
           Проект! 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 

 

(обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 

2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на 

Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр, 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 

17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 

39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. 

– бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17, 

19, 29, 64 и 83 от 2019 г., бр. 11, 86, 103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16 от 2021 г.; Решение № 

7 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6 на Конституционния 

съд от 2021 г. – бр. 43 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г. и бр. 15 и 24 от 2022 г.) 

 

§ 1. В чл. 30, ал. 2 се създава т. 22:  

„22. избира националния член от Република България в Агенцията на Европейския 

съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), неговия 

заместник и помощника на националния член въз основа на подбор, проведен съгласно 

приети от пленума правила, и чрез министъра на правосъдието уведомява Евроюст и 

Европейската комисия за избора.“ 

 

§ 2. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) За осъществяване на своите функции по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 

12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на 

Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), наричан по-нататък 

„Регламент (ЕС) 2017/1939“ европейските делегирани прокурори са обособени в 

самостоятелна организационна структура в прокуратурата. 

2. Досегашните ал. 2-11 стават съответно ал. 3-12, като в ал. 10 думите „на 

Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на 

Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), наричан по-нататък 

„Регламент (ЕС) 2017/1939“ се заличават. 

§ 3. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 7 не се прилагат за дейността на европейския прокурор 

и на европейските делегирани прокурори, когато те изпълняват функции по Регламент (ЕС) 

2017/1939“. 



§ 4. Създава се чл. 139а: 

„Чл. 139а. (1) Ръководител с административни функции на структурата на 

европейските делегирани прокурори е оправомощен от Европейската прокуратура 

европейски делегиран прокурор. 

(2) Средствата за осъществяване на дейността на структурата на европейските 

делегирани прокурори се осигуряват от бюджета на съдебната власт. Ръководителят на 

структурата на европейските делегирани прокурори е разпоредител с бюджет. Пленумът на 

Висшия съдебен съвет определя степента на разпоредител с бюджета. 

(3) Структурата на европейските делегирани прокурори има самостоятелни 

регистратура и деловодство. 

(4) Ръководителят на структурата на европейските делегирани прокурори ръководи и 

организира дейността на администрацията,  назначава и освобождава служителите в нея. 

§ 5. В чл. 340, ал. 2 след думите „на прокуратурите“ се добавя „на структурата на 

европейските делегирани прокурори“. 

§ 6. В чл. 342, ал. 1 се създава изречение второ: „По предложение на европейския 

прокурор за България пленумът на Висшия съдебен съвет приема правилник за 

администрацията на европейските делегирани прокурори.“  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 7. (1) В срок до 1 месец от влизане на закона в сила по предложение на ръководителя 

на структурата на европейските делегирани прокурори прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет обособява длъжности за съдебните служители в администрацията на 

структурата, като извършва съответните промени в Класификатора на длъжностите в 

администрацията на Прокуратурата на Република България. 

(2) В срока по ал. 1 по предложение на ръководителя на структурата на европейските 

делегирани прокурори прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определя броя на 

служителите в администрацията на структурата. 

 

§ 8. Министерският съвет предоставя на Висшия съдебен съвет сграда за осигуряване 

дейността на структурата на европейските делегирани прокурори. 

 

§ 9.  В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; 

изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 

г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 

г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 

г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г., бр. 63, 84 и 103 от 2017 г., бр. 

7 и 56 от 2018 г., бр. 17 и 37 от 2019 г. и бр. 69 от 2020 г.) в чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 4: 

 

 „4. европейският прокурор и европейските делегирани прокурори по дела от 

компетентност на Европейската прокуратура;“ 
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§ 10. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; 

попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 

г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., 

бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., 

бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на 

Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 

103 от 2017 г., бр. 7, 17, 44, 77 и 88 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 60, 69 и 105 от 2020 г. 

и бр. 80 от 2021 г.) се правят слените допълнения: 

1. В чл. 39, ал. 1, т. 7 след думата „прокурорите“ се добавя „европейския 

прокурор и европейските делегирани прокурори“. 

 

2. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби  след думата „администрации“ се 

добавя „структурата на европейските делегирани прокурори по чл. 136, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт“. 

 

§ 11. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., 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., 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., бр. 96 от 2018 г. и бр. 7, 16 и 83 от 2019 г. изм. и доп., бр. 98, 103 и 110 от 

2020 г.; изм., бр. 9, 16, 20 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 

41 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 

85 от 2021 г.) в чл. 173 се правят следните допълнения:  

1. В ал. 1 се създава изречение трето: „По дела от компетентност на Европейската 

прокуратура писменото мотивирано искане до съда се подава от европейския прокурор или 

европейски делегиран прокурор.“  

2. В ал. 4, изречение първо накрая се добавя „на европейския прокурор или 

европейския делегиран прокурор.“  
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