Конституция на Република България
Чл. 123. В определени от закона случаи в правораздаването
участват и съдебни заседатели.

Закон за съдебната власт
Раздел II.
Съдебни заседатели
Чл. 66. (1) В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като
първа инстанция, участват и съдебни заседатели.
(2) Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите.
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от
09.08.2016 г.) За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин,
който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който
кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съдебни заседатели във военните
съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Съдебен заседател не може да бъде
лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически
цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в
други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е
избран.
Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Не по-късно от 8 месеца преди
изтичане на мандата на съдебните заседатели общите събрания по чл. 68б определят броя на
съдебните заседатели за съответните съдилища, като вземат предвид:
1. броя на делата, които всеки първоинстанционен съд е разгледал в предходната година със
съдебни заседатели;

2. становището на председателя на всеки първоинстанционен съд относно тенденциите на
увеличение или намаление на тези дела.
(2) При условията на ал. 1 общото събрание на съдиите от апелативния специализиран
наказателен съд определя броя на съдебните заседатели за специализирания наказателен съд,
които се избират от Столичния общински съвет.
(3) Броят на предложените от общинските съвети кандидати за съдебни заседатели не може да
бъде по-малък от определения от общите събрания по чл. 68б брой на съдебните заседатели
за съответния съд.
Чл. 67б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) В срок 6 месеца преди изтичането на
мандата на съдебните заседатели председателите на окръжните и апелативните съдилища и
на апелативния специализиран наказателен съд съобщават на общинските съвети броя
съдебни заседатели, които трябва да бъдат избрани.
Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) В срок 5 месеца преди изтичането
на мандата на съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район
на съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет
страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на такива - по друг
подходящ начин, откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и
правилата за нейното провеждане. В същия срок общинските съвети избират комисии, които
извършват проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и изготвят доклад.
(2) Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, може да се
кандидатира за съдебен заседател.
(3) Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в
съдебния район на съответния съд:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се
установява служебно от комисията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Списъкът на допуснатите до
участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и
документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко

14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а. Най-малко 10 на сто от лицата, които се
включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и
социалните дейности.
Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Общинските съвети или
определени от тях комисии изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание,
като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.
(2) Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския
съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат.
(3) Когато изслушването е проведено от комисия, тя съставя доклад за протичането му, който
се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на
страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.
(4) Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от
присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за
избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища, а Столичният общински
съвет - и на общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд.
Чл. 68б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Съдебните заседатели се избират за:
1. районните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;
2. окръжните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд;
3. специализирания наказателен съд - от общото събрание на съдиите от апелативния
специализиран наказателен съд.
Чл. 68в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Общинските съвети в срок три
месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели изпращат списъка на
кандидатите за съдебни заседатели заедно с копие от решенията си и документите по чл. 68,
ал. 3:
1. за районните съдилища - до председателя на съответния окръжен съд;
2. за окръжните съдилища - до председателя на съответния апелативен съд;
3. за специализирания наказателен съд - до председателя на апелативния специализиран
наказателен съд.
Чл. 68г. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Съдебните заседатели във
военните съдилища се избират по предложение на командирите на военните формирования
от общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд.
(2) Общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд определя броя на съдебните
заседатели за военните съдилища, които трябва да бъдат предложени от командирите на
военните формирования. Разпределението на броя на съдебните заседатели за военните
съдилища трябва да е в същото съотношение, в което се намира броят на военнослужещите в
районите на военните съдилища.
(3) Командирите на военните формирования може да предложат допълнителни лица, чийто
брой не надхвърля с 20 на сто определения за съответния военен съд брой.

(4) В срок три месеца командирите на военните формирования изпращат списък с
предложените от тях кандидати за съдебни заседатели до председателя на военноапелативния съд. Към предложенията се прилагат и документите по чл. 68, ал. 3.
(5) Общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд обсъжда представените
кандидатури и избира съдебните заседатели.
Чл. 68д. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Председателите на окръжните,
апелативните и на апелативния специализиран наказателен съд създават комисия, която
извършва проверка за съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 1 на кандидатите за съдебни
заседатели, предложени от общинските съвети.
(2) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2020 г.) Когато предложените кандидати са по-малко от 50 на сто от
определения по чл. 67а брой, нов избор не се произвежда до попълване на списъка на
кандидатите. В този случай мандатът на съдебните заседатели се удължава до полагането на
клетва от новоизбраните съдебни заседатели.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 11 от 2020 г.) Кандидатите, които отговарят на изискванията и са
избрани, полагат клетва пред общото събрание на съдиите при съответния районен, окръжен,
военен и специализиран наказателен съд.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 11 от 2020 г.) Списъкът на избраните и положили клетва съдебни
заседатели се публикува на страницата на съответния съд в интернет.
Чл. 68е. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Когато комисията установи, че
предложените от общинските съвети кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1, са
по-малко от определения по чл. 67а брой, председателят на съответния съд изпраща искане до
общинските съвети за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели в срок до
един месец от постъпване на искането.
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Мандатът на съдебните
заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.
(2) Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни
мандата към същия съд.
(3) Ако разглеждането на делата, в които участват съдебни заседатели, продължи след срока
по ал. 1, участието им по съответните дела продължава до тяхното приключване в съответната
съдебна инстанция.
Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Съдебните заседатели са длъжни
незабавно да информират административния ръководител на съответния съд, в случай че
бъдат привлечени като обвиняеми.
(2) Административният ръководител на съответния съд извършва служебна проверка за
съдимостта на съдебните заседатели на всеки 6 месеца.
Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Съдебният
заседател се освобождава предсрочно от съответното общо събрание по предложение на
председателя на съда:
1. по негово искане;
2. при поставянето му под запрещение;

3. когато е осъден за умишлено престъпление;
4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;
5. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) когато извърши тежко нарушение на
задълженията си или системно не ги изпълнява, или извърши действие, с което уронва
престижа на съдебната власт включително когато уронването на престижа на съдебната власт е
последица от привличането му като обвиняем за умишлено престъпление;
6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) в случай че бъде привлечен като
обвиняем за умишлено престъпление във връзка с упражняване на функции в
правораздаването;
7. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) при възникване или установяване на
обстоятелство по чл. 67, ал. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Предложението за предсрочно
освобождаване на съдебен заседател трябва да бъде предоставено на членовете на общото
събрание на съдиите не по-късно от три дни преди провеждане на събранието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Препис от протокола с решението на
общото събрание се изпраща на съдебния заседател, на съответния общински съвет или на
съответния командир на военно формирование.
Чл. 72. (1) Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на
съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на
делото, в което участват, продължи и след този срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) За всяко дело се определят основни и
резервни съдебни заседатели на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределение.
Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) За времето, в което съдебните
заседатели изпълняват функциите си и задълженията, свързани с тях, им се заплаща
възнаграждение от бюджета на съдебната власт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки
заседателен ден се определя въз основа на действително отработените часове за деня, които
съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяването на съдебния акт,
включително и за започнат час. В случай на отлагане на съдебното заседание на съдебните
заседатели се заплаща възнаграждение, изчислено по реда на ал. 4.
(3) Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.
(4) Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели на ден се равнява на една
двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен
съдия и за съдия от военен съд, но не по-малко от 20 лв. на ден.
(5) На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт, които са направили във
връзка с участието си в съдебни заседания.
(6) В срок до три месеца след полагане на клетвата съдебният администратор или
административният секретар на съответния съд и Националният институт на правосъдието
организират и провеждат начално обучение на съдебните заседатели.

Чл. 74. (1) Председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на
съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност
да даде обяснения.
(2) По жалба на наказания съдебен заседател председателят на по-горния съд може да отмени
разпореждането по ал. 1 или да намали размера на глобата.
Чл. 75. (Обявен за противоконституционен с РКС № 10 от 2011 г. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) (1)
(Предишен текст на чл. 75, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Висшият съдебен
съвет приема наредба, с която определя:
1. реда, по който се посочват кандидатите за съдебни заседатели;
2. възнагражденията на съдебните заседатели;
3. други организационни въпроси, свързани със съдебните заседатели.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Наредбата по ал. 1 се обнародва в
"Държавен вестник".
Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Пленумът на Висшия съдебен съвет
приема наредба, с която определя:
1. условията и реда, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните
съдебни заседатели за всеки съд;
2. етични правила за поведение на съдебните заседатели;
3. други организационни въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели.

Наказателно-процесуален кодекс
Участие на съдебни заседатели в състава на съда
Чл. 8. (1) В случаите и по реда, предвидени в този кодекс, в състава на съда участват съдебни
заседатели.
(2) Съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите.
Състав на съда
Чл. 28. (1) Съдът разглежда наказателните дела като първа инстанция в състав от:
1. един съдия, когато за престъплението се предвижда наказание до пет години лишаване от
свобода или друго по-леко наказание;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) един съдия и двама съдебни заседатели, когато за
престъплението се предвижда наказание повече от пет години лишаване от свобода;
3. двама съдии и трима съдебни заседатели, когато за престъплението се предвижда
наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко
наказание.
(2) При разглеждане на делата като въззивна инстанция съдът заседава в състав от трима
съдии.

(3) При разглеждане на делата като касационна инстанция Върховният касационен съд
заседава в състав от трима съдии.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) В производството по глава тридесет и
трета компетентният съд заседава в състав от трима съдии, а при проверка на решенията по чл.
354, ал. 2, т. 2 и ал. 5 - в състав от петима съдии.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) Председателят на съда, съдията-докладчик и
председателят на състава се произнасят еднолично в случаите, предвидени в този кодекс.
Основания за отвеждане на съдиите и съдебните заседатели
Чл. 29. (1) Не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател:
1. който е участвал в състава на съда, постановил:
а) присъда или решение в първата, въззивната или касационната инстанция, или при
възобновяване на наказателното дело;
б) определение, с което се одобрява споразумение за решаване на делото;
в) определение, с което се прекратява наказателното производство;
г) (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)
2. който е извършвал разследване по делото;
3. който е бил прокурор по делото;
4. който е бил обвиняем, настойник или попечител на обвиняемия, защитник или повереник по
делото;
5. който е бил или може да встъпи в наказателното производство като частен обвинител, частен
тъжител, граждански ищец или граждански ответник;
6. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 06.02.2021 г.) който е бил свидетел, поемно лице, вещо
лице, преводач, преводач на български жестов език или специалист - технически помощник по
делото;
7. който е съпруг или близък роднина на лицата по т. 1 - 6;
8. който е съпруг или близък роднина на друг член от състава на съда.
(2) Не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който поради други
обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на
делото.
Ред за отвеждане на съдиите, съдебните заседатели и съдебния секретар
Чл. 31. (1) В случаите, предвидени в чл. 29 и 30, съдиите, съдебните заседатели и съдебният
секретар са длъжни сами да си направят отвод.
(2) Страните могат да правят отводи до началото на съдебното следствие, освен ако
основанията за това са възникнали или са им станали известни по-късно.
(3) Самоотводите и отводите трябва да бъдат мотивирани.

(4) По основателността на самоотводите и отводите съдът се произнася незабавно в тайно
съвещание с участието на всички членове на състава.
Ред за постановяване на актовете. Форма на съдебните актове (Загл. доп. - ДВ, бр. 110 от 2020
г., в сила от 30.06.2021 г.)
Чл. 33. (1) Съдът постановява актовете си в тайно съвещание.
(2) Съдиите и съдебните заседатели са длъжни да пазят тайната на съвещанието.
(3) Съдебните заседатели се изказват и гласуват преди съдиите. Председателят на състава се
изказва и гласува последен.
(4) Съдът се произнася с обикновено мнозинство, като членовете на състава имат равен глас.
(5) Всеки член от състава има право да заяви особено мнение, което трябва да мотивира.
Когато докладчикът е на особено мнение, мотивите се изготвят от друг член на състава.
(6) В съдебното заседание определенията на съда и разпорежданията на председателя се
произнасят устно и се вписват в протокола.
(7) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Съдебните актове се изготвят като
електронен документ в единната информационна система на съдилищата и се подписват с
квалифициран електронен подпис.
(8) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Когато следва да бъдат положени
подписи на страни, съдебният акт се изготвя и на хартиен носител. Тези актове се въвеждат в
електронна форма в единната информационна система на съдилищата.
Резервни съдии и съдебни заседатели (Загл. изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)
Чл. 260. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато разглеждането на делото
изисква продължително време, може да се привлече резервен съдия или съдебен заседател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Резервният съдия или съдебен заседател
присъства при разглеждането на делото от началото на съдебното заседание с права на член от
състава, освен правото да взема участие в съвещанията и в решаването на въпросите по
делото.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато някой член от състава на съда не
може да продължи участието си в разглеждането на делото, резервният го замества с всички
права на член от състава и разглеждането на делото продължава.
Глава тридесет и първа "а".
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
НАКАЗАТЕЛНИ СЪДИЛИЩА (НОВА - ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР.
61 ОТ 2011 Г.)
Дела, подсъдни на специализирания наказателен съд
Чл. 411а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) (1) (Изм.
- ДВ, бр. 42 от 2015 г.) На специализирания наказателен съд са подсъдни делата за
престъпления по:
1. глава първа от особената част на Наказателния кодекс;

2. член 321 и 321а от Наказателния кодекс;
3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2017 г.) член 116, ал. 1, т. 10, чл. 131, ал. 1, т. 8, чл. 142, ал. 2, т. 8, чл.
142а, ал. 2, предложение второ, чл. 143, ал. 2, предложение второ, чл. 143а, ал. 3, предложение
второ, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, предложение второ, чл. 162,
ал. 3, предложение първо и ал. 4, чл. 195, ал. 1, т. 9, предложение второ, чл. 199, ал. 1, т. 5, чл.
208, ал. 5, предложение първо, чл. 213а, ал. 2, т. 5, предложение второ и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал.
2, т. 1 и 2, чл. 235, ал. 4, предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква "ж", чл. 253, ал. 3, т. 1,
предложение второ, чл. 256, ал. 2, предложение второ, чл. 260а, ал. 7, т. 2, чл. 278а, ал. 3,
предложение трето, чл. 280, ал. 2, т. 5, чл. 319б, ал. 5, т. 1, чл. 319д, ал. 3, предложение второ,
чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 346, ал. 6, предложение второ, чл. 354а, ал. 2, т. 1, чл. 354б, ал. 2 - 4, чл.
354в, ал. 2 - 4 и чл. 356б, ал. 2 от Наказателния кодекс;
4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) член 201 - 205, 212, 212а, 219, 220, 224,
225б, 226, 250, 251, 253 - 253б, 254а, 254б, 256, 282 - 283а, 285, 287 - 289, 294, 295, 299, 301 307, 310, 311 и 313 от Наказателния кодекс, извършени от:
а) народни представители;
б) членове на Министерския съвет и заместник-министри;
в) председатели на държавни агенции и държавни комисии, изпълнителни директори на
изпълнителните агенции, и техните заместници;
г) управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната
здравноосигурителна каса, изпълнителния директор и директорите на териториалните
дирекции на Националната агенция за приходите;
д) директора на Агенция "Митници", началници на митници, митнически бюра и пунктове;
е) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) членовете на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество и Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства;
ж) областни управители и заместник областни управители;
з) съдии, прокурори и следователи;
и) членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към
Висшия съдебен съвет;
к) кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и
председателите на общински съвети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за
престъпленията по ал. 1, извършени в чужбина.
(4) (Обявена за противоконституционна с РКС № 10 от 2011 г. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., нова - ДВ,
бр. 83 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) На специализирания наказателен съд са подсъдни
и делата от компетентност на Европейската прокуратура, както и делата от компетентност на
прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2012 г., в сила от 06.03.2012 г.) Когато две или повече дела за различни
престъпления или срещу различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако
правилното им изясняване налага това. Когато някое от делата е подсъдно на специализирания
наказателен съд, обединеното дело се разглежда от него.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2012 г., в сила от 06.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Когато е
повдигнато обвинение за две или повече престъпления, които имат връзка помежду си и някое
от тях е от посочените в ал. 1 или 3, делото за всички престъпления е подсъдно на
специализирания наказателен съд.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2012 г., в сила от 06.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г.)
Когато едно дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и на военния съд, то се
гледа от военния съд, освен когато делото е от компетентност на Европейската прокуратура.
Подсъдност пред въззивната и касационната инстанция
Чл. 411б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Делата,
решени от специализирания наказателен съд, се разглеждат като въззивна инстанция от
апелативния специализиран наказателен съд, а като касационна инстанция - от Върховния
касационен съд, който разглежда и исканията за възобновяване на делата на специализирания
наказателен съд.
Органи на досъдебното производство по дела, подсъдни на специализирания наказателен
съд
Чл. 411в. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) (1) (Доп.
- ДВ, бр. 103 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Органи на досъдебното производство по
дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, са прокурорът от специализираната
прокуратура, прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник,
европейският прокурор, европейският делегиран прокурор и разследващите органи.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила
от 14.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Разследващи органи по дела, подсъдни на
специализирания наказателен съд, са следователите в следствения отдел в специализираната
прокуратура, разследващите полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните
работи и разследващите митнически инспектори, определени със заповед на министъра на
финансите по предложение на директора на Агенция "Митници".
Действия на прокурора след завършване на разследването
Чл. 411г. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., отм. - ДВ,
бр. 42 от 2015 г.)
Особени правила в съдебното производство по дела, подсъдни на специализирания
наказателен съд
Чл. 411д. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) (1)
Делата, подсъдни на специализирания наказателен съд, се разглеждат в състав на съда,
съгласно чл. 28.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) След образуване на делото
председателят на съда определя съдия-докладчик, който насрочва делото за разглеждане в
разпоредително заседание в едномесечен срок от постъпването му.

(3) (Обявена за противоконституционна и несъответна на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи с РКС № 10 от 2011 г. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.)
Участниците в процеса са длъжни да се явяват в съдебното заседание независимо от
призоваването им пред други съдилища или органи на досъдебното производство.
(4) При неявяване на свидетел или вещо лице по неуважителна причина същият се довежда
принудително за следващия заседателен ден, определен от съда.

