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


З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., 
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., 
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2018 г. и бр. 7, 16 и 83 от 2019 г.)


§ 1. В чл. 22, ал. 3 след думите „под стража“ се добавя „както и когато обвиняемият е непълнолетен“.
§ 2. В чл. 75 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „да има повереник“ се поставя точка и запетая и се добавя „да бъде придружаван от лице, посочено от него“. 
2. Създава се ал. 4:
„(4) Пострадалият не може да бъде придружаван от лице, посочено от него, ако това противоречи на интересите на пострадалия или може да затрудни наказателното производство.“
§ 3. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1:
а) създава се ново изречение второ: 
„При наличие на неотстраними съмнения относно възрастта на свидетеля, той се счита на възможно най-ниската възраст.“;
б) досегашното изречение второ става изречение трето.


2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Органите на досъдебното производство провеждат повторен или допълнителен разпит на пострадалия като свидетел по изключение.“ 
3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
4. Досегашната ал. 10 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 139а:
„Разпит на свидетел със специфични нужди от защита
Чл. 139а. (1) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.
(2) Ако това няма да затрудни сериозно наказателното производство, разпитът на свидетел със специфични нужди от защита се извършва:
1. в подходящо помещение, предназначено за тази цел;
2. в присъствието на педагог или психолог; 
3. от един и същ разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. 
(3) Присъствието на педагог или психолог е задължително, когато свидетелят със специфични нужди от защита е малолетен или непълнолетен. Когато това е необходимо, разпитът се провежда и в присъствието на родителя, настойника или попечителя.
(4) По искане на свидетел, пострадал от престъпление, извършено в условията на домашно насилие, или от престъпление по глава втора, раздел VIII от особената част на Наказателния кодекс, разпитът се извършва от лице от същия пол, ако това няма да затрудни наказателното производство. Тази разпоредба не се прилага, когато разпитът се провежда от съдия или прокурор.“
§ 5. В чл. 144, ал. 2 се създава т. 6:
„6. възрастта на обвиняемия или свидетеля.“

§ 6. В чл. 209, ал. 2 се създава изречение четвърто: 
„Когато не владее български език, заявителят има право на превод на разбираем за него език на писменото потвърждение за получаването на подаденото съобщение.“ 
§ 7. В чл. 213 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Пострадалият има право да получи писмен превод на постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство, ако не владее български език.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато съобщението по чл. 208, т. 1 съдържа данни за престъпление, извършено в друга държава - членка на Европейския съюз, което не е подсъдно на български съд, прокурорът уведомява компетентния орган на другата държава членка за извършеното престъпление и му препраща съобщението по реда на чл. 482, ал. 1.“
§ 8. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 7:
„7. правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.“
2. В ал. 4:
а) създава се ново изречение второ: 
„Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно на достъпен за него език.“;
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 9. Член 385 се изменя така:
„Досъдебно производство
Чл. 385. По делата за престъпления, извършени от непълнолетни, досъдебното производство се провежда от определени разследващи органи и от прокурори със специална подготовка в областта на правата на детето.“

§ 10. Създават се чл. 385а-385г:
„Права на непълнолетния обвиняем
Чл. 385а. Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право:
1. родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес;
2. да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в неговия най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство, и в действията по разследването и в другите процесуални действия, които се провеждат с участието на непълнолетния обвиняем на досъдебното производство; 
3. на медицински преглед при задържане;
4. на установяване на личностните му особености;
5. да получи защита на правото на личен и семеен живот.
Информиране на други лица за правата на непълнолетния обвиняем 
Чл. 385б. (1) След предявяване на постановлението за привличането на непълнолетния като обвиняем информацията за правата му в наказателното производство се предоставя в писмен вид на родител, попечител или на друго лице, което по закон полага грижи за него.
(2) Вместо на лицето по ал. 1, информацията се предоставя на друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор, когато:
1. информирането на родителя, попечителя или лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, е в противоречие с неговия най-добър интерес или може да затрудни наказателното производство;
2. родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, не може да бъде намерен или неговата самоличност е неизвестна.
(3) Когато непълнолетният не е посочил пълнолетно лице или посоченото лице не е одобрено от наблюдаващия прокурор, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, на когото да бъде предоставена информацията по ал. 1.
(4) Родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за непълнолетния обвиняем, се информира при отпадане на обстоятелствата по ал. 2.
Придружаване на непълнолетния обвиняем 
Чл. 385в. (1) Непълнолетният обвиняем се придружава в съдебното заседание, в което участва, от пълнолетен, различен от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, когато:
1. присъствието на родителя, попечителя или лицето, което по закон полага грижи за него, е в противоречие с най-добрия интерес на обвиняемия или може да затрудни наказателното производство;
2. родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, не е намерен или неговата самоличност е неизвестна.
(2) В случите по ал. 1 непълнолетният посочва пълнолетно лице, което се одобрява от съда.
(3) Когато непълнолетният не е посочил пълнолетно лице или посоченото лице не е одобрено от съда, в съдебното заседание присъства социален работник, определен от дирекция „Социално подпомагане“.
(4) При отпадане на обстоятелствата по ал. 1 родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, придружава непълнолетния занапред.
(5) Непълнолетният обвиняем може да бъде придружаван и в досъдебното производство, когато по преценка на наблюдаващия прокурор това е в най-добрия интерес на непълнолетния и няма да затрудни действията по разследване и другите процесуални действия, които се провеждат с участието му.
Медицински преглед
Чл. 385г. (1) Медицински преглед по чл. 385а, т. 3 за оценка на общото физическо и психическо състояние на непълнолетния обвиняем се извършва:
1. без неоправдано забавяне след задържането му;
2. по инициатива на компетентния орган, когато са налице конкретни здравословни причини, или 
3. по искане на непълнолетния, неговия защитник или лицето по чл. 385б, ал. 1-3.
(2) Резултатите от прегледа се вземат предвид при извършване на всички процесуални действия, както и при определяне на мярка за неотклонение или друга мярка за процесуална принуда.“
§ 11. В чл. 386 се правят следните изменения: 
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни случаи. Явяването на непълнолетния обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 часа за довеждането му пред съда. Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от пет месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, повече от една година, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и повече от два месеца във всички останали случаи.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите на задържане непълнолетните се настаняват в подходящи помещения отделно от пълнолетните, като незабавно се съобщава на техните родители, попечители или други лица, които по закон полагат грижи за тях, и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик. Ако не са отпаднали обстоятелствата по чл. 385б, ал. 2, за задържането се уведомява друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор.“
§ 12. В чл. 387 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2-8: 
„(2) Възрастта на лицето се определя на основата на неговите твърдения, съпоставени с документите за самоличност, актовете за гражданско състояние, както и другите доказателства, като при съмнение се извършва медицинска експертиза. Когато съмненията относно възрастта не са отстранени, лицето се счита за ненавършило 
18-годишна възраст.
(3) След предявяване на постановлението за привличането на непълнолетен като обвиняем органът на досъдебното производство изисква от инспектор при детска педагогическа стая по местоживеене на лицето изготвянето на характеристика за установяване на личностните особености на обвиняемия, която се представя по делото в 14-дневен срок.
(4) Когато това се налага от обстоятелствата по делото, органът на досъдебното производство изисква от съответната дирекция „Социално подпомагане“ изготвянето на социален доклад за семейната и социалната среда на непълнолетния. Докладът се предоставя в 
14-дневен срок и се счита за неразделна част от характеристиката. 
(5) Характеристиката се изготвя с участието на непълнолетния, а когато е подходящо, в изготвянето ѝ участват родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, както и други лица, които разполагат с информация за личността му, включително посочени от него.
(6) Характеристиката се основава на данни за личността, достигнатата степен на емоционална и социална зрялост на непълнолетния, за неговото икономическо положение, социалната и семейната му среда, предпоставки за уязвимост, предходни противоправни прояви и мерките, взети по тях, както и всички рискови фактори, свързани с обстоятелствата по делото. 
(7) Целта на характеристиката е да подпомогне органите на досъдебното производство и съда при вземане на решение относно мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда, при провеждане на процесуалните действия и при определяне на вида и размера на наказанието и наложените възпитателни мерки.
(8) Когато в хода на наказателното производство възникнат нови обстоятелства, които значително изменят или допълват данните по ал. 6, органът на досъдебното производство или съдът разпореждат актуализиране на характеристиката.“ 
§ 13. Член 388 се изменя така:
„Лица, които могат да участват при разпита на непълнолетния 
Чл. 388. (1) Когато е необходимо, на разпита участва педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист. 
(2) На разпита в досъдебното производство може да присъства и родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, когато по преценка на наблюдаващия прокурор това е в най-добрия интерес на непълнолетния и няма да затрудни наказателното производство.
(3) С разрешение на разследващия орган лицата по ал. 1 и 2 могат да поставят въпроси на обвиняемия. Те имат право да се запознаят с протокола за разпит и да направят бележки по точността и пълнотата на записаното в него.“
§ 14. Създават се чл. 388а и 388б:
„Звукозапис и видеозапис на разпит на непълнолетен обвиняем
Чл. 388а. (1) На досъдебното производство при разпит на непълнолетен обвиняем, който е задържан или е обвинен за престъпление, за което се предвижда наказание, не по-малко от десет години лишаване от свобода, или друго по-тежко наказание, се изготвя звукозапис и видеозапис, като се прилагат разпоредбите на чл. 238-240. 
(2) Изготвянето на звукозапис и видеозапис не е задължително, ако на разпита са присъствали лица по чл. 388, ал. 1 и 2.
Разгласяване на материалите по разследването
Чл. 388б. Характеристиката на непълнолетния обвиняем по 
чл. 387 и изготвеният звукозапис и видеозапис не могат да се разгласяват по реда на чл. 198, ал. 1.“
§ 15. Член 389 се изменя така:
„Предявяване на разследването
Чл. 389. (1) За предявяване на разследването задължително се уведомяват и родителите, попечителят или други лица, които по закон полагат грижи за непълнолетния обвиняем. 
(2) В случаите, когато не са отпаднали обстоятелствата по 
чл. 385б, ал. 2 и 3, за предявяване на разследването се уведомява друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор, или социалният работник, определен от дирекция „Социално подпомагане“.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 присъстват на предявяването, ако поискат това.“

§ 16. В чл. 390 ал. 2 и 3 се изменят така: 
„(2) Съдиите трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето, а съдебните заседатели трябва да бъдат учители или възпитатели.
(3) Когато непълнолетният е военнослужещ, делото се разглежда по реда на глава тридесет и първа при спазване на особените правила по тази глава.“
§ 17. Член 391 се изменя така:
„Съдебно заседание
Чл. 391. (1) Съдебното заседание по дела срещу непълнолетни се води при закрити врати, освен ако непълнолетният не поиска публично разглеждане на цялото дело или публично извършване на отделни съдопроизводствени действия.
(2) Искането на подсъдимия по ал. 1 се отхвърля, когато това се налага за запазване на държавната тайна или нравствеността, в случаите на чл. 123, ал. 2, т. 2, както и за да се предотврати разгласяването на факти от интимния живот на гражданите. 
(3) По преценка на съда, освен лицето, посочено от непълнолетния подсъдим по реда на чл. 264, ал. 1, в съдебното заседание могат да бъдат поканени представители на учебното заведение, в което той учи, както и инспектор при детска педагогическа стая.“
§ 18. В чл. 392 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите „родители или попечители“ се заменят с „родители, попечители или други лица, които по закон полагат грижи за непълнолетните.“
2. В ал. 2 думите „родителите или попечителя“ се заменят с „лицата по ал. 1.“
§ 19. В чл. 393 думите „родителите или попечителя“ се заменят с „родителите, попечителя или други лица, които по закон полагат грижи за непълнолетния“ и след тях се поставя запетая.
§ 20. В чл. 394 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „по общия ред“ се заменят с „при спазване на особените правила на тази глава“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 2 съставът на съда се определя по реда на чл. 390, като включените в него съдии трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето.
(4) Съдът може да разгледа делото в открито съдебно заседание след преценка на най-добрия интерес на непълнолетния.“
§ 21. В чл. 411е се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато обвиняемият е непълнолетен, се спазват и особените правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.“ 
§ 22. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 4 се създава изречение второ: 
„Специфичните нужди от защита се определят по реда на този кодекс и по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.“
2. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Кодексът въвежда изискванията на:
1. Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ, L 294/1 от 6 ноември 2013 г.).
2. Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).“



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 23. Неприключените наказателни производства се довършват по досегашния ред.
§ 24. В чл. 66 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2005 г., бр. 52 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 55 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г. и 
бр. 7 и 45 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Непълнолетно лице, за което е издадена европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.“
§ 25. В Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., 
бр. 32 от 2010 г., бр. 51 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 след думите „да получат пострадали“ се добавя „и членовете на тяхното семейство“. 
2. В чл. 6:
а) в ал. 1, в основния текст думите „пострадалите или лицата по чл. 3, ал. 2“ се заменят с „лицата по чл. 3, ал. 1 и 2“; 
б) създава се нова ал. 2: 
„(2) Пострадалите се уведомяват за правото им на индивидуална оценка.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. В чл. 6а:
а) в ал. 1 думите „пострадалите или на лицата по чл. 3, ал. 2“ се заменят с „лицата по чл. 3, ал. 1 и 2“;


б) алинея 2 се изменя така: 
„(2) Уведомяването се извършва по ясен и разбираем начин, устно или писмено чрез формуляр по образец, на език, който лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 разбират.“;
в) в ал. 3 думите „пострадалия или на лицата по чл. 3, ал. 2“ се заменят с „лицата по чл. 3, ал. 1 и 2“.
4. Създава се глава втора „а“:
„Глава втора „а“
ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 7а. (1) Пострадалите от престъпления имат право на индивидуална оценка. Целта на оценката е да определи физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на извършеното престъпление и да установи наличието на специфични нужди от защита по смисъла на § 1, ал. 4 от допълнителните разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс. 
(2) Задължително се приема, че са налице специфични нужди от защита, когато:
1. пострадалият е дете или лице с увреждания;
2. лицето е пострадало от тероризъм, трафик на хора, престъпление, извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, престъпление по глава втора, раздел VIII от Особената част на Наказателния кодекс, престъпление, извършено в условията на домашно насилие, или престъпление, извършено по расистки или ксенофобски подбуди; 
3. пострадалият се намира в материална или друга зависимост от извършителя. 
Чл. 7б. (1) При извършването на индивидуалната оценка се вземат предвид видът и характерът на престъплението и обстоятелствата, свързани с него; видът и степента на претърпените вреди; възрастта, интелектуалното развитие, емоционалната и социалната зрялост и образованието на пострадалия, както и други негови личностни особености.

(2) Органите на Министерството на вътрешните работи, следователите или организациите за подкрепа на пострадали, установили първоначален контакт с пострадалия, извършват без излишно забавяне индивидуалната оценка на основата на разговор с лицето. 
(3) Когато пострадалият се обърне към друго лице, орган или организация извън посочените в ал. 2, сигналът се препраща на органите на Министерството на вътрешните работи за извършване на индивидуална оценка.
(4) Когато пострадалият не може непосредствено да предостави необходимите сведения, оценката се основава на обективни наблюдения върху състоянието на лицето и информация от придружаващите го лица.
(5) В случаите по чл. 7а, ал. 2, както и когато възникне съмнение, че от престъплението за пострадалия са настъпили значителни вредни последици, се извършва разширена индивидуална оценка.
(6) Индивидуалната оценка и разширената индивидуална оценка се извършват при спазване на принципа на поверителност, като за резултатите от тях се попълва формуляр по образец. 
(7) Ако възникнат нови обстоятелства, които могат да окажат съществено влияние върху личността на пострадалия, индивидуалната оценка и разширената индивидуална оценка се актуализират.
Чл. 7в. (1) При извършването на индивидуалната оценка органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали могат да поискат съдействие от психолог, лекар или друг подходящ специалист по тяхна преценка, ако това няма да забави съществено извършването на оценката. 
(2) Когато пострадалият е дете, извършващият оценката орган или организация незабавно уведомява отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ или постоянен адрес на детето. 
Чл. 7г. (1) При необходимост от извършването на разширена индивидуална оценка органите на Министерството на вътрешните работи или следователите без излишно забавяне сформират екип с участието на представители на дирекция „Социално подпомагане“ и на местната администрация.
(2) В зависимост от особеностите на случая в екипа могат да бъдат включени и представители на организациите за подкрепа на пострадали, личният лекар, психолог и други подходящи специалисти.
(3) Членовете на екипа вземат съвместно решение относно необходимите действия, които следва да бъдат предприети за целите на извършването на оценката.
(4) Когато това е необходимо, представители на районното управление „Полиция“ и на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ или постоянен адрес на пострадалия обстойно проучват семейната, социалната и образователната му среда. 
(5) В резултат на събраните сведения и на информацията, установена по реда на чл. 7б, ал. 2 и 4, членовете на екипа правят преценка относно наличието на специфични нужди от защита, а в случаите по чл. 7а, ал. 2 – относно мерките за закрила, които да бъдат взети по отношение на пострадалия.“ 
5. В чл. 8:
а) създава се нова ал. 2: 
„(2) Членовете на семейството на пострадалия, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, могат да ползват формите на подпомагане по ал. 1, т. 2 и 4.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „пострадалите и на лицата по чл. 3, ал. 2“ се заменят с „лицата по чл. 3, ал. 1 и 2“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Организация за подкрепа на пострадали“ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено при условията на българското законодателство и регистрирано в обществена полза, което безплатно оказва подкрепа на пострадали от престъпления и при подходящи условия допълва действията на държавата в това отношение.
2. „Членове на семейството“ на пострадалия са съпругът, съпругата, лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, възходящите, низходящите, братята, сестрите и издържаните от него лица.“
§ 26. В двумесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления изготвя и предоставя на министъра на правосъдието за утвърждаване образец на формуляра по чл. 7б, ал. 6 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
§ 27. Министерският съвет и министърът на вътрешните работи привеждат приетите, съответно издадените от тях подзаконови нормативни актове, в съответствие с този закон в шестмесечен срок от влизането му в сила.
§ 28. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………………. 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК) се цели:
	пълното въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2016/800“;

пълното въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета, наричана по-нататък „Директива 2012/29/ЕС“.
I. Директива (ЕС) 2016/800 въвежда общи минимални правила относно защитата на процесуалните права на децата, заподозрени или обвиняеми в наказателното производство, като по този начин спомага за прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз и практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по формулиране на стандарти относно необходимите специални грижи за уязвимите лица, по-специално – за децата.  
Справедливостта на производството и правото на справедлив съдебен процес изискват лицето да бъде в състояние да разбира същността на наказателното производство и да участва в него, да упражнява ефективно правата си и да се ползва от защитата на неприкосновеността на личния живот. Възможността за ефективно упражняване на тези права зависи до голяма степен от способността на обвиняемия да следи и да участва пълноценно в производството, като тази възможност може да е ограничена поради възраст, липса на зрялост или увреждания. Това означава, че по отношение на децата и уязвимите лица е нужно да се предприемат специални мерки, за да се гарантира, че те могат да участват ефективно в наказателното производство и че могат да се ползват от правото си на справедлив съдебен процес в същата степен, както другите обвиняеми. При наличието на такива условия укрепването на процесуалните гаранции за децата следва да бъде изрично регламентирано.
В обхвата на Директива (ЕС) 2016/800 попадат лицата, които преди да навършат 18 години са станали заподозрени или обвиняеми в извършването на престъпление, независимо от възрастта им до окончателното приключване на наказателното производство. В съответствие със съображение 13 от Преамбюла на Директивата определянето на възрастта на непълнолетните заподозрени или обвиняеми следва да се извърши въз основа на собствените им изявления, чрез контрол на гражданското им състояние, проучване на документи и други доказателства и, ако последните не са на разположение или са неубедителни — въз основа на медицински преглед. В тази връзка чл. 139, ал. 1 от НПК се допълва, като при наличие на неотстраними съмнения относно възрастта на свидетеля, той се счита на възможно най-ниската възраст. Също така в чл. 387 от НПК се създава ал. 2, съгласно която, когато съмненията относно възрастта му не са отстранени, непълнолетният обвиняем се счита за ненавършил 18-годишна възраст. В същата алинея се предвижда, че възрастта на лицето се определя на основата на неговите твърдения, съпоставени с документите за самоличност, актовете за гражданско състояние, както и другите доказателства, като при съмнение се извършва медицинска експертиза. В тази връзка чл. 144, ал. 2 от НПК е допълнен с нова т. 6.
Член 7 „Право на личностна характеристика” от Директива (ЕС) 2016/800 гарантира, че на непълнолетния обвиняем задължително трябва да бъде изготвена личностна характеристика. Тя е необходима, за да се установят неговите специфични потребности по отношение на организацията на защитата по делото, продължаването на образованието, обучението и ефективното реинтегриране в обществото, както и за да бъде даден отговор на въпроса дали и до каква степен той би имал нужда от специални мерки по време на наказателното производство. 
В тази връзка се предлагат изменения в чл. 387 от НПК, които имат за цел да  подпомогнат органите на досъдебното производство и съда. Предвижда се, че  след предявяване на постановлението за привличането на непълнолетен като обвиняем, органът на досъдебното производство ще изисква от инспектор при детска педагогическа стая по местоживеене на лицето изготвянето на характеристика за установяване на личностните особености на обвиняемия, която да се представя по делото в 14-дневен срок. Така вземането на решение относно мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда, провеждането на процесуалните действия и определянето на вида и размера на наказанието и наложените възпитателни мерки на непълнолетния ще се основават и на предварително изготвена личностна характеристика. Съществуващата към момента уредба в НПК относно събирането на данни за личността на непълнолетния се разширява и надгражда значително.
Характеристиката ще се основава на данни за личността, достигнатата степен на емоционална и социална зрялост на непълнолетния, за неговото икономическо положение, социалната и семейната му среда, предпоставки за уязвимост, предходни противоправни прояви и мерките, взети по тях, както и всички рискови фактори, свързани с обстоятелствата по делото. Тя ще се изготвя с участието на непълнолетния, а когато е подходящо в изготвянето ѝ участват родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, както и други лица, които разполагат с информация за личността му, включително посочени от него. Когато се налага от обстоятелствата по делото, органът на досъдебното производство ще изисква от съответната дирекция „Социално подпомагане“ изготвянето в 14-дневен срок на социален доклад за семейната и социалната среда на непълнолетния, който ще се счита за неразделна част от личностната характеристика. 
Във връзка с изискванията по чл. 4, 5, 8, и 15 от Директива (ЕС) 2016/800 в НПК се създават чл. 385а-385г, с които на непълнолетния обвиняем се предоставят редица допълнителни права наред с предвидените в чл. 55, а именно - родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в неговия най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство - и в действията по разследването на досъдебното производство; на медицински преглед при задържане; на установяване на личностните му особености, както и да получи защита на правото на личен и семеен живот чрез ограничаване на разпространяването на информация.
Предложено е и допълнение на чл. 219 от НПК, съгласно което, когато обвиняемият е непълнолетен, в постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за първото действие по разследването освен правата по чл. 55 от НПК да се указват и тези по чл. 385а. Също така на разследващия орган се вменява задължението да уведоми обвиняемия за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език. 
Родителите и попечителите играят изключително важна роля за осигуряване на морална и психологическа подкрепа на непълнолетния обвиняем, за неговото правилно възпитание и личностно развитие. Освен това родителите носят отговорност по закон и може да им се търси гражданска отговорност за поведението на тяхното дете. С оглед на въвеждането на изискванията на чл. 5 от Директивата „Право на детето носителят на родителска отговорност да бъде информиран“ в НПК се предвижда въвеждането на чл. 385б, в който се уреждат гаранциите по отношение на информирането на родителя, попечителя или лицето, което по закон полага грижи за непълнолетния, при условие че това не възпрепятства нормалното протичане на наказателното производство.  
Поради ранната възраст, физическата и психическата незрялост, за обвиняемите деца рискът от тежки последици при лошо отношение и проявени в хода на процеса здравословни проблеми е много по-голям в сравнение с риска при другите обвиняеми. 
Изискването на чл. 8 „Право на медицински преглед“ от Директива (ЕС) 2016/800 се въвежда посредством новия чл. 385г от НПК, съгласно който медицинският преглед за оценка на общото физическо и психическо състояние на непълнолетния обвиняем се извършва без неоправдано забавяне след задържането му, а в случаите, когато са налице конкретни здравословни причини, прегледът ще се извършва по инициатива на компетентния орган или по искане на непълнолетния, неговия защитник или лицето по чл. 385б, ал. 1-3. Резултатите от прегледа ще се вземат предвид при извършване на всички процесуални действия, както и при определяне на мярка за неотклонение или друга мярка за процесуална принуда. 
Непълнолетните лица невинаги са в състояние да разбират съдържанието на разпитите, на които са подложени. Провеждането на съответните процесуални действия представлява ситуация, съдържаща потенциален риск, при която е възможно процесуалните права и достойнството на непълнолетните обвиняеми да не бъдат  зачетени и уязвимостта им да не бъде взета под внимание. С оглед на гарантиране на тяхната защита в достатъчна степен, за тези разпити в някои случаи се налага да се прави аудио-визуален запис. Във връзка с чл. 9 „Аудио-визуални записи на разпит“ от Директивата в НПК се създава чл. 388а, съгласно който на досъдебното производство при разпит на непълнолетен обвиняем, който е задържан или е обвинен за престъпление, за което се предвижда наказание, не по-малко от десет години лишаване от свобода, или друго по-тежко наказание, ще се изготвя звукозапис и видеозапис, като ще се прилагат разпоредбите на чл. 238-240 от НПК. Изключения от това правило ще са допустими само ако на разпита са присъствали лица по чл. 388 от НПК - родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист. 
Съгласно чл. 10, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/800  държавите членки гарантират, че задържането на дете на който и да е етап на производството следва да се използва като крайна мярка и да е ограничено до най-краткия подходящ срок. Надлежно се вземат предвид възрастта и индивидуалното положение на детето, както и конкретните обстоятелства по делото. На основание на цитираната разпоредба е предвидено редуциране на сроковете при задържане на непълнолетен обвиняем. Предложеният текст на ал. 2 на чл. 386 взема предвид горните съображения. Така явяването на непълнолетния обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 часа за довеждането му пред съда, а мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от пет месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание, не 
по-малко от петнадесет години лишаване от свобода, или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца.
Изискванията на чл. 13 „Своевременно и надлежно разглеждане на делата“ от Директива (ЕС) 2016/800 се въвеждат посредством допълнение в ал. 3 на чл. 22 от НПК – делата, по които обвиняемият е непълнолетен, също ще се разследват, разглеждат и решават с предимство пред останалите дела.
Участието на непълнолетните в наказателното производство може да има отрицателно въздействие върху шансовете им за реинтегриране в обществото и върху бъдещия им професионален и социален живот. Затова защитата на неприкосновеността на личния живот на непълнолетните, участващи в наказателното производство, е в основата на тяхната рехабилитация. С оглед на изложеното чл. 14 „Право на защита на неприкосновеността на личния живот“ от Директива (ЕС) 2016/800 предписва като принципно положение непълнолетните обвиняеми да бъдат съдени при закрити врати или най-малкото да бъде предвидена възможност съдът да вземе такова решение. Във връзка с това чл. 391 от НПК се изменя, като изрично се посочва, че съдебното заседание по дела срещу непълнолетни поначало ще се води при закрити врати, освен ако самият непълнолетен не поиска публично разглеждане на цялото дело или публично извършване на отделни съдопроизводствени действия. Съдът може да отхвърли искането на подсъдимия за публичност, когато се налага да бъде запазена държавната тайна или нравствеността, в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2 от НПК (запазване в тайна на самоличността на свидетел), както и когато съдът прецени, че трябва да се предотврати разгласяването на факти от интимния живот на гражданите.
За да се гарантира оказването на подходящо съдействие и подкрепа на детето по време на съдебните заседания, чл. 15 „Право на детето да бъде придружавано от носителя на родителска отговорност по време на производството“ от Директива (ЕС) 2016/800 изисква държавите членки да осигурят присъствието на родителя или на друго подходящо пълнолетно лице. Съгласно новата редакция на чл. 392 от НПК при разглеждането на дело срещу непълнолетен задължително се призовава негов родител или попечител, или друго лице, което по закон полага грижи за него. В съответствие с това, в предлагания нов чл. 385в от НПК допълнително се уреждат само хипотезите, в които непълнолетното лице се придружава в съдебното заседание, в която участва, от пълнолетен, различен от родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него.
Изискванията на чл. 17 „Производство по Европейска заповед за арест“ се въвеждат в националното законодателство чрез допълнение в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
Съдебните и правоприлагащите органи, които работят по дела срещу непълнолетни обвиняеми, следва да са наясно със специфичните потребности на тази категория лица. За тази цел те се нуждаят от специална квалификация в съответната област и ефективен достъп до специализирано обучение. Във връзка с чл. 20 „Обучение“ на Директива (ЕС) 2016/800 се предлагат изменения и допълнения в чл. 385, 390 и 394 от НПК, като се предвижда по дела срещу непълнолетни съдиите и прокурорите да притежават специална подготовка в областта на правата на детето.
II. Директива 2012/29/ЕС
С предложените на второ място в законопроекта промени се цели пълното въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.
Активното участие на пострадалите от престъпления в наказателния процес представлява важна гаранция за спазването на основните им права в контекста на задължението на държавата за провеждане на ефективно наказателно разследване и повишава ангажираността на пострадалия по отношение на действията, които се извършват в производството. Процесът на установяване и наказване на извършителя често води до причиняването на последващи страдания за пострадалия, които го принуждават да преживее отново последиците от престъпното деяние. Целта на предложените изменения е осигуряването на подходящи мерки за защита на пострадалите, които да доведат до намаляване на риска от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение от страна на извършителя и до адекватна подкрепа, съобразена с нуждите на пострадалия и неговите близки. 
В съответствие с изискванията на Директива 2012/29/ЕС законопроектът разширява списъка с процесуални права на пострадалите, като добавя правото им да бъдат придружавани от лице по техен избор. Съдействието и моралната подкрепа, които това лице може да окаже, ще допринесат за по-доброто взаимодействие на пострадалия с органите на досъдебното производство при извършването на действията по разследването. Предвижда се това право да може да бъде ограничено, когато присъствието на избраното от пострадалия лице противоречи на интересите му или може да затрудни наказателното производство. 
Чрез допълнение на чл. 213 от НПК на пострадалия се предоставя правото да получи писмен превод на постановлението за отказ от образуване на наказателно производство, ако не владее български език. 
Със законопроекта се предлага ограничаване на възможността за провеждането на повторен или допълнителен разпит на пострадалия като свидетел, което цели да намали ненужния стрес за пострадалия, причинен в резултат на многократното преживяване на последиците от извършеното престъпно деяние. 
За целите на осигуряването на максимално равнище на защита на пострадалите със специфични нужди от защита по смисъла на § 1, 
ал. 4 от допълнителните разпоредби на НПК, уредбата на разпита на лица с установена специфична нужда от защита се извежда в отделна разпоредба на чл. 139а. В зависимост от конкретните потребности на лицето разпитът може да се проведе в подходящо за тази цел помещение, в присъствието на педагог или психолог, от един и същ разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. В случаите на домашно насилие или на престъпление против половата неприкосновеност разпитът може да се извърши от лице от същия пол като пострадалия по негово искане. Тези мерки могат да се приложат, доколкото няма да затруднят сериозно хода на наказателното производство.
Следва да се направи разграничение между приложното поле на чл. 139а, ал. 1 и 3 и на чл. 140, ал. 1, 2 и 5 от НПК. Разпоредбите на чл. 139а, ал. 1 и 3 за разпита на малолетен и непълнолетен свидетел със специфични нужди от защита ще се прилагат винаги, когато пострадалият е дете (то винаги има специфични нужди от защита съгласно предложеното в § 26, т. 4 от законопроекта - чл. 7а, ал. 2, т. 1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП), както и когато по реда на чл. 144, ал. 3 от НПК се установи, че дете, което е единствено свидетел, без да притежава качеството на пострадал, има специфични нужди от защита. Във всички останали случаи, когато малолетният или непълнолетният свидетел не е със специфични нужди от защита, ще се прилагат чл. 140, ал. 1, 2 и 5.

Освен това за целите на повишаването на ефективността на разследванията в рамките на Европейския съюз, а оттам и подобряване на равнището на закрила на пострадалите, се предлага създаването на ново правомощие на прокурора, съгласно което, когато престъплението е извършено в друга държава членка и не е подсъдно на български съд, той следва да уведоми компетентния орган на другата държава за извършеното престъпление. 
За да се гарантира навременното прилагане на специални мерки за закрила на пострадалите от престъпления, Директива 2012/29/ЕС изисква без излишно забавяне след първия контакт на жертвата с компетентните органи да се извърши индивидуална оценка, която да определи физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на претърпяното престъпление и да установи наличието на специфични нужди от защита. 
За осигуряването на навременност при извършването на индивидуалната оценка в заключителна разпоредба към законопроекта се предлагат изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Предвижда се включването на изцяло нова глава, която да уреди процедурата за извършване на индивидуалната оценка на пострадалите. Целта на предложението е да се създаде обща нормативна рамка, която да е съвместима с действащите механизми за взаимодействие при работа с определени категории пострадали и която да позволи изграждането на други механизми от подобен тип в бъдеще. Към настоящия момент в България на национално равнище функционират Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция и Национален механизъм за насърчаване и подпомагане на жертви на трафик. 


В повечето случаи индивидуалната оценка предхожда наказателното производство, като резултатите от оценката подпомагат предприемането на индивидуален подход към пострадалия. По правило тя следва да бъде извършена веднага след подаването на сигнала за престъплението. Целта на оценката е да установи наличието на специфични нужди от защита и да определи мерките, които да бъдат предприети спрямо пострадалия. В съответствие с Директивата процедурата следва да се основава на обективни критерии, като при оценката се вземат предвид видът и характерът на престъплението и обстоятелствата, свързани с него; видът и степента на претърпените вреди; възрастта, интелектуалното развитие, емоционалната и социалната зрялост, образованието на пострадалия, както и други негови личностни особености. 
Индивидуалната оценка следва да се осъществи в рамките на разговор на органите на Министерството на вътрешните работи, следователите или организациите за подкрепа на пострадали от престъпления, като за резултатите от оценката следва да се попълни формуляр по образец. Съгласно предложената уредба в определени случаи се извършва разширена индивидуална оценка с участието на представители на дирекция „Социално подпомагане“ и на местната администрация. В зависимост от особеностите на случая в екипа за разширената оценка могат да бъдат включени и представители на организациите за подкрепа на пострадали, личният лекар, психолог и други специалисти. 
Нуждите на пострадалия могат да се променят с времето, поради което следва да се предвиди възможност за преглед на индивидуалната оценка и на мерките за защита. В случаите, когато наказателното производство вече е образувано и съществува необходимост от актуализиране или преразглеждане на индивидуалната оценка, приложение следва да намери разпоредбата на чл. 144, ал. 3 от НПК, която позволява извършването на експертиза за установяване на специфични нужди от защита на свидетел във връзка с участието му в наказателното производство. Същият ред се прилага и когато наказателното производство е образувано преди извършването на индивидуалната оценка по реда на ЗПФКПП.
Допълнително, в съответствие с Директива 2012/29/ЕС се осигурява възможност членовете на семейството на пострадалия, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, също да получат подпомагане по реда на ЗПФКПП. За 
по-голяма яснота се въвежда отделна дефиниция на „членове на семейството“ на пострадалия, в която попадат съпругът, съпругата, лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, възходящите, низходящите, братята, сестрите и издържаните от него лица.
III. Отложено влизане в сила на законопроекта
Предлага се влизането в сила на законопроекта да бъде отложено с шест месеца след обнародването му в „Държавен вестник”, тъй като се предвиждат създаването на няколко изцяло нови нормативни режима, както и редица други съществени изменения и допълнения в действащата уредба. Това ще позволи на компетентните органи да се запознаят обстойно със съдържанието на законопроекта, включително с взаимовръзките му с действащото законодателство.
Подготовката и преминаването през обучения в областта на правата на детето на магистратите изискват известен период от време, в който да се създаде достатъчно широк набор от обучени кадри, които да гарантират законосъобразното упражняване на правата на непълнолетните в рамките на наказателния процес.  


Необходимост от отлагане на влизането в сила на законопроекта съществува и по отношение на извършването на индивидуалната оценка на пострадалите, доколкото компетентните органи и организациите за подкрепа на пострадали ще имат възможност да създадат свои вътрешни правила за взаимодействие, които да допълнят предложената нормативна уредба, както това понастоящем се случва чрез вече разработените координационни механизми. В същия срок ще бъде разработен и формулярът за резултатите от проведената индивидуална оценка.
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2020 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.


Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за съответствие с правото на Европейския съюз.
5. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)

