
  

 
 

Закон за съдебната власт 2 02 С01 

(актуализационно приложение към 24 септември 2021 г.) 
 

► С Решение на КС № 7 от 11.05.2021 г. по к. д. № 4/2021 г. 

(ДВ, бр. 41 от 18.05.2021 г.) за противоконституционна е обя-

вена ал. 11 на чл. 136 ЗСВ (вж. с. 155). 
 

► С Решение на КС № 6 от 11.05.2021 г. по к. д. № 15/2020 г. 

(ДВ, бр. 43 от 21.05.2021 г.) за противоконституционни са 

обявени разпоредбите на чл. 28, ал. 1, изр. първо относно 

думите „или на равна по степен“ и чл. 50, ал. 2 относно думите 

„или на равна по степен длъжност в органите на съдебната 

власт“ от ЗСВ (вж. с. 72—73 и 101—102). 

 

► Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита 

на лица, застрашени във връзка с наказателно производство 

(ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.) са приети изменения в ЗСВ: 

 

1. Точка 5 на чл. 138 е изменена (вж. с. 156): 
5. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2021 г.) участва в Съвета по защита по 

Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно 

производство; 

 

2. Точка 3 на чл. 391, ал. 3 е изменена (вж. с. 316): 
3. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2011 г., бр. 62 от 2016 г., бр. 11 от 2020 г., 

бр. 80 от 2021 г.) организира и осъществява охраната на съдии, 

прокурори и следователи – при условия и по ред, определени с 

инструкция на министъра на правосъдието, съгласувана с пленума 

на Висшия съдебен съвет; 

 

3. Алинея 4 на чл. 391 е изменена (вж. с. 317): 
(3) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм., бр. 62 от 2016 г., бр. 49 от 

2018 г., бр. 80 от 2021 г.) При извършване на дейностите по ал. 3, 

т. 1—7 Главна дирекция „Охрана“ осъществява необходимото 

взаимодействие с административните ръководители на органите на 

съдебната власт, с пленума на Висшия съдебен съвет и с изпълни-

телния директор на Агенцията по вписванията. 

 


