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

Проект

          З  А  К  О  Н
за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния 
                                          кодекс
(Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., изм., бр. 46 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 12 от 2009 г., изм., бр. 32 от 2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 2009 г., доп., бр. 33 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., бр. 32 от 2010 г., изм., бр. 101 от 2010 г., изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.)


§ 1. В чл. 411а, ал. 2 думите „чл. 243, чл. 244” се заличават.


§ 2. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г.) в § 11 думите „6 месеца след обнародването му в Държавен вестник” се заменят с ”от 1 януари 2012 г.” 
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                                      МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА  НА  ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАКАЗАТЕЛНО - ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

В съответствие с Закона за изменение и допълнение на НПК, обнародван в ДВ на 11.02.2011 г., считано от 12.08.2011 г. следва да стартира функционирането на специализиран наказателен съд, апелативен специализиран наказателен съд, специализирана прокуратура и апелативна специализирана прокуратура.
Регламентираната процедура в ЗСВ за провеждане на конкурси за назначаване, повишаване и преместване на съдии, прокурори и следователи сама по себе си изисква продължителен срок, включващ обявяване на конкурса, срок за подаване на документи, атестиране на кандидатите, приемане на комплексна оценка от атестирането, приемане на решение от ВСС за избор на кандидатите, съответстващи на законовите изисквания. Не е изключена възможността за обжалване на избора, което се следва от съдебна процедура на две инстанции пред ВАС. 
Това означава, че стартирането на дейността на тези органи на съдебната власт с голяма степен на вероятност ще съвпадне с наскоро приключващите конкурси, включително и за избор на административните ръководители. Осигуряването на разумен период от време, през който структурирането на тези органи на съдебната власт да създадат своята организация, без в същото време да бъдат притиснати от срокове и тежест на делата, които са им отредени като компетентност, би било изключително полезно за тяхната бъдеща успешна дейност. С оглед на това се предлага датата, от която ще заработят специализираните съдилища и прокуратури, да бъде 1 януари 2012 г. От друга страна ще е налице възможност за магистратите от специализираните съдилища и прокуратури да им се осигури и достатъчно време за обучение и квалифицификация.
Определената в чл. 411а от НПК подсъдност за дела, които ще се разглеждат от специализирания наказателен съд, която определя и компетентността на специализираната прокуратура, поставя под въпрос възможността определения брой прокурори и следователи в нея да се справят с очакванията за качествено и бързо разследване на делата, което да доведе до успешно събиране на доказателства и постановяване на обосновани съдебни актове в разумен срок. Евентуален проблем поражда включването в компетентността на специализираните съд и прокуратура на престъпленията по чл. 243 и чл. 244 от НК. Вярно е, че от образуваните и разследвани дела за престъпления по тези текстове от НК, в съд са внасяни незначителен процент – при образувани за 2010 г. общо 911 досъдебни производства по двата текста от  НК, в съда са внесени общо 99 дела. Това обстоятелство обаче може да очертае опасността дела за престъпления по тези състави, извършени на територията на цялата страна,  да се разследват и наблюдават от специализираната прокуратура с национална компетентност.  Преодоляването на този проблем изисква законодателна промяна в текста на чл. 411а от НПК, с която делата за престъпления по чл. 243 и чл. 244 да не бъдат подсъдни на първоинстанционния специализиран наказателен съд. 
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