Проект

З А К О Н
за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 12 от
2009 г.; изм., бр. 32 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2009 г.; доп., бр. 33 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 15 и 32 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 33 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 52, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и служителите от Агенция „Митници”, назначени на
длъжност „разследващ митнически инспектор”.
2. В т. 3 след думите „Министерството на вътрешните работи” се добавя „и
митническите органи в Агенция „Митници””.
§ 2. В чл. 71, ал. 4 думите „като разследващ орган” се заменят с „или от
разследващ митнически инспектор”.
§ 3. В чл. 118, ал. 1, т. 3 съюзът „или” се заменя със запетая, а след думите
„военната полиция” се добавя „или на Агенция „Митници””.
§ 4. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от служители на
Агенция „Митници” в качеството им на разследващи органи”.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: „а за престъпления по чл. 234,
242, 242а, 251, 255 и 256 от Наказателния кодекс – и от разследващи митнически
инспектори, освен когато в извършване на престъплението е участвал служител от
Агенция „Митници””.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Полицейските органи в Министерството на вътрешните работи и
митническите органи в Агенция „Митници” могат да извършват действията по чл. 212,
ал. 2, както и действия по разследването, възложени им от прокурор, следовател,
разследващ полицай или от разследващ митнически инспектор.” .
§ 5. В чл. 196, ал. 1, т. 6 съюзът „или” се заменя със запетая, а след думите
„Национална сигурност” се добавя „или на Агенция „Митници””.
§ 6. В чл. 215, ал. 1 и 2 след думите „Министерството на вътрешните работи” се
поставя запетая и се добавя „на Държавна агенция „Национална сигурност” или на
Агенция „Митници””.
§ 7. В чл. 245, ал. 1, изречение първо съюзът „или” се заменя със запетая, а след
думите „Национална сигурност” се добавя „или на Агенция „Митници””.
§ 8. В чл. 422, ал. 1, т. 2 след думата „прокурор” запетаята се заличава, а думите
„следовател или разследващ полицай” се заменят с „или разследващ орган”.
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§ 9. Неприключените досъдебни производства се довършват от органите, пред
които са висящи.
§ 10. Този закон влиза в сила от 1 януари 2012 г.
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