
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /VI част/ 

НОРМАТИВНА УРЕДБА - НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

Част шеста.
ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА АКТОВЕ НА СЪДА. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ 
НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Глава тридесет и втора.
ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА АКТОВЕ НА СЪДА
Актове на съда, които подлежат на изпълнение

Чл. 412. (1) Присъдите, решенията, определенията и разпорежданията се привеждат в изпълнение 
след влизането им в сила. 
(2) Присъдите, решенията, определенията и разпорежданията влизат в сила от:
1. момента на постановяването им, когато не подлежат на проверка по жалба или протест;
2. момента на постановяване на решението на касационната инстанция, когато жалбите и 
протестите са оставени без разглеждане или без уважение или присъдата е изменена;
3. изтичане на срока за обжалването им, когато не е подадена жалба или протест.

Задължителна сила на актовете на съда

Чл. 413. (1) Влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания са задължителни за 
всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. 
(2) Влезлите в сила присъди и решения са задължителни за гражданския съд по въпросите:
1. извършено ли е деянието;
2. виновен ли е деецът;
3. наказуемо ли е деянието.
(3) Разпоредбите на ал. 2 се прилагат и за актовете на районния съд по глави двадесет и осма и 
двадесет и девета.

Решение на съда във връзка с привеждане в изпълнение на присъдите и определенията

Чл. 414. (1) Съдът, който е постановил влязлата в сила присъда или определение, се произнася по: 
1. всички затруднения и съмнения, свързани с тълкуването им;
2. замяната на пробацията с лишаване от свобода и отмяната на прилагането на чл. 66 от 
Наказателния кодекс;
3. освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по 
тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал 
това.
(2) Въпросите, посочени в ал. 1, се разглеждат в съдебно заседание с призоваване на осъдения, а в 
случаите по ал. 1, т. 3 - и на тъжителя.
(3) Участието на прокурора е задължително.

Отлагане на изпълнението на наказанията

Чл. 415. Окръжният прокурор или районният прокурор с постановление може да отложи 
изпълнението на наказанията лишаване от свобода и пробация: 
1. при тежко заболяване, което пречи да се изтърпи наказанието - до шест месеца; след изтичане 
на този срок изпълнението на наказанието може да бъде отлагано за същия срок въз основа на ново 
медицинско освидетелстване;
2. при бременност на осъдената или раждане - до шест месеца преди и една година след 
раждането;
3. когато поради особени обстоятелства като пожар, стихийно бедствие, тежка болест, смърт на 
единствения трудоспособен член от семейството и други незабавното изпълнение на присъдата 
може да доведе до тежки последици за осъдения или за неговото семейство - до три месеца;
4. спрямо особено необходими специалисти в предприятия, учреждения или организации - до три 
месеца;



5. за завършване на текуща учебна година или започнатия курс за квалификация - до два месеца.

Действия по привеждане в изпълнение на присъдите и определенията

Чл. 416. (1) Препис от присъдата, с която подсъдимият е оправдан или освободен от наказателна 
отговорност или от изтърпяване на наказанието, както и препис от определението за 
прекратяване на наказателното производство, се изпраща на съответните органи за връщане на 
иззетите документи, ценности и други предмети, както и за снемане на полицейската регистрация. 
Когато е отменена мярка за обезпечаване, препис от присъдата или определението се изпраща на 
съответните органи. 
(2) Препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се 
изпраща на прокурора за изпълнение.
(3) Когато с присъдата е постановена конфискация на определени вещи или отнемане на вещи на 
основание чл. 53 от Наказателния кодекс, съдът изпраща препис от присъдата на Агенцията за 
държавни вземания за изпълнение. За изземването на отнетите и конфискувани вещи Агенцията 
за държавни вземания уведомява съда в седемдневен срок.
(4) Когато с присъдата е наложена глоба или са присъдени в полза на държавата обезщетения, 
съдебни разноски и такси, съдът издава изпълнителен лист и го изпраща на съответния орган за 
изпълнение.
(5) Действията по ал. 1 - 4 се извършват в седемдневен срок от влизане в сила на присъдата.

Приспадане времето на задържането и лишаването от права

Чл. 417. Когато чл. 59 от Наказателния кодекс не е приложен от съда, той се прилага от 
прокурора с постановление. 

Органи, които задържат осъдения

Чл. 418. Задържането на осъдения и отвеждането му до мястото за изпълнение на наказанието се 
извършва от службите на Министерството на правосъдието. 

Глава тридесет и трета.
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Актове, които подлежат на проверка

Чл. 419. (1) На проверка по реда на тази глава подлежат влезлите в сила присъди и решения. На 
проверка по реда на тази глава подлежат и определенията по чл. 243, ал. 5, т. 1 и 2, чл. 382, ал. 
7, както и определенията и разпорежданията по чл. 341, ал. 1. 
(2) Определенията на съда по чл. 369, ал. 5 подлежат на проверка по реда на тази глава на 
основание чл. 422, ал. 1, т. 1 - 3, както и при допуснати съществени нарушения на процесуалните 
правила.

Лица, които могат да направят искане за възобновяване

Чл. 420. (1) Искане за възобновяване на наказателно дело по чл. 422, ал. 1, т. 1 - 3 може да 
направи окръжният, съответно военният прокурор, а по чл. 422, ал. 1, т. 4 - 6 - главният прокурор. 
(2) Осъденият за престъпление от общ характер, който не е бил освободен от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от Наказателния 
кодекс, може сам да направи искане за възобновяване на наказателното дело в случаите на чл. 
422, ал. 1, т. 5.
(3) Искането за възобновяване не спира изпълнението на присъдата, освен ако прокурорът или 
Върховният касационен съд постанови друго.
(4) В случаите на чл. 422, ал. 1, т. 4, когато решението на Европейския съд по правата на човека е 
в интерес на осъдения, както и в случаите на чл. 422, ал. 1, т. 6, спирането на изпълнението е 
задължително.



Срок за искане

Чл. 421. (1) Искането за възобновяване на наказателно дело, завършило с оправдателна 
присъда или с определение или разпореждане за прекратяване, както и искане, с което се иска 
да се увеличи наказанието или да се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, може 
да се направи не по-късно от шест месеца от влизането в сила на съответния акт по чл. 422, ал. 
1, т. 5 и ал. 2 или от разкриването на новите обстоятелства. 
(2) Главният прокурор е длъжен да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 4 в едномесечен срок от 
узнаването на решението, а по чл. 422, ал. 1, т. 6 - в едноседмичен срок от узнаването за 
допусната екстрадиция.
(3) Осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 в шестмесечен срок от влизане в 
сила на съответния акт.
(4) Наказателното дело може да бъде възобновено и след смъртта на осъдения.

Основание за възобновяване

Чл. 422. (1) Наказателното дело се възобновява, когато: 
1. някои от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението, определението или 
разпореждането, се окажат неистински;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) съдия, съдебен заседател, прокурор, следовател или разследващ 
полицай е извършил престъпление във връзка с участието си в наказателното производство;
3. чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни на 
съда, постановил присъдата, решението, определението или разпореждането, и имат съществено 
значение за делото;
4. с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което има съществено значение 
за делото;
5. по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред по жалба или протест на 
страната, в чийто интерес се предлага отмяната, са допуснати съществени нарушения по чл. 348, 
ал. 1, т. 1 - 3;
6. е допусната екстрадиция в случай на задочно осъждане при дадена гаранция от българската 
държава за възобновяване на наказателното дело - за престъплението, за което екстрадицията е 
допусната.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се установяват с влязла в сила присъда, а когато не може 
да се постанови присъда - чрез разследване.

Възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъдения

Чл. 423. (1) В шестмесечен срок от узнаване на влязлата в сила присъда задочно осъденият 
може да направи искане за възобновяване на наказателното дело, ако не е знаел за 
наказателното преследване срещу него, включително и за постановената осъдителна присъда. 
(2) Искането не спира изпълнението на присъдата, освен ако съдът постанови друго.
(3) Производството за възобновяване на наказателното дело се прекратява, ако задочно 
осъденият не се яви в съдебно заседание без уважителни причини.
(4) Когато задочно осъденият е задържан в изпълнение на влязлата в сила присъда и съдът 
възобнови наказателното производство, с решението си той се произнася и по мярката за 
неотклонение.
(5) Когато искането е направено от задочно осъден, предаден от друга държава на Република 
България, при предоставени гаранции за възобновяване на делото, съдът го възобновява, без да 
преценява дали лицето е знаело за наказателното преследване срещу него.

Съд, който разглежда искането

Чл. 424. (1) Искането за възобновяване на наказателното дело се разглежда от Върховния 
касационен съд. 
(2) Искането се подава чрез съответния първоинстанционен съд, който незабавно изпраща 
препис от него на прокурора, осъдения или оправдания, а делото - на Върховния касационен съд.
(3) Делото се разглежда в открито заседание.



Правомощия на съда

Чл. 425. (1) Когато намери искането за възобновяване за основателно, съдът може да: 
1. отмени присъдата, решението, определението или разпореждането и да върне делото за ново 
разглеждане, като посочи стадия, от който трябва да започне новото разглеждане на делото;
2. отмени присъдата, решението или определението и да прекрати или да спре наказателното 
производство, а в случая на чл. 24, ал. 1, т. 1 - да оправдае подсъдимия в рамките на 
фактическите положения по влязлата в сила присъда;
3. измени присъдата, въззивното решение или новата присъда в случаите, когато основанията 
за това са в полза на осъдения.
(2) В случаите на чл. 423, ал. 1 производството се възобновява и делото се връща в стадия, 
когато е започнало задочното производство.

Прилагане правилата за касационното производство

Чл. 426. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се правилата за касационното 
производство. 


