от него прокурор, ръководителят на апелативната специализирана прокуратура или определен от него прокурор, председателят на окръжния съд, председателят на специализирания наказателен съд, окръжният прокурор, ръководителят на специализираната прокуратура и председателят на административния съд.”

§ 40. В преходните заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 8 думите „чл. 164, ал. 2, 3 и 4” се заменят с „чл. 164, ал. 2, 4 и 5”.
2. В § 11, ал. 1 и 2 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 41. В преходните заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 33 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В § 115, ал. 1 и 2 думите „чл. 164, ал. 6” се заменят с „чл. 164, ал. 8”.
2. В § 116 думите „чл. 164, ал. 6” се заменят с „чл. 164, ал. 8”.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. (1) В 15-дневен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет определя броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на заместниците на административните ръководители на специализираните съдилища и прокуратури. 
(2) Щатният състав на специализираните съдилища и прокуратури се осигурява и чрез трансформиране на незаети щатни бройки за съдии, прокурори, следователи и съдебни служители към датата на влизане в сила на закона.  

§ 43. (1) В 45-дневен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава ръководителите на специализираните съдилища и прокуратури. 
(2) В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава съдиите, прокурорите и следователите в специализираните съдилища и прокуратури. 

§ 44. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд определя съдебните заседатели, които да участват в съдебните заседания на специализирания наказателен съд. 
(2) До определянето на съдебните заседатели по ал. 1 в съдебните заседания на  специализирания наказателен съд участват съдебните заседатели, определени за участие в съдебните заседания на Софийския градски съд.  

§ 45. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон председателите на специализираните съдилища и ръководителите на специализираните прокуратури назначават съдебните и прокурорските помощници и служителите в съдебната администрация.      

§ 46. В 1-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет осигурява сгради за специализираните съдилища и прокуратури.  

§ 47. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 2001 г., бр. 99 от 2001 г., изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 24 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., бр. 64 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 108 от 2008 г., изм., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 74 от 2009 г., доп., бр. 103 от 2009 г., изм., бр. 15 от 2010 г., доп., бр. 46 от 2010 г.) в § 2, ал. 3 думите „чл. 164, ал. 1- 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 48. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., изм., бр. 31 от 2003 г., изм. и доп., бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 24 от 2006 г., изм., бр. 27 от 2006 г., бр. 33 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., изм. и доп., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 27, ал. 4 думите „чл. 164, ал. 1- 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 49. В преходната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средста (ДВ, бр. 88 от 2009 г.) в § 6, ал. 4 думите „чл. 164, ал. 1- 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

§ 50. Законът влиза в сила от 1 октомври 2010 г. 




























М О Т И В И 

към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

След присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. за България бе предвиден Mеханизъм за сътрудничество и оценка. В докладите на Европейската комисия в рамките на този механизъм бяха отправени препоръки към България за предприемане на по-ефективни мерки за противодействие на организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта.  
Успешна стъпка в преодоляването на проблемите пред правоприлагащите органи в тази насока бе създаването през м. септември 2009 г. на специализирани екипи за разследване, в които влизат представители на прокуратурата, полицията и ДАНС. Успехите на тези екипи доказват необходимостта от специализация на правоприлагащите органи за ефективно противодействие на по-сложните форми на престъпност. В момента се обсъжда Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз и в нея се предвижда създаване на специализирани структурни звена на съдебната власт. Първата стъпка в тази насока е създаването на специализираните органи, чрез които да се създаде възможността за качествено правораздаване чрез специализация в системите на съда, прокуратурите и разследващите органи по отношение на организираната престъпност и корупцията.
Основната цел на законопроекта е създаване на специализирани съдилища и прокуратури, чрез които да се постигне по-качествено правораздаване (постановяването на законосъобразни и правилни съдебни актове), от една страна, а от друга, да се създаде възможност за образуване, разглеждане и решаване на наказателни дела в разумни срокове. Чрез специализацията се очаква да бъдат постигнати следните резултати: повишаване на капацитета на разследващите органи, прокуратурата и съда; избор и назначаване на магистрати с по-високи професионални качества; полагане на специални грижи от страна на държавата чрез съответната материална и техническа обезпеченост. 
Създаването на специализирани съдилища и прокуратури налага съответни изменения в ЗСВ и НПК. Конституционната основа на тези изменения е чл. 119, ал. 2  според който със закон могат да се създават специализирани съдилища и чл. 126, ал. 1, според който структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.  
С промените в ЗСВ се урежда структурата на специализираните съдилища и прокуратури, назначаването на магистратите в тях, правомощията на ръководителите им. 
Принципният модел включва създаването на специализиран наказателен съд -  първоинстанционен съд с ранг на окръжен и седалище в София, един апелативен специализиран наказателен съд отново със седалище в София, а като касационна инстанция ще действа ВКС. Към всеки от специализираните съдилища се създава и съответно специализирана прокуратура и апелативна специализирана прокуратура. В  специализираната прокуратура се формира следствен отдел, състоящ се от следователи. 
Предвижда се магистратите в тези специализирани органи да се назначават от ВСС по общите правила, уредени в ЗСВ, с някои специфики, отразяващи особеностите на тези нови структури. Със законопроекта се предлагат завишени изисквания относно професионалния стаж на магистратите, като се изключва възможността да бъдат назначавани лица извън съдебната система. Предложенията до ВСС за назначаване на магистрати в специализираните органи се правят само от административния ръководител на съответния орган или от 1/5 от членовете на ВСС. Завишените изисквания към професионалните качества и стаж на магистратите ще  намерят отражение в присъждането на съответен ранг и полагащото се за това възнаграждение. Това обосновава и въвеждането на разпоредби, според които съдиите и прокурорите от специализирания наказателен съд и от специализираната  прокуратура са с ранг съответно на съдия и прокурор от апелативен съд и прокуратура, а тези от апелативния специализиран наказателен съд и от апелативната прокуратура – съответно на съдия или прокурор от ВКС или ВКП. Въпросните промени по никакъв начин не изменят същността на процедурата за назначаване на магистрати, за вземането на решения от ВСС, както и за независимостта на магистратите от специализираните органи и на тези органи като цяло. 
Една от основните специфики е свързана с предвидената възможност атестирането на магистратите от тези специализирани органи на съдебната власт да се извършва само от Комисията по предложенията и атестирането на ВСС. Направени са и съответните промени за уреждане статута на магистратите (командироването им, правото им на отпуск и др.). Предложени са и съответни разпоредби за избора на съдебни заседатели, за определяне на изисквания към съдебните служители.       
В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са уредени сроковете, в които следва да бъдат предприети необходимите действия за структурирането на тези специализирани структури. 
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