
   
   
  

 
 
 
 
 

 
 
Закон за съдебната власт 2 02 С01 
(актуализационно приложение към 5 август 2022 г.) 
 
І. С Решение № 7 на КС от 14.07.2022 г. по к. д. № 9/2022 г. 
(ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г.) за противоконституционни са 
обявени разпоредбите на § 44, ал. 3, изр. второ, § 45, ал. 3, изр. 
второ и ал. 6, изр. второ от ПЗР ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 32 от 
2022 г.) (вж. с. 348 и с. 349). 
 
ІІ. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебна-
та власт (ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г.) са направени следните 
изменения и допълнения в ЗСВ:  
1. В чл. 30 ал. 2 е създадена нова т. 22 (вж. с. 87):  

22. (нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г.) избира националния член от 
Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътруд-
ничество 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 мини-
стъра на правосъдието уведомява Евроюст и Европейската комисия 
за избора. 

2. В чл. 136 е създадена нова ал. 10 (вж. с. 159): 
(10) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г.) За осъществяване на своите функ-
ции по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. 
за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Евро-
пейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1939“, европейските делегирани 
прокурори се подпомагат от самостоятелна администрация. 

 
3. Досегашната ал. 10 на чл. 136 става ал. 11 и в нея са заличени 
думите „на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на 
засилено сътрудничество за създаване на Европейска про-
куратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), наричан по-
нататък „Регламент (ЕС) 2017/1939“, а досегашната ал. 11 става 
ал. 12 (вж. с. 159). 
 

 

   
 

  



   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
4. В чл. 138 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2 
(вж. с. 159-161): 

(2) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г.) Алинея 1, т. 7 не се прилага за 
дейността на европейския прокурор и на европейските делегирани 
прокурори, когато те изпълняват функции по Регламент (ЕС) 
2017/1939. 
 

5. Създава се нов чл. 139а: 
Чл. 139а. (Нов –ДВ, бр. 62 от 2022 г.) (1) Дейността на адми-
нистрацията по чл. 136, ал. 10 се ръководи и организира от оправо-
мощен от Европейската прокуратура европейски делегиран про-
курор, който назначава и освобождава служителите в нея. 
(2) Средствата за осъществяване на дейността на европейските деле-
гирани прокурори и администрацията по ал. 1 се осигуряват от 
бюджета на съдебната власт. Пленумът на Висшия съдебен съвет 
определя за разпоредител с бюджета европейския делегиран про-
курор по ал. 1. 
(3) Администрацията по чл. 136, ал. 10 има самостоятелни регистра-
тура и деловодство.  
 

6. В чл. 340, ал. 2 след думите „на прокуратурите“ е добавено 
„на европейските делегирани прокурори“ (вж. с. 286). 
 
7. В чл. 342, ал. 1 е добавено изр. второ (вж. с. 288): „По пред-
ложение на европейския прокурор от България в колегията на 
Европейската прокуратура пленумът на Висшия съдебен съвет 
приема правилник за администрацията на европейските деле-
гирани прокурори.“. 

 

   
 


