
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /VII част/ 

НОРМАТИВНА УРЕДБА - НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

Част седма.
ОСОБЕНИ ПРОИЗВОДСТВА

Глава тридесет и четвърта.
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ МЕРКИ. РЕАБИЛИТАЦИЯ

Раздел I.
Прилагане на принудителни медицински мерки

Предложение за прилагане на принудителни медицински мерки

Чл. 427. (1) Предложение за прилагане на принудителни медицински мерки по чл. 89 и следващите 
от Наказателния кодекс прави районният прокурор, а в случаите на прекъсване на изпълнението на 
наказанието лишаване от свобода - окръжният прокурор. 
(2) Преди да направи предложението прокурорът назначава експертиза и възлага на разследващ 
орган да изясни поведението на лицето преди и след извършване на деянието и представлява ли 
това лице опасност за обществото.

Съд, който разглежда предложението

Чл. 428. Предложението за прилагане на принудителни медицински мерки се разглежда от 
районния съд по местоживеенето на лицето, а в случаите на прекъсване на изпълнението на 
наказанието лишаване от свобода - от окръжния съд по местоизтърпяване на наказанието. 

Закрито заседание

Чл. 429. (1) След образуване на делото се определя съдия-докладчик. 
(2) Съдията-докладчик преценява налице ли са всички условия за разглеждане на делото и 
насрочва съдебно заседание в тридневен срок от постъпване на предложението.

Съдебно заседание

Чл. 430. (1) За съдебното заседание се призовават чрез прокурора лицето, спрямо което се иска 
прилагането на принудителни медицински мерки, неговите родители, настойникът или попечителят 
му и пострадалият. 
(2) Участието на прокурор, както и на защитник на лицето, спрямо което се иска прилагането на 
принудителни медицински мерки, е задължително.
(3) Присъствието на лицето, спрямо което се иска прилагане на принудителни медицински мерки, 
не е задължително, когато неговото здравословно състояние е пречка за това.
(4) Във всички случаи съдът изслушва заключението на вещо лице-психиатър.

Определение на съда

Чл. 431. (1) Съдът се произнася еднолично с определение. 
(2) Определението по ал. 1 може да се обжалва или протестира в седемдневен срок от 
постановяването му по реда на глава двадесет и първа.
(3) Ако отмени определението, въззивната инстанция решава делото.

Продължаване, замяна или прекратяване на принудителните медицински мерки



Чл. 432. (1) След изтичане на шест месеца от настаняването на принудително лечение съдът 
служебно се произнася за продължаване, замяна или прекратяване на принудителното лечение. 
(2) Преди изтичане на шестмесечния срок от настаняването на принудително лечение, както и в 
случаите по чл. 89, буква "а" от Наказателния кодекс, съдът може да замени или да прекрати 
принудителното лечение по предложение на прокурора.
(3) Съдът се произнася по продължаването, замяната или прекратяването на принудителните 
медицински мерки в съдебно заседание, след като вземе мнението на съответното лечебно 
заведение и заключението на вещо лице-психиатър.

Раздел II.
Реабилитация

Съд, който може да постанови реабилитация

Чл. 433. (1) Реабилитация може да постанови съдът, който е постановил присъдата като първа 
инстанция. 
(2) Когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен е съдът, който 
е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки - съдът, който е 
постановил последната присъда.

Молба за реабилитация

Чл. 434. (1) Производството за реабилитация започва по писмена молба на осъдения. 
(2) Към молбата за реабилитация се прилагат:
1. препис от присъдата, а когато делото е унищожено - препис от бюлетина за съдимост;
2. доказателства, че са налице условията по чл. 87 от Наказателния кодекс.

Разглеждане на молбата

Чл. 435. (1) Молбата за реабилитация се разглежда от съда в съдебно заседание с призоваване на 
молителя. 
(2) Участието на прокурора е задължително.

Определение на съда

Чл. 436. (1) Съдът се произнася с определение. 
(2) Срещу определението може да се подава жалба и протест в седемдневен срок от 
постановяването му, които се разглеждат по реда на глава двадесет и първа.
(3) Ако отмени определението, въззивната инстанция решава делото.
(4) Ако молбата не бъде уважена, нова молба може да се подаде не по-рано от една година от 
постановяване на определението.

Глава тридесет и пета.
ПРОИЗВОДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Раздел I.
Предсрочно освобождаване

Предложение за предсрочно освобождаване

Чл. 437. (1) Предложения за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс 
могат да правят: 
1. окръжният прокурор, съответно военният прокурор по местоизпълнение на наказанието;



2. комисията по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията;
3. председателят на съответния пробационен съвет. 
(2) Към предложението се прилагат личното досие на лицето, което се предлага за предсрочно 
освобождаване, другите писмени материали от значение за правилното решаване на делото и 
списъкът на лицата, които трябва да бъдат призовани.
(3) Присъствието на осъдения е задължително, освен ако довеждането му е невъзможно по 
здравословни причини.

Съд, който разглежда предложението

Чл. 438. Предложението по чл. 437, ал. 1 се разглежда от окръжния, съответно военния съд по 
местоизпълнение на наказанието. 

Ред за разглеждане на предложението

Чл. 439. (1) Съдът разглежда предложението еднолично в съдебно заседание. 
(2) Участието на прокурора, на председателя на комисията по чл. 17 от Закона за изпълнение на 
наказанията и на председателя на съответния пробационен съвет е задължително.
(3) Присъствието на осъдения е задължително.
(4) След като завърши събирането и проверката на доказателствата, съдът дава думата на 
органа, който е направил предложението.
(5) Прокурорът дава заключение, ако предложението не изхожда от него.
(6) Осъденият се изказва последен.

Определение на съда

Чл. 440. (1) Съдът се произнася с мотивирано определение. 
(2) Срещу определението на съда прокурорът може да подава протест, който се разглежда по 
реда на глава двадесет и втора.

Ново предложение

Чл. 441. Ако предложението по чл. 437 не бъде уважено от съда, ново предложение може да се 
направи не по-рано от три месеца от деня на произнасяне на определението. 

Съд, който се произнася по изтърпяване на остатъка от наказанието

Чл. 442. Когато условно предсрочно освободеният извърши ново престъпление в изпитателния 
срок, въпросите по чл. 70, ал. 7 и 8 от Наказателния кодекс се решават от съда, на който е 
подсъдно делото за новото престъпление. 

Раздел II.
Отмяна на зачитането на работните дни

Предложение за отмяна

Чл. 443. Предложение за отмяна на зачитането на работни дни при лишаване от свобода по чл. 
41, ал. 4 от Наказателния кодекс могат да правят: 
1. окръжният прокурор по местоизпълнението на наказанието;
2. началникът на затвора.

Разглеждане на предложението



Чл. 444. (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнение на наказанието 
лишаване от свобода в състав от един съдия и двама съдебни заседатели. 
(2) Определението на съда може да се обжалва в седемдневен срок от постановяването му по 
реда на глава двадесет и втора.
(3) Ако отмени определението, въззивната инстанция решава делото.
(4) Доколкото в този раздел няма особени правила, прилагат се правилата на раздел I от тази 
глава.

Раздел III.
Замяна на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с по-тежък

Предложение за замяна

Чл. 445. Предложения за замяна на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от 
свобода с по-тежък от определения от съда могат да правят: 
1. окръжният прокурор по местоизпълнение на наказанието;
2. началникът на затвора или на поправителния дом;
3. наблюдателната комисия по местоизпълнение на наказанието.

Ред за разглеждане на предложението

Чл. 446. (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнение на наказанието 
в състав от един съдия и двама съдебни заседатели. 
(2) Определението на съда може да се обжалва в седемдневен срок от постановяването му по 
реда на глава двадесет и втора.
(3) Ако отмени определението, въззивната инстанция решава делото.
(4) Доколкото в този раздел няма особени правила, прилагат се правилата на раздел I от тази 
глава.

Раздел IV.
Прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода

Основания за прекъсване на изпълнението

Чл. 447. Изпълнението на наказанието лишаване от свобода може да бъде прекъснато: 
1. когато осъдената роди в затвора или поправителния дом - докато детето навърши една 
година;
2. при изключителни причини от семеен или обществен характер - за не повече от три месеца;
3. при тежко заболяване на осъдения - до оздравяването му;
4. за явяване на изпит в учебно заведение - до десет дни.

Орган, който прекъсва изпълнението

Чл. 448. (1) Изпълнението на наказанието се прекъсва от окръжния прокурор по 
местоизтърпяването му. 
(2) Предложение за прекъсване може да прави и началникът на затвора и на поправителния 
дом.

Раздел V.
Замяна на наказанието доживотен затвор с наказание лишаване от свобода

Предложение за замяна



Чл. 449. Предложението за замяна на наказанието доживотен затвор с наказание лишаване от 
свобода може да прави окръжният прокурор по местоизпълнението на наказанието. 

Ред за разглеждане на предложението

Чл. 450. (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнението на 
наказанието в състав от двама съдии и трима съдебни заседатели. 
(2) Участието на прокурора, на началника на затвора и на осъдения е задължително.
(3) Съдът се произнася с мотивирано определение. Определението, с което се отказва замяна 
на наказанието, подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и втора.
(4) Ако предложението по чл. 449 не бъде уважено, ново предложение може да се направи не 
по-рано от две години от произнасянето на определението.

Раздел VI.
Замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода

Предложение за замяна

Чл. 451. Предложение за замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода 
до съда може да прави: 
1. окръжният прокурор по местоизпълнение на наказанието;
2. председателят на пробационния съвет по местоизпълнение на наказанието.

Ред за разглеждане на предложението

Чл. 452. (1) Предложението се разглежда от окръжния съд по местоизпълнение на пробацията 
в състав от един съдия и двама съдебни заседатели. 
(2) Участието на прокурора, на председателя на пробационния съвет и на осъдения е 
задължително.
(3) Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва и протестира в седемдневен 
срок от постановяването му по реда на глава двадесет и втора.
(4) Доколкото в този раздел няма особени правила, прилагат се разпоредбите на раздел I от 
тази глава.

Глава тридесет и шеста.
ПРОИЗВОДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Раздел I.
Трансфер на осъдени лица

Компетентен орган

Чл. 453. (1) Трансферът на лица, осъдени от съд на Република България, за изтърпяване на 
наказанието в държавата, чиито граждани са, и трансферът на български граждани, осъдени 
от чуждестранен съд за изтърпяване на наказанието в Република България, се решава от 
главния прокурор по споразумение с компетентния орган на другата държава, при наличие на 
писмено съгласие на осъденото лице. 
(2) Решението за трансфера на осъдения може да се вземе и след като изпълнението на 
наказанието е започнало.

Трансфер без съгласие на лицето



Чл. 454. (1) За трансфер не се изисква съгласието на осъден от чуждестранен съд български 
гражданин или на осъден от български съд чужд гражданин, когато: 
1. присъдата или последващото административно решение на осъдилата държава включва 
заповед за експулсиране (депортиране) или друг акт, по силата на който лицето след 
освобождаването му от мястото за лишаване от свобода не може да остане на територията на 
осъдилата го държава;
2. преди да изтърпи присъдата, осъденото лице е избягало от осъдилата го държава на 
територията на държавата, чийто гражданин е.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, преди постановяване на решението за трансфер, се взема 
предвид мнението на осъденото лице.

Определяне на мястото, времето и реда за предаване и приемане на осъдения

Чл. 455. Мястото, времето и редът за предаването и приемането на осъдения се определят 
по споразумение между главния прокурор и компетентния орган на другата държава. 

Искане за задържане

Чл. 456. (1) Когато има сведения, че осъденото от български съд лице се намира на 
територията на държавата, чийто гражданин е, главният прокурор може да направи искане 
пред чуждестранните органи за задържане на лицето, за което ще бъде направено искане за 
приемане изпълнението на присъдата, като уведоми, че спрямо това лице има влязла в сила 
присъда. 
(2) При постъпило искане за задържане на български гражданин от друга държава се 
прилагат съответно чл. 64 и 68.

Решаване от съда на въпросите във връзка с изпълнение на присъдата

Чл. 457. (1) След като осъденият пристигне в Република България или се установи, че се 
намира на нейна територия, главният прокурор изпраща присъдата, приета за изпълнение, и 
приложените към нея материали на Софийския градски съд с предложение за решаване на 
въпросите, свързани с изпълнението й. 
(2) Съдът се произнася по предложението с определение в съдебно заседание с участието на 
прокурор и с призоваване на осъдения.
(3) В определението се посочват номерът и датата на приетата за изпълнение присъда, 
делото, по което е постановена, текстът от закона на Република България, предвиждащ 
отговорност за извършеното престъпление, срокът на наложеното от чуждестранния съд 
наказание лишаване от свобода и се определя първоначалният режим на изтърпяване на 
наказанието.
(4) Когато по закона на Република България максималният срок на лишаване от свобода за 
извършеното престъпление е по-малък от определения с присъдата, съдът намалява 
наложеното наказание до този срок. Когато по закона на Република България за извършеното 
престъпление не се предвижда лишаване от свобода, съдът определя наказание, което най-
пълно съответства на наложеното с присъдата.
(5) Предварителното задържане и изтърпяното наказание в държавата, в която е постановена 
присъдата, се приспада, а когато наказанията са различни, се взема предвид при определяне 
срока на наказанието.
(6) Допълнителните наказания, наложени с присъдата, подлежат на изпълнение, ако такива 
са предвидени в съответния текст от законодателството на Република България и не са 
изпълнени в държавата, в която е постановена присъдата.
(7) Определението на съда подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Изпълнение на решение на чуждестранен съд за отмяна или изменение на 
присъдата

Чл. 458. (1) Решението за изменение на присъдата, постановено от съда на другата държава 
след трансфера на осъдения, се приема за изпълнение по реда на чл. 457. 



(2) Решението за отмяна на присъдата, постановено от съда на другата държава след 
трансфера на осъдения, се изпълнява незабавно по нареждане на главния прокурор.
(3) Когато присъдата на чуждестранния съд е отменена и е постановено ново разследване 
или разглеждане на делото, въпросът за образуване на наказателно производство по 
отношение на лицето, предадено за изтърпяване на наказанието, се решава от главния 
прокурор в съответствие със законите на Република България.

Проверка на присъдата

Чл. 459. (1) Присъдата по отношение на лице, предадено или прието по реда на този 
раздел за изтърпяване на наказанието, подлежи на проверка само от компетентните органи 
на държавата, в която е постановена. 
(2) Когато присъдата по отношение на лице, предадено за изтърпяване на наказанието в 
друга държава, бъде отменена или изменена, Върховната касационна прокуратура изпраща 
препис от съдебното решение на компетентния орган на тази държава. Ако е постановено 
ново разследване или разглеждане на делото, изпращат се и необходимите за това 
материали.

Прекратяване изпълнението на наказанието при амнистия

Чл. 460. (1) При амнистия в Република България изпълнението на наказанието по приета за 
изпълнение чуждестранна присъда се прекратява по общия ред. 
(2) При амнистия в държавата, в която е постановена приетата за изпълнение присъда, 
изпълнението на наказанието се прекратява незабавно по нареждане на главния прокурор.
(3) При амнистия в Република България главният прокурор уведомява незабавно 
компетентния орган на държавата, на която лицето е предадено за изтърпяване на 
наказанието.

Сила и действие на присъдата

Чл. 461. Присъдата, както и решенията за нейното изменение или отмяна, приети за 
изпълнение по реда на този раздел, имат сила и действие на присъда и решения, 
постановени от съд на Република България. 

Прилагане разпоредбите на раздела

Чл. 462. Разпоредбите на този раздел се прилагат доколкото с международен договор, в 
който участва Република България, не е уговорено друго. 

Раздел II.
Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд

Условия за признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд

Чл. 463. Влязла в сила присъда, постановена от чуждестранен съд, се признава и изпълнява 
от органите на Република България в съответствие с чл. 4, ал. 3, когато: 
1. деянието, за което е направено искането, съставлява престъпление по българския закон;
2. деецът е наказателноотговорен по българския закон;
3. присъдата е постановена в пълно съответствие с принципите на Конвенцията за защита 
на правата на човека и основните свободи и на протоколите към нея, по които Република 
България е страна;
4. деецът не е осъден за престъпление, което се счита за политическо или за свързано с 
политическо престъпление, или за военно престъпление;



5. по отношение на същия деец за същото престъпление Република България не е признала 
присъда на друг чуждестранен съд;
6. присъдата не противоречи на основните принципи на българското наказателно и 
наказателнопроцесуално право.

Условия за отказ за признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд

Чл. 464. Искане на друга държава за признаване и изпълнение на присъда, постановена от 
неин съд, се отхвърля, когато: 
1. наложеното наказание не може да бъде изпълнено поради изтичане на предвидената в 
българския Наказателен кодекс давност;
2. срещу осъденото лице по време на извършване на престъплението не е могло да бъде 
започнато наказателно производство в Република България;
3. спрямо същото лице за същото престъпление в Република България има незавършено 
наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила 
определение или разпореждане за прекратяване на делото;
4. има достатъчно основания да се смята, че присъдата е наложена или утежнена по 
расови, религиозни, национални или политически съображения;
5. изпълнението противоречи на международните задължения на Република България;
6. престъплението е извършено извън нейната територия.

Процедура за признаване

Чл. 465. (1) Искане за признаване в Република България на присъда на чуждестранен съд 
се отправя от компетентния орган на другата държава до Министерството на правосъдието. 
(2) Министерството на правосъдието изпраща искането и приложените към него присъда и 
други документи на окръжния съд по местоживеенето на осъдения. Ако последният не 
живее в страната, компетентен да разгледа искането е Софийският градски съд.
(3) Съдът разглежда искането за признаване на присъдата на чуждестранния съд в състав 
от трима съдии в открито съдебно заседание с участието на прокурор, като на осъдения се 
назначава защитник, ако той не си е ангажирал такъв.
(4) Съдът след изслушване на прокурора, осъдения и защитата му постановява решение в 
десетдневен срок, с което уважава или отхвърля искането за признаване на присъдата на 
чуждестранния съд.
(5) Решението на съда подлежи на жалба или протест пред съответния апелативен съд в 
седемдневен срок от обявяването му.
(6) Жалбата и протестът се разглеждат от съответния апелативен съд в десетдневен срок 
от постъпването им в съда. Решението на апелативния съд е окончателно.
(7) Заверен препис от влязлото в сила решение се изпраща на Министерството на 
правосъдието за препращане на компетентните органи на държавата, поискала 
признаването на присъдата. Ако осъденият към момента на постановяване на решението 
изтърпява присъда лишаване от свобода в друга държава, съдът му връчва препис от 
решението чрез Министерството на правосъдието.

Действие на решението, с което е призната присъда на чуждестранен съд

Чл. 466. (1) Решението, с което е призната присъда на чуждестранен съд, има действието 
на присъда, постановена от български съд. 
(2) Ако с присъдата на чуждестранния съд са наложени наказания лишаване от свобода по 
отношение на няколко лица, признаването има действие само по отношение на лицето, за 
което е поискано признаване на присъдата.
(3) Ако признатата присъда на чуждестранния съд се отнася само до отделно деяние на 
продължавано престъпление, извършено на територията на друга държава, признатата 
присъда не е пречка за наказателно преследване на осъденото лице за други деяния, 
включени в продължаваното престъпление, които са били извършени на територията на 
Република България.

Задържане под стража



Чл. 467. (1) За обезпечаване изпълнението на наложеното с присъдата на чуждестранния 
съд наказание лишаване от свобода компетентният съд по чл. 465, ал. 2 може по всяко 
време след образуването на производството по признаване и изпълнение на присъдата на 
чуждестранния съд до влизането в сила на решението да вземе мярка за неотклонение 
задържане под стража на осъдения, който е на територията на Република България. 
(2) Определението, с което се взема мярка за неотклонение задържане под стража, се 
обжалва по общия ред.

Процедура за изпълнение

Чл. 468. (1) Компетентен да постанови изпълнение на решението, с което е призната 
присъда на чуждестранен съд, е окръжният съд по местоживеене на осъдения, а когато 
той няма местоживеене в страната - Софийският градски съд. 
(2) Съдът по ал. 1 е компетентен да постанови и изпълнението на решението за правата 
над отнетото и конфискуваното имущество.
(3) Съдът по ал. 1 е компетентен по всички въпроси, свързани с процедурата за 
изпълнение, включително разглеждане на молбата за реабилитация по отношение на 
наказанието лишаване от свобода, наложено с присъдата на чуждестранния съд.
(4) Съдът решава въпроса за срока на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, 
като се приспада времето на задържане под стража и изтърпяното в другата държава 
наказание лишаване от свобода.
(5) Съдът прекратява процедурата по изпълнение на наказанието лишаване от свобода по 
признатата присъда, когато държавата, чийто съд я е постановил, съобщи за амнистия, 
помилване или друга причина, поради която по-нататъшното изпълнение на присъдата е 
недопустимо. Ако по силата на амнистията, помилването или по друга причина 
наложеното наказание се намалява, съдът решава каква част от присъдата следва да бъде 
изтърпяна. Решението на съда подлежи на обжалване по общия ред.
(6) Разпоредбите на този кодекс за изпълнение на наказанието се прилагат и за 
изпълнение на решението, с което е призната присъда на чуждестранен съд.

Признаване и изпълнение на други съдебни актове

Чл. 469. По реда на този раздел се признават и изпълняват и други актове на 
чуждестранен съд, с които се постановява отнемане или конфискация на средствата на 
престъплението и на имущество, придобито чрез престъпление, или на неговата 
равностойност. 

Условия за искане до друга държава за признаване и изпълнение на присъда на 
български съд

Чл. 470. Искане до друга държава за признаване и изпълнение на присъда на български 
съд се прави от съответния български съд и се изпраща от Министерството на 
правосъдието, когато: 
1. осъденото лице постоянно пребивава в другата държава;
2. изпълнението на присъдата в другата държава може да подобри възможностите за 
социализация на осъденото лице;
3. лицето е осъдено на лишаване от свобода и вече изтърпява или следва да изтърпи 
друго наказание лишаване от свобода в другата държава;
4. другата държава е държавата по произход на осъденото лице и е заявила, че желае да 
приеме изпълнението;
5. наказанието не може да се изпълни в Република България дори и чрез екстрадиция.

Раздел III.
Международна правна помощ по наказателни дела

Основание и съдържание на международната правна помощ



Чл. 471. (1) Международна правна помощ по наказателни дела на друга държава се 
оказва при условията на сключен международен договор, по който Република България е 
страна, или на принципа на взаимността. Международна правна помощ по наказателни 
дела се оказва и на международен съд, чиято юрисдикция е призната от Република 
България. 
(2) Международната правна помощ включва:
1. връчване на документи;
2. действия по разследване;
3. събиране на доказателства;
4. предоставяне на информация;
5. други форми на правна помощ, ако са предвидени в международен договор, по който 
Република България е страна, или са наложени при условията на взаимност.

Отказ на международна правна помощ

Чл. 472. Международната правна помощ може да бъде отказана, ако изпълнението на 
молбата би могло да застраши суверенитета, националната сигурност, обществения ред 
или други интереси, защитени от правото. 

Явяване на свидетел и вещо лице пред чуждестранен съд

Чл. 473. (1) Явяването на свидетел и вещо лице пред чужди съдебни власти се допуска 
само ако се получи уверение, че призованите лица, независимо от гражданството им, 
няма да бъдат привличани към наказателна отговорност за извършени до призоваването 
им деяния. При отказ да се явят по отношение на тях не могат да се прилагат 
принудителни мерки. 
(2) Предаване на задържани под стража лица, за да бъдат разпитани като свидетели или 
вещи лица, се допуска само в изключителни случаи по преценка на състав на съответния 
окръжен съд въз основа на представени от другата държава или международния съд 
книжа, ако лицето даде съгласие за предаването си и пребиваването в друга държава 
няма да удължи срока на задържането му под стража.

Разпит на лица чрез видеоконференция или телефонна конференция

Чл. 474. (1) Съдебен орган на друга държава може да проведе чрез видеоконференция 
или телефонна конференция разпит на лице, което е свидетел или вещо лице в 
наказателно производство и се намира в Република България, когато това е предвидено 
в международен договор, по който Република България е страна. Разпит чрез 
видеоконференция с участие на обвиняем може да се проведе само с негово съгласие и 
след като участващите български съдебни органи и съдебните органи на другата 
държава договорят начина на провеждане на видеоконференцията. Разпит чрез 
видеоконференция или телефонна конференция може да се проведе само ако това не 
противоречи на основни принципи на българското право. 
(2) В молбата за разпит на съдебния орган на другата държава трябва да са посочени:
1. причината, поради която личното явяване на лицето е нежелателно или невъзможно;
2. наименованието на съдебния орган на другата държава;
3. данните за лицата, които ще проведат разпита;
4. съгласието на лицето, което ще се разпитва като свидетел или вещо лице чрез 
телефонна конференция;
5. съгласието на обвиняемия, който ще участва в заседание за разпит чрез 
видеоконференция.
(3) Българските компетентни органи в наказателното производство изпълняват молби за 
разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция. За нуждите на досъдебно 
производство молба за разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция се 
изпълнява от Националната следствена служба. За нуждите на съдебно производство 
молба за разпит чрез телефонна конференция се изпълнява от равен по степен съд по 
местоживеене на лицето, а за разпит чрез видеоконференция - от апелативния съд по 



местоживеене на лицето. Компетентният български орган може да изиска молещата 
държава да осигури техническите средства за разпит.
(4) Разпитът се извършва пряко от съдебния орган на молещата държава или под 
негово ръководство в съответствие с нейното законодателство.
(5) Преди разпита българският компетентен орган установява самоличността на лицето, 
което трябва да бъде разпитано. След разпита се съставя протокол, в който се 
отразяват:
1. датата и мястото на провеждането му;
2. данните за разпитания и неговото съгласие, ако такова се изисква;
3. данните за участвалите от българска страна лица;
4. изпълнението на други условия, приети от българска страна.
(6) Лице, което се намира в чужбина, може да бъде разпитано от компетентен 
български орган или под негово ръководство чрез видеоконференция или телефонна 
конференция, когато законодателството на другата държава допуска това. Разпитът се 
провежда в съответствие с българското законодателство и с разпоредбите на 
международните договори, по които Република България е страна, регламентиращи 
посочените способи за разпит.
(7) Разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция по ал. 6 в досъдебното 
производство се извършва от следовател от Националната следствена служба, а в 
съдебното производство - от съда.
(8) Разпоредбите на ал. 1 - 5 се прилагат съответно и за разпита на лицата по ал. 6.

Ред за подаване на поръчка за друга държава или международен съд

Чл. 475. (1) Поръчката за международна правна помощ съдържа данни за: органа, 
който я прави; предмета и мотива на искането; имената и гражданството на лицето, за 
което се отнася искането; името и адреса на лицето, на което трябва да се връчат 
книжа; при необходимост - обвинението и кратко изложение на фактите по него. 
(2) Поръчката за международна правна помощ се изпраща до Министерството на 
правосъдието, освен ако с международен договор, по който Република България е 
страна, е предвиден друг ред.

Изпълнение на поръчка на друга държава или международен съд

Чл. 476. (1) Поръчката за международна правна помощ се изпълнява по реда, 
предвиден в българските закони, или по ред, предвиден в международен договор, по 
който Република България е страна. Поръчката може да се изпълни и по реда, 
предвиден в закона на другата държава или в статута на международния съд, ако това 
е поискано и не противоречи на българските закони. Другата държава или 
международният съд се уведомява за времето и мястото на изпълнението на поръчката, 
ако това е поискано. 
(2) Молбата за правна помощ и всички други съобщения от компетентните органи на 
друга държава, изпратени и получени чрез факс и електронна поща, се приемат и 
изпълняват от българските компетентни органи по същия процесуален ред както тези, 
изпратени по обикновена поща. Българските органи могат да поискат удостоверяване 
на автентичността на изпратените материали, както и да получат оригиналите с 
експресна поща.
(3) Върховната касационна прокуратура създава с други държави съвместни екипи за 
разследване, в които участват и български прокурори и разследващи органи. За 
дейността, срока и състава на съвместния екип за разследване се сключва 
споразумение с компетентните органи на участващите държави. На територията на 
Република България съвместният екип за разследване спазва разпоредбите на 
международните договори, условията на споразумението и българското 
законодателство.
(4) Върховната касационна прокуратура подава молби до други държави за разследване 
чрез служител под прикритие, чрез контролирана доставка и трансгранично 
наблюдение и се произнася по такива молби на други държави.
(5) При условията на взаимност чуждестранният орган, който извършва разследване 
чрез служител под прикритие на територията на Република България, може да събира 
доказателства съобразно националното си законодателство.



(6) При спешни случаи на преминаване на държавната граница за трансгранично 
наблюдение на територията на Република България се уведомява незабавно 
Върховната касационна прокуратура. Тя взема решение за продължаване или 
прекратяване на трансграничното наблюдение при условията и по реда на Закона за 
специалните разузнавателни средства.
(7) Изпълнението на молби на други държави за контролирана доставка и 
трансгранично наблюдение се извършва от компетентния разследващ орган. Той може 
да иска съдействие от полицейските, митническите и други административни органи.

Разноски по изпълнението на поръчката

Чл. 477. Разноските по изпълнението на поръчката се разпределят между страните в 
съответствие с международните договори, по които Република България е страна, или 
на принципа на взаимността. 

Раздел IV.
Трансфер на наказателно производство

Трансфер на наказателно производство от друга държава

Чл. 478. (1) Молба за трансфер на наказателно производство от друга държава се 
изпраща на: 
1. Върховната касационна прокуратура - за досъдебното производство;
2. Министерството на правосъдието - за съдебното производство. 
(2) Молбата за трансфер на наказателно производство от друга държава се приема от 
органа по ал. 1, когато:
1. деянието, за което е направено искането, съставлява престъпление по българския 
закон;
2. деецът е наказателноотговорен по българския закон;
3. деецът е постоянно пребиваващ на територията на Република България;
4. деецът е гражданин на Република България;
5. престъплението, за което е направено искането, не се счита за политическо или за 
свързано с политическо престъпление или за военно престъпление;
6. искането не цели преследване или наказване на лицето поради неговата раса, 
религия, гражданство, етническа принадлежност, пол, гражданско състояние или 
политически убеждения;
7. срещу дееца е започнало наказателно производство в Република България за 
същото или за друго престъпление;
8. трансферът на производството е в интерес на установяване на истината и най-
важните доказателства се намират на територията на Република България;
9. изпълнението на присъдата, ако такава бъде постановена, ще подобри 
възможностите на осъденото лице за социализация;
10. личното присъствие на дееца може да бъде осигурено в производството в 
Република България;
11. присъдата, ако такава бъде постановена, може да бъде изпълнена в Република 
България;
12. искането не противоречи на международните задължения на Република България;
13. искането не противоречи на основните принципи на българското наказателно и 
наказателнопроцесуално право.
(3) Ако органът по ал. 1 уважи молбата, той незабавно я препраща на компетентните 
органи на наказателното производство съгласно разпоредбите на този кодекс.
(4) Всяко процесуално действие, извършено от орган на молещата държава в 
съответствие с националното й законодателство, се ползва в Република България със 
същата доказателствена сила, с която би се ползвало, ако е извършено от български 
орган.

Трансфер на наказателно производство в друга държава



Чл. 479. (1) Ако лицето, срещу което е образувано наказателно производство в 
Република България, е гражданин на друга държава или постоянно пребивава в друга 
държава, органите по ал. 2 могат да изпратят молба за трансфер на наказателното 
производство в тази държава. 
(2) Молба за трансфер на наказателно производство в друга държава по 
предложение на компетентния български орган на наказателното производство се 
изпраща от:
1. Върховната касационна прокуратура - за досъдебното производство;
2. Министерството на правосъдието - за съдебното производство.
(3) Молба за трансфер на наказателно производство в друга държава може да се 
направи, когато:
1. екстрадицията от замолената държава на лицето, извършило престъплението, не е 
възможна, не е разрешена или не е поискана по друга причина;
2. за установяване на фактите, за определяне на наказанието или за изпълнение на 
присъдата е целесъобразно наказателното производство да се проведе в замолената 
държава;
3. лицето, извършило престъплението, е или ще бъде екстрадирано в замолената 
държава или по друга причина е възможно личното му явяване в наказателното 
производство в тази държава;
4. екстрадицията на лице, осъдено от български съд с влязла в сила присъда на 
лишаване от свобода, не е възможна или не е разрешена от замолената държава или 
изпълнението на присъдата в тази държава не е възможно.
(4) Ако замолената държава допусне трансфера на наказателното производство, то 
не може да продължи на територията на Република България срещу лицето, 
извършило престъплението, а наложената присъда по ал. 3, т. 4 относно 
престъплението, във връзка с което е извършен трансфер на наказателното 
производство, не се изпълнява.
(5) Органите на досъдебното производство или съдът продължават наказателното 
производство или изпращат присъдата за привеждане в изпълнение, ако замолената 
държава:
1. след като е приела молбата за трансфер, не образува наказателно производство;
2. впоследствие отмени решението си за трансфер на наказателното производство;
3. не продължи производството.

Решение по субсидиарна компетентност

Чл. 480. При получаване на информация от орган на друга държава за образувано 
наказателно производство или за производство, което предстои да бъде образувано 
във връзка с престъпление, извършено в тази държава, съответният прокурор по чл. 
37 решава дали българските органи да упражнят правомощието си по чл. 4, ал. 1 за 
образуване на наказателно производство за същото престъпление. 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) "Близки роднини" по смисъла на този кодекс са възходящите, низходящите 
(включително осиновените, доведените и заварените), роднините по съребрена 
линия до четвърта степен, както и роднините по сватовство до трета степен. 

(2) "Данни за трафика" по смисъла на този кодекс са всички данни, свързани със 
съобщение, преминаващо през компютърна система, произведени от нея като 
елемент от комуникационна верига, с посочване на сведенията за произход, 
местоназначение, маршрут, час, дата, размер и продължителност на връзката или на 
основната услуга.

Преходни и Заключителни разпоредби



§ 2. Отменя се Наказателно-процесуалният кодекс (обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г.; 
попр., бр. 99 от 1974 г.; бр. 10 от 1975 г.; изм., бр. 84 от 1977 г., бр. 52 от 1980 г., 
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 38 от 1982 г.; изм., бр. 89 от 1986 г., бр. 31 от 1990 г.; 
попр., бр. 32 и 35 от 1990 г.; изм., бр. 39, 109 и 110 от 1993 г., бр. 84 от 1994 г., бр. 
50 от 1995 г., бр. 107 и 110 от 1996 г., бр. 64 от 1997 г.; попр., бр. 65 от 1997 г.; 
изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 21 от 1998 г., бр. 45 от 1998 г. - Решение № 9 на 
Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 88 от 1999 г. - Решение 
№ 14 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г., 
бр. 50 и 57 от 2003 г., бр. 26, 38, 89 и 103 от 2004 г., бр. 46 от 2005 г.). 

§ 3. (1) Неприключените наказателни дела, чиято подсъдност се променя с този 
кодекс, се разглеждат от съдилищата, в които са били образувани. 
(2) Неприключените досъдебни производства се довършват от органите, пред които 
са висящи.

§ 4. Относно сроковете, започнали да текат преди влизането в сила на този кодекс, 
се прилагат разпоредбите, които са били в сила преди това, ако в тях е предвиден 
по-дълъг срок. 

§ 5. В Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., 
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 
1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 
г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 
от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 
1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 
от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на 
Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 
85 от 1997 г., бр. 120 от 1997 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.; 
изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 
2000 г., бр. 98 от 2000 г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., 
бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43 и 76 
от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 78а:
а) в ал. 1, буква "а" думите "до две години" се заменят с "до три години", а думите 
"до три години" - с "до пет години";
б) създава се ал. 6:
"(6) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от 
непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност. В този 
случай съдът налага на дееца административно наказание обществено порицание, 
ако е навършил 16 години, или възпитателна мярка, ако не е навършил 16 години."
2. В чл. 343, ал. 2 думите "деецът не се наказва" се заменят с "наказателното 
производство се прекратява".
3. В чл. 343а, ал. 2 думите "деецът не се наказва" се заменят с "наказателното 
производство се прекратява".
4. В чл. 406 ал. 3 и 4 се отменят.
5. В чл. 424:
а) алинея 6 се изменя така:
"(6) По отношение на военнослужещите, както и офицерите и сержантите и редовия 
състав от други ведомства административните наказания, предвидени в този кодекс, 
се налагат от съответните командири и началници, имащи право да им налагат 
дисциплинарни наказания. В този случай жалбите срещу наказателните 
постановления се разглеждат от военен съд.";



б) алинея 7 се отменя.
6. В преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс (ДВ, бр. 26 от 2004 г.) в § 90 думите "чл. 304" се заменят с 
"чл. 306".
7. В Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 103 от 
2004 г.) в § 44 думите "чл. 304" се заменят с "чл. 306".

§ 6. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 
от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., 
бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 
1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 
41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 
1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., 
бр. 87 от 1995 г., бр. 12 и 26 от 1996 г., бр. 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 
от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 
2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г. и бр. 28 и 
36 от 2004 г., бр. 38, 42, 43 и 79 от 2005 г.) се правят следните изменения и 
допълнения: 

1. В чл. 63, ал. 1:
а) в буква "б" съюзът "и" след думата "разноските" се заличава;
б) създава се буква "д":
"д) от ищеца по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за 
което има влязла в сила присъда."
2. В чл. 65, ал. 2 накрая се добавя "освен в случаите по чл. 63, ал. 1, буква "д".
3. В чл. 97, ал. 4 думите "чл. 21, ал. 1, т. 2 - 5" се заменят с "чл. 24, ал. 1, т. 2 - 5", 
а думите "чл. 22, т. 2 и чл. 22а" се заменят с "чл. 25, т. 2 и чл. 26".
4. В чл. 126а:
а) в ал. 1 се създава буква "с":
"с) по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има 
влязла в сила присъда.";
б) в ал. 2 думите "буква "м", и изменението" се заменят с "букви "м" и "с", и при 
изменение".

§ 7. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; бр. 29 от 2000 г. 
- Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 
от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42, 112 и 114 от 2003 г., бр. 36, 38, 53 и 89 
от 2004 г., бр. 19, 39, 43 и 79 от 2005 г.) в чл. 91 думите "чл. 97а" се заменят с "чл. 
123". 

§ 8. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; 
изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г. и бр. 17 от 2003 г.) се правят следните 
допълнения: 

1. В чл. 2, ал. 3 след думата "информация" се поставя запетая и се добавя 
"контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител 
под прикритие".
2. Създават се чл. 10а, 10б и 10в:
"Чл. 10а. Контролираната доставка се прилага от разузнавателния орган и се 
използва от разследващия орган в кръга на компетентността му при непрекъснат 
контрол на територията на Република България или друга държава в рамките на 
международното сътрудничество и се изразява във внасяне, изнасяне, пренасяне 
или транзитно превозване през територията на Република България от 



контролираното лице на вещ - предмет на престъпление, за да се разкрият 
участниците в трансгранично престъпление.
Чл. 10б. Доверителната сделка се използва от служителя под прикритие и се 
изразява в сключването на привидна продажба или друг вид сделка с вещ с цел 
да се спечели доверието на другата страна, която участва в сделката.
Чл. 10в. Служителят под прикритие е служител от компетентните служби по 
Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и 
въоръжените сили или от Националната разузнавателна служба, оправомощен да 
установи или поддържа контакти с контролирано лице, за да получи или разкрие 
информация за извършването на тежко умишлено престъпление и за 
организацията на престъпната дейност."

§ 9. В Закона за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм., бр. 
34 от 1974 г., бр. 84 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 27 и 89 от 
1986 г., бр. 26 от 1988, бр. 21 от 1990 г., бр. 109 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 
12 и 13 от 1997 г., бр. 73 и 153 от 1998 г. бр. 49 от 2000 г., бр. 62 и 120 от 2002 г., 
бр. 61, 66, 70 и 103 от 2004 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 100, буква "е" думите "чл. 361, ал. 2" се заменят с "чл. 420, ал. 3", а 
думите "чл. 362а, ал. 2" се заменят с "чл. 423, ал. 2". 
2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 103 от 2004 г.) в § 
54 думите "чл. 304" се заменят с "чл. 306".

§ 10. В Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ДВ, бр. 46 от 
2005 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 13:
а) в ал. 7 думите "чл. 152а, ал. 5 и 8" се заменят с "чл. 64, ал. 3 и 5";
б) в ал. 10 думите "чл. 152б" се заменят с "чл. 65".
2. В чл. 15, ал. 1 думите "чл. 152а, ал. 5 и 8" се заменят с "чл. 64, ал. 3 и 5".
3. В чл. 43:
а) в ал. 2 думите "чл. 152а" се заменят с "чл. 64";
б) в ал. 4 думите "чл. 152б" се заменят с "чл. 65".

§ 11. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 
1997 г., бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., 
бр. 70, 73 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г., бр. 28 от 
2001 г., бр. 45 и 119 от 2002 г., бр. 17, 26, 95, 103, 112 и 114 от 2003 г., бр. 15, 70 
и 89 от 2004 г., бр. 11, 19 и 27 от 2005 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 181а, ал. 2, т. 2 думите "чл. 21, ал. 3" се заменят с "чл. 24, ал. 3".
2. В чл. 259 думите "чл. 154 и чл. 392" се заменят с "чл. 69 и 403".

§ 12. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (ДВ, бр. 19 от 2005 г.) в чл. 3, ал. 2, т. 3 думите "чл. 22" се 
заменят с "чл. 25". 



§ 13. В Закона за борба с трафика на хора (ДВ, бр. 46 от 2003 г.) в чл. 31 думите 
"чл. 97а" се заменят с "чл. 123". 

§ 14. В Закона за българските документи за самоличност (обн., ДВ, бр. 93 от 
1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., 
бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43 
и 71 от 2005 г.) в чл. 75, т. 3 думите "чл. 153а" се заменят с "чл. 68". 

§ 15. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г., бр. 78 от 1994 г. - 
Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 87 от 1994 г. - Решение № 
9 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 93 от 1995 г. - Решение № 17 на 
Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 64 от 1996 г., бр. 96 от 1996 г. - 
Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 и 110 от 1996 г., 
бр. 58, 122 и 124 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г., бр. 6 от 1999 г. - Решение № 
1 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 34, 38 и 84 от 2000 г., бр. 25 от 
2001 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 110 от 2002 г. - Решение № 11 на Конституционния 
съд от 2002 г., бр. 118 от 2002 г. - Решение № 13 на Конституционния съд от 
2002 г.; изм., бр. 61 и 112 от 2003 г., бр. 29, 36 и 70 от 2004 г., бр. 93 от 2004 г. 
- Решение № 4 на Конституционния съд от 2004 г., бр. 37 от 2005 г. - Решение 
№ 4 на Конституционния съд от 2005 г.; изм., бр. 43 от 2005 г.) се правят 
следните допълнения: 

1. Създава се чл. 118а:
"Чл. 118а. (1) В изпълнение на функцията по чл. 118, т. 1 прокурорът ръководи 
разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му 
провеждане като наблюдаващ прокурор.
(2) Когато участието на наблюдаващия прокурор при разглеждане на делото в 
съдебно заседание е невъзможно поради уважителни причини, по-горестоящият 
прокурор определя друг прокурор, който да го замести."
2. В чл. 168, ал. 1 след думите "както и" се добавя "за системно нарушаване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони, за извършване на действия, 
които неоправдано забавят производството и".
3. Създава се чл. 188ф:
"Чл. 188ф. (1) Когато е възможно, всички актове и документи по делата се 
изготвят и на електронен носител.
(2) Когато висящо дело или преписка следва да се приложи към друго дело, се 
прави пълно заснемане на материалите, които се заверяват от органа, пред 
който производството е висящо, и копието се изпраща за прилагане."

§ 16. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 
1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 
г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45 от 2005 г.) в чл. 15, ал. 2 т. 9 
се отменя. 

§ 17. Изпълнението на кодекса се възлага на министъра на правосъдието и 
министъра на вътрешните работи. 



§ 18. Кодексът влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен 
вестник". 

-------------------------
Кодексът е приет от XL Народно събрание на 14 октомври 2005 г. и е 
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН., ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.) 

§ 77. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на:
1. Параграф 1, § 2, т. 1, § 4, т. 1, буква "а" и т. 2, § 5, 13, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, § 38, т. 1, буква "а" и т. 2, § 40, 43, 44, 46, 55, 59 и 75, които влизат в сила 
три дни след обнародването му в "Държавен вестник".
2. Параграф 2, т. 2, § 3, § 4, т. 1, буква "б", § 6, 7, 60, 61 (относно добавянето 
на думите "и 309б") и 63, които влизат в сила 6 месеца след обнародването му 
в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.) 

§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.


