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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение
на Наказателния кодекс

(Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969
г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от
1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от
1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и  90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50,
97 и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 от 1997 г.; бр. 83, 85, 132, 133 и 153
от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 2000 г. и бр. 41 и 101 от 2001 г.)

§ 1. Член 26 се изменя така:
�Чл. 26. (1) Разпоредбите на чл. 23 � 25 не се прилагат в случаите на

продължавано престъпление � когато две или повече деяния, които осъществяват
поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, са извършени през
непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на
вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна
продължение на предшестващите.

(2) При продължаваното престъпление деецът се наказва съобразно
включените в него деяния, взети в тяхната съвкупност и с причинения от тях общ
престъпен резултат.

(3) Когато отделните деяния осъществяват различни състави,
продължаваното престъпление се наказва по по-тежкия от тях, като се вземат предвид
значението на деянията, извършени при квалифициращи обстоятелства, и на самите
квалифициращи обстоятелства за цялостната престъпна дейност.

(4) Когато квалифициращите обстоятелства не се отразяват значително върху
тежестта на цялостната престъпна дейност, последната се подвежда по по-лекия състав,
като квалифициращите обстоятелства се вземат предвид при определяне на наказанието.

(5)  Когато някои от деянията са довършени, а други представляват опит, и
довършените деяния не се отразяват значително върху характера на
цялостната престъпна дейност, на дееца се налага наказание като за опит.
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(6) Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на престъпления
против личността на различни граждани и за престъпления, извършени след
предявяване на обвинението, както и за престъпления, извършени преди
предявяване на обвинението, но невключени в него.�
§ 2. В чл. 29, ал. 1, буква �а� думата �тежко� се заличава, а думите �не по-

малко� се заменят с �повече�.

§ 3. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
1. Създава се т. 2а:
�2а. пробация;�.

2. Точки  5 и 8 се заличават.
§ 4. В чл. 40 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите �една година� се заменят с �две години�.

2. Алинея 2 се изменя така:
�(2) Наказанието поправителен труд се изпълнява по местоработата на

осъдения.�
3. Алинея 4 се изменя така:

�Присъдата, с която се налага наказание поправителен труд, се довежда до
знанието на колектива по местоработата на осъдения.�
4. Алинеи 5 и 6 се отменят.

5. Алинея 7 се изменя така:
�(7) Ако по време на изтърпяване на наказанието осъденият на поправителен

труд бъде уволнен от работа, за размера на остатъка съдът постановява пробация."
6. В ал. 8 накрая думите �или не поиска от него да определи къде да изтърпи

останалата част от наказанието� се заличават.
§ 6. Създава се чл. 43а:
�Чл. 43а. (1) Пробация е наказание без лишаване от свобода и представлява:

1. мерки за надзор и подкрепа;
2. безвъзмезден труд в полза на обществото.
(2) Пробационните мерки за надзор и подкрепа се налагат на лица,

навършили 16 години. Те са с продължителност от 6 месеца
до 3 години и включват:

1. задължителна регистрация по местоживеене;
2. периодични срещи с пробационен служител;
3. включване в програми за обществено въздействие на пробационен център;
4. настаняване в пробационни общежития.
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(3) Безвъзмездният труд в полза на обществото е за срок от сто до
четиристотин часа годишно, налага се за не повече от три поредни години и се
съпровожда с мерки за обществено въздействие.

(4) Съдът може да наложи на осъдения заедно с наказанието по ал. 1 и една
или няколко от следните мерки за обществено въздействие, които не са наказания по
смисъла на този кодекс:
1. да възстанови щетите от престъплението в срока на наложеното му наказание;

2. да проведе лечение в съответствие с медицински предписания;
3. да не посещава за определен срок посочени в присъдата места, райони или

заведения;
4. да посещава квалификационни курсове.
(5) При неизпълнение без основателна причина на задълженията по ал. 2 - 4

съдът заменя изцяло или отчасти пробацията с лишаване от свобода.
(6) В случаите по ал. 5 за 3 дни пробационни мерки се определя един ден

лишаване от свобода. В тези случаи срокът на лишаване от свобода може да бъде и под
минимума по чл. 39, ал. 1.

(7) Пробацията се изпълнява по ред, определен със закон.�
§ 7. В чл. 47, ал. 1 думите �от 0,50 лева� се заменят с �от сто лева�.
§ 8. Член 48 се отменя.
§ 9. В чл. 49, ал. 1 думите �от права по чл. 37, т. 6 - 8� се заменят с �от права

по чл. 37, т. 6 и 7�.
§ 10. В чл. 50 ал. 2 се заличава.
§ 11. В чл. 55, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква �б� след думите �с поправителен труд� се поставя запетая и се

добавя �пробация", след думите �а за непълнолетните � с� се добавя �пробационни
мерки за надзор и подкрепа или с� и думата �петдесет� се заменя със �сто�.

2. В буква �в� думите �и задължително заселване� се заличават, а думата
�петдесет� се заменя със �сто�.

§ 12. В чл. 59 ал. 1 се изменя така:
�(1) Времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение

задържане под стража или домашен арест, се приспада при изпълнение на наказанието
лишаване от свобода, поправителен труд или пробация. Когато наложеното наказание е
поправителен труд или пробация, един ден задържане под стража или домашен арест се
зачитат за три дни.�

§ 13. В чл. 62 се създава т. 1а:
�1а. пробационни мерки за надзор и подкрепа на навършили шестнадесет години;�.

§ 14. В чл. 63, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 5 думите �поправителният труд, глобата, задължителното заселване�
се заменят с �поправителният труд и глобата� и точката накрая се заменя с точка и
запетая.

2. Създава се т. 6:
�6. пробационните мерки за надзор и подкрепа за ненавър- шилите

шестнадесетгодишна възраст непълнолетни � с обществено порицание.�
§ 15. В чл. 66 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите �задължително заселване или лишаване от право на местоживеене в
определено населено място заедно или поотделно� се заличават.

2. В ал. 2 думите �поправителен труд� се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 16. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 3:
�(3) Когато отложеното наказание лишаване от свобода е не по-малко от шест

месеца, съдът може да постанови изпълнението на пробационна мярка през
изпитателния срок.�

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 се отменя.

§ 17. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
�(3) Ако условно осъденият не изпълнява определените му пробационни мерки по реда
на чл. 67, ал. 3 без основателна причина, съдът постановява да изтърпи изцяло или
отчасти отложеното наказание лишаване от свобода.�

§ 18. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
�(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага по отношение на лица, осъдени за

престъпление, представляващо опасен рецидив, ако е изтърпяно фактически не по-малко
от две трети от наложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието е не повече
от три години.�

2. В ал. 4 думите �6 � 8� се заменят с �6 и 7�.
3. В ал. 5 думите �6, 7 или 8� се заменят с �6 или 7�.
4. В ал. 6 след думите �не по-малко от шест месеца� се поставя запетая и се

добавя �за което време съдът може да постанови пробационна мярка�.
5. В ал. 7, изречение първо накрая се добавя �или не изпълнява постановената

пробационна мярка�.
§ 19. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 съюзът �и� между думите �власт� и �органите� се заменя със запетая,

а думите �съдилищата и прокуратурата� се заменят с �органите на съдебната власт�.
2. В т. 15, буква �в� накрая се поставя запетая и се добавя �както и служба в

международно парламентарно събрание или международен съд�.
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3. В т. 17 след думата �прекурсорите� се добавя �и всяко химическо вещество
по смисъла на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори�.

4. В т. 18 след думата �прекурсори� се поставя запетая и се добавя �с
биологични, химически и радиационни оръжия, с взривни вещества, радиоактивни
материали, токсични химически вещества и техните прекурсори, с биологични агенти и
токсини.�
5. Създават се т. 20, 21, 22, 23 и 24:

�20. �Организирана престъпна група� е структурирано трайно сдружение на
три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или в чужбина
престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три
години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни
противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или на местното
самоуправление. Сдружението е структурирано и без наличието на формално
разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или
развита структура.

21. �Компютърна информационна система� е всяко отделно устройство или
съвкупност от взаимносвързани или сходни устройства, което в изпълнение на
определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична
обработка на данни.

22. �Компютърни информационни данни� е всяко представяне на факти,
информации или понятия във форма, поддаваща се на автоматична обработка,
включително такава програма, която е в състояние да направи така, че дадена
компютърна система да изпълни определена функция.

23. �Доставчик на компютърно-информационни  услуги� е всяко юридическо
или физическо лице, което предлага възможността за комуникация чрез компютърна
система или което обработва или съхранява компютърни данни за тази комуникационна
услуга или за нейните ползватели.

24. �Данни за трафика� са всички данни, свързани със съобщение,
преминаващо през компютърна система, произведени от нея като елемент от
комуникационна верига, с посочване на сведенията за произход, местоназначение,
маршрут, час, дата, размер и продължителност на връзката или на основната услуга.�

§ 20. Създава се член 108а:
�Чл. 108а. (1) Който с цел да създаде смут и страх в населението или да

заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или
представител на чужда държава или международна организация да извърши или да
пропусне нещо в кръга на неговите функции извърши престъпление по чл. 115, 128,
чл. 142, ал. 1, чл. 216, ал. 1, чл. 326, чл. 330, ал. 1, чл. 333, чл. 334,
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ал. 1, чл. 337, ал. 1, чл. 339, ал. 1, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 341а, ал. 1-3,
чл. 341б, ал. 1, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, ал. 1 и 3, чл. 350, ал. 1, чл. 352, ал.
1, чл. 354, ал. 1, чл. 356е, ал. 1 и чл. 356з, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода
от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от
петнадесет до тридесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

(2) Който по какъвто и да е начин пряко или косвено събира или предоставя
средства за осъществяване на деянието по ал. 1, като знае или предполага, че те ще
бъдат използвани с такава цел, се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет
години и с глоба до тридесет хиляди лева.

(3) Предметът на престъплението по ал. 2 се отнема в полза на държавата, а
ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.�

§ 21. В чл. 109 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите �организация или� се заменят с �организирана престъпна�, а

думите �против Републиката� се заменят с �по тази глава�.
2. В ал. 2 думите �организация или� се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
�(3) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта,

разкрие всичко, което му е известно за групата, и по този начин съществено улесни
разкриването и доказването на извършени от нея престъпления,  се наказва при
условията на чл. 55.�

4. В ал. 4 думите �организацията или� се заличават.
§ 22. Член 110 се изменя така:
�Чл. 110. За приготовление към престъпление по чл. 95, 96, 99, 106, 107 и чл.

108а, ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до шест години.�
§ 23. В чл. 114, ал. 2 след думите �по чл. 95 -107� се поставя запетая и се

добавя �108а�.
§ 24. В чл. 116, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 10:

�10. извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на
организирана престъпна група;�.

2. Досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 11 и 12.
3. В изречение последно думите �точки 10 и 11� се заменят с �точки 10-12�.
§ 25. В чл. 131, ал. 1 се създават т. 8 � 12:
�8. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на

организирана престъпна група;
9. по начин или със средства, опасни за живота на мнозина или с особена

жестокост;
10. с користна цел;



7

11. с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление;
12. по хулигански подбуди.�
§ 26. В чл. 142 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 съюзът �и� се заменя със �с цел�, а след думата �противозаконно�

се добавя �да�.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 7 след думите �отвличането е� се добавя �с користна цел или�.
б) точка 8 се изменя така:
�8. деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в

изпълнение на решение на организация или група по чл. 321а или на организирана
престъпна група.�

§ 27. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата �шестнадесет� се заменя с �осемнадесет�.
2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 4:

�4. ако е извършено с цел въвличане в последващи развратни действия или
проституция;�

б) досегашната т. 4 става т. 5.
3. Алинея 4 се изменя така:

�(4) За изнасилване наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години:
1. ако изнасилената не е навършила четиринадесет години;
2. ако е причинена тежка телесна повреда;
3. ако е последвало самоубийство;
4. ако представлява особено тежък случай."
§ 28. В чл. 155 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите �лице от женски пол� се заменят с �другиго�.
2. Алинея 3 се изменя така:
�(3) Когато деянията по ал. 1 и 2 са извършени с користна цел, наказанието е

лишаване от свобода от една до шест години и глоба от петстотин  до хиляда лева.�
3. В ал. 5 т. 1 се изменя така:

�1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на
организирана престъпна група;�.

§ 29. В чл. 157 ал. 5 се изменя така:
�(5) Който с цел да си набави имотна облага свожда другиго към

хомосексуални действия, както и този, който чрез даване или обещаване на облага
склони другиго към такива действия, се наказва с лишаване от свобода до три години и с
глоба до хиляда лева, като съдът може да постанови и пробационна мярка за определен
срок да не посещава определено място, район или заведение.�

§ 30. Член 159 се изменя така:
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�Чл. 159. (1) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава,
дава под наем или по друг начин разпространява произведения с порнографско
съдържание, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три
хиляди лева.

(2) Който излага, представя, предлага, продава или дава под наем
произведения с порнографско съдържание на лице, ненавършило 16-годишна възраст, се
наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

(3) За деяния по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода до пет години и
глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на произведението е използван малолетен,
непълнолетен или лице, което изглежда като такова.

(4) Когато деянието по ал. 1 � 3 е извършено по поръчение или в изпълнение
на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от две
до осем години и глоба до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и
конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

(5) Който държи порнографско произведение, за създаването на което е
използван малолетен, непълнолетен или лице, което изглежда като малолетен или
непълнолетен, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба до две
хиляди лева.

(6) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако
липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.�

§ 31. В глава втора �Престъпления против личността� се създава раздел IХ:
�Раздел IХ

Трафик на хора
Чл. 159а. (1) Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица

или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен
труд, за отнемане на телесни органи или за да бъдат държани  в принудително
подчинение, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години и глоба до осем
хиляди лева.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет години;
2. чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение;
3. чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода;
4. чрез използване състояние на зависимост;
5. чрез злоупотреба с власт;
6. чрез обещаване, даване или получаване на облаги, наказанието е лишаване

от свобода от две до десет години и глоба до десет  хиляди лева.
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Чл. 159б. (1) Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица
или групи от хора и ги преведе през границата на страната с целта по чл. 159а, ал. 1, се
наказва с лишаване от свобода от три до осем години и глоба до десет хиляди лева.

(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено при условията на
чл. 159а, ал. 2, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба до
петнадесет хиляди лева.

Чл. 159в. Когато деянието по чл. 159а и 159б представлява опасен рецидив
или е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна
група, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба до
двадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на
цялото имущество на дееца.�

§ 32. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:
"(2) За престъпления по чл. 133, чл. 135, ал. 1, 3 и 4 и чл. 139 - 141

наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до
прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане."

§ 33. В чл. 172, ал. 1 след думите "не членуване в" се добавя "синдикална или
друга организация", а думата "тридесет" се заменя с "пет хиляди".

§ 34. Член 175 се изменя така:
"Чл. 175. (1) За престъпления по чл. 170, ал. 1 и 4, чл. 171,
ал. 1, чл. 172, ал. 2 и чл. 173 наказателното преследване от общ характер се възбужда по
тъжба на пострадалия.

(2) За престъпления по чл. 167, чл. 169а - 169в, чл. 172, ал. 1 и чл. 174
наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до
прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане."

§ 35. В чл. 193 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите �със спиртни� се заменят със �с алкохолни�, думите "16-

годишна" се заменят с "18-годишна", а думите "до пет" се заменят с "до петстотин".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Който продаде алкохолна напитка на лице, ненавършило 18-годишна

възраст, или на невменяем за лична употреба, се наказва с глоба до петстотин лева и
поправителен труд, а ако върши това системно - с лишаване от свобода до една година и
глоба до две хиляди лева."

§ 36. Член 193а се изменя така:
"Чл. 193а. За престъпления по чл. 182 и 183 наказателното преследване от

общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия."
§ 37. В чл. 199, ал. 1 се създава т. 5:
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�5. извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на
решение на организирана престъпна група.�

§ 38. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:

�(2) Който унищожи, разруши или повреди свое ипотекирано или заложено
имущество, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до две хиляди лева.�

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5, като в новата ал. 5
думите �по ал. 1 и 3� се заменят с �по ал. 1, 2 и 4�.

§ 39. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:

�(3) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който се разпореди със
запорирана или заложена вещ, оставена му за пазене.�

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 40. Член 218в се изменя така:
"Чл. 218в. За престъпления по чл. 216, ал. 1, 2 и 4 и чл. 217, както и за кражба,

обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество,
наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия, ако той е съпруг,
възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или
живее с него в едно общо домакинство или ако пострадалият е настойник или попечител
на виновния."

§ 41. След чл. 217 се създава глава пета-А:
�ГЛАВА  ПЕТА- А
КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 217а. (1) Който, без да има право, проникне в чужда компютърна

информационна система, се наказва с лишаване от свобода до две години.
(2) Който осъществи деянието по ал. 1 чрез преодоляване на взети мерки за

сигурността на компютърната информационна система, се наказва с лишаване от
свобода до две години и глоба до хиляда лева.

(3) Който осъществи деянието по ал. 1 и 2 с намерение да придобие или
използва компютърни информационни данни, се наказва с лишаване от свобода до три
години и глоба до две хиляди лева.

Чл. 217б. Който, без да има право, прихваща по какъвто и да е начин
компютърни информационни данни от или в компютърна информационна система или
електромагнитни излъчвания от компютърна информационна система, пренасяща такива
данни, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до три хиляди лева.

Чл. 217в. (1) Който уврежда, разстройва или без надлежно разрешение
заличава, изтрива, прехвърля или изменя компютърни информационни данни, се наказва
с лишаване от свобода до три години.
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(2) Който с деянието по ал. 1:
1. наруши или трайно затрудни функционирането на компютърна

информационна система;
2. внесе, измени, изтрие или заличи компютърни информационни данни,

представляващи официален документ, се наказва с лишаване от свобода до пет години и
глоба до пет хиляди лева.

(3) Ако деянията по ал. 1 и 2 са извършени с користна цел, наказанието е
лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Чл. 217г. Който създаде, въведе, предаде или разпространи вредоносен
компютърен продукт (вирус) с цел да бъде използван за разстройване на компютърни
информационни данни или компютърна информационна система, ако извършеното не
представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години и
глоба до хиляда  лева.

Чл. 217д. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди
или поддържа заблуждение у някого, като внесе, измени, изтрие или заличи компютърни
информационни данни или използва чужд електронен подпис и с това причини на него
или на другиго вреда, се наказва за компютърна измама с лишаване от свобода от една
до шест години и глоба до шест хиляди лева.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на този, който, без да има право, внесе,
измени, изтрие или заличи компютърни информационни данни, за да получи нещо,
което не му се следва.�

§ 42. Създава се чл. 225в:
�Чл. 225в. (1) Длъжностно лице, което, като развива частна стопанска

(търговска) дейност, поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се
следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да
не извърши действие в нарушение на задълженията си, се наказва с лишаване от свобода
до пет години или с глоба до двадесет хиляди лева.

(2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на
длъжностно лице, което развива частна стопанска (търговска) дейност, за да извърши
или да не извърши действие в нарушение на неговите задължения, се наказва с лишаване
от свобода до три години или с глоба до петнадесет хиляди лева.�

§ 43. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата �дейност� се добавя �с оръжие и�, а думите �до 500 лв.�

се заменят с  �до двеста хиляди лева�.
2. В ал. 2 думите �до 1000 лв.� се заменят с �до петстотин хиляди лева�.
3. В ал. 3 думите �до 50 лв.� се заменят с �до двадесет хиляди лева�.
4. В ал. 4 думата �Стоките� се заменя с �Оръжието и стоките�.
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§ 44. В чл. 234 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите �до една година� се заменят с �до три години�.
2. В ал. 2 думата �три� се заменя с �пет�.
§ 45. Създава се чл. 234б:
�Чл. 234б. (1) Който изкупува или извършва търговска дейност с отпадъци от

черни и цветни метали без разрешение, което се изисква по нормативен акт, или в негово
нарушение, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до
двадесет хиляди лева.

(2) Отпадъците - предмет на деянието по ал. 1, се отнемат в полза на
държавата, а ако липсват или са отчуждени, се присъжда тяхната равностойност.�

§ 46. В чл. 242, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В буква �г� след думата �боеприпаси� се поставя запетая и се добавя

�ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения�.
2. Създава се буква �ж�:

�ж) от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на
организирана престъпна група.�

§ 47. Създава се чл. 274а:
�Чл. 274а. (1) Който държи или носи формено облекло, служебни знаци или

надписи в нарушение на Закона за Министерството на вътрешните работи, се наказва с
лишаване от свобода до две години и с глоба до петстотин лева.

(2) Ако деянието по ал. 1 е осъществено с цел извършване на друго
престъпление, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до две хиляди
лева.�

§ 48. В чл. 296 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал. 1:
"(1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на

съдебно решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет
хиляди лева."

2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея думите "до една година" се заменят с
"до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева".

§ 49. В чл. 301 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:

�(1) Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не
му се следва,  или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши
или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило
такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до
пет хиляди лева.

(2) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал. 1, за да
наруши или загдето е нарушило службата си, когато това нарушение не съставлява
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престъпление, наказанието е лишаване от свобода  до осем години и глоба до десет
хиляди лева.

(3) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал. 1, за да
извърши или загдето е извършило друго престъпление във връзка със службата,
наказанието е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.�
2. Създава се ал. 5:

�(5) Наказанието по ал. 1 се налага и на чуждо длъжностно лице, което
поиска или приеме подкуп, или приеме предложение или обещание за подкуп.�

§ 50. В чл. 302 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите �отговорно служебно положение� се поставя запетая и

се добавя  �включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател�.
2. В т. 4, буква �а� след думата �години� се поставя запетая и се добавя

�глоба до двадесет хиляди лева�.
3. В т. 4, буква �б� след думата �години� се поставя запетая и се добавя

�глоба до двадесет и пет хиляди лева�.
§ 51. В чл. 302а след думата �години� се добавя �глоба до тридесет хиляди

лева�.
§ 52. Член 303 се изменя така:
�Чл. 303. Съобразно различията по предходните членове длъжностното лице

и чуждото длъжностно лице се наказват и когато с тяхно съгласие дарът или облагата са
предложени, обещани или дадени другиму.�

§ 53. Член  304 се изменя така:
�Чл. 304. (1) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е  облага

на длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е
извършило или не е извършило такова действие, се наказва с лишаване от свобода до
шест години и глоба до пет хиляди лева.

(2) Ако във връзка с подкупа длъжностното лице е нарушило служебните си
задължения, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до седем хиляди
лева.

(3) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който предложи, обещае или
даде подкуп на чуждо длъжностно лице.�

§ 54. Член 304а се изменя така:
�Чл. 304а. Който предложи, обещае или даде подкуп на длъжностно лице,

което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,
прокурор или следовател, се наказва с лишаване от свобода до десет години и глоба до
петнадесет хиляди лева.�

§ 55. Създава се чл. 304б:
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�Чл. 304б. (1) Който поиска, приеме или се съгласи да получи дар или каквато
и да е неследваща се облага, за да упражни влияние при вземане на решение от
длъжностно лице или от чуждо длъжностно лице, се наказва с лишаване от свобода до
шест години или с глоба до пет хиляди лева.

(2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се
облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по ал. 1, се наказва с
лишаване от свобода до три години или с глоба до три хиляди лева.�

§ 56. Член  305 се изменя така:
�Чл. 305. (1) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на

арбитър или вещо лице, назначено от съд, учреждение, предприятие или организация,
когато те извършат такива деяния във връзка с тяхната дейност, както и на този, който
предложи, обещае или даде такъв подкуп.

(2) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на защитник
или повереник, когато те извършат такива деяния, за да помогнат да се реши в полза на
противната страна или във вреда на доверителя наказателно или гражданско дело, както
и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.�

§ 57. Член  305а се изменя така:
�Чл. 305а. Който посредничи да се извърши някое от деянията по

предходните членове, ако това не представлява по-тежко престъпление, се наказва с
лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.�

§ 58. Член 306 се изменя така:
�Чл. 306. Не се наказва онзи, който е предложил, обещал или дал подкуп, ако

е бил изнуден от длъжностното лице, арбитъра или вещото лице да стори това и ако
незабавно и доброволно е съобщил на властта.�

§ 59. В чл. 307а думите �престъплението по чл. 301-307� се заменят с
�престъпленията по този раздел�.

§ 60. В чл. 320 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:

�(2) Наказанието за явно подбуждане към извършване на престъпление по чл.
108а, ал. 1 е лишаване от свобода до шест години.�

§ 61. В чл. 320а след думите �престъпление по� се добавя
�чл. 108а, ал. 1� и се поставя запетая.

§ 62. В чл. 321 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:

�(1) Който образува или ръководи организирана престъпна група,  се наказва с лишаване
от свобода от три  до десет години.�

2. В ал. 2 думите �до три� се заменят с �от една до шест�.
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3. Алинея 3 се изменя така:
�(3) Когато групата е въоръжена или е създадена с цел да върши

престъпления по чл. 243, 244, 253, 280, 280а, 337, чл. 339,
ал. 1-4, чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б, ал. 1-4 и чл. 354в, ал. 1, или в нея участва
длъжностно лице, наказанието е:

1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.�

4 . Създава се ал. 6:
�(6) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или в чужбина
престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три
години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни
противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или на местното
самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.�

§ 63. В чл. 325, ал. 4 думите �по ал. 2� се заменят с �по ал. 1
и 2�.

§ 64. В чл. 330, ал. 2 се създава т. 4:
�4. ако палежът е извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на
решение на организация или група по чл. 321а или на организирана престъпна група.�

§ 65. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
�(2) Който запали стърнище,  вследствие на което предизвика пожар в

горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от петстотин до
пет хиляди лева.�

2.  Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 66. В чл. 337, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата �поправя� се добавя �разработва, съхранява�.
2. След думата �огнестрелни� се добавя �химически, биологични или ядрени�

.
3.  Думите �до шест� се заменят с �от една до шест� .

§ 67. В чл. 339, ал. 1, 2, 3 и 5 след думата �огнестрелни� се добавя
�химически, биологични или ядрени�.

§ 68. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:

(2) За престъпления по ал. 1, букви "а" и "б" деецът не се наказва, ако
пострадалият поиска това."

2.  Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
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§ 69. В чл. 343а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:

"(2) За престъпление по ал. 1, буква "а" деецът не се наказва, ако пострадалият поиска
това."

§ 70. В чл. 353б  след думата �отпадъци� се добавя �токсични химически
вещества, биологически агенти, токсини и радиоактивни вещества� .

§ 71. В чл. 415, ал. 1 след думата �ядрено� съюзът �или� се заменя със
запетая, а след думата �химическо� се добавя �бактериологично, биологично или
токсично�.

§ 72. Създава се чл. 415а:
�Чл. 415а. Който предприема военни приготовления за използване на ядрено,

химическо, бактериологично, биологично или токсично оръжие като метод за водене на
война, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.�

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 73. Навсякъде в Особената част на кодекса предвиденото наказание глоба в
размер  до 100 лева се заменя с наказание глоба в размер �от 100 до 300 лева�.

§ 74. Навсякъде в Общата част на кодекса думите �задължително заселване� и
�лишаване от право на местоживеене в определено населено място� се заличават, а в
Особената част се заменят с �пробация�.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 75.  Параграфи 3, 6, 8 - 17, § 18, т. 2 � 5 и § 74 влизат в сила едновременно с
измененията и допълненията на съответния закон.

§ 76. Рецидивистите, осъдени с влезли в сила присъди  при условията на
действащия до влизането в сила на този закон чл. 26 (в сила от 8 август 1997 г.),
изтърпяват наказание за всяко осъждане, но не повече от предвидения от закона
максимален размер за най-тежкото от престъпленията, за които са осъдени.
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§ 77. Висящите производства към деня на влизането в сила на закона за
престъпления по чл. 172, ал. 2, чл. 182, ал. 1, 3 и 4 и чл. 183 се довършват по досегашния
ред, ако в тримесечен срок от влизането в сила на закона пострадалият поиска това.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ��������� 2002 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

19.04.2002 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)



М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и
допълнение на Наказателния кодекс

Целта на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс е синхронизиране на системата на наказания с тази на другите
европейски страни и усъвършенстване на уредбата за наказване на тероризма,
корупцията, организираната престъпност, трафика на хора и търговията с хора,
компютърните престъпления, разработването, производството, натрупването и
използването на химически, бактериологични (биологични) и токсични оръжия
съобразно международните стандарти в съответните области.

1. С § 1 се предлага възстановяване на института на продължаваното
престъпление, като сe подкрепят мотивите към законопроекта за изменение и
допълнение на Наказателния кодекс, внесен от депутата Михаил Миков. С
възстановяване на стария текст на чл. 26 се определя по-точно обхватът на приложение
на чл. 23 � 25 от Наказателния кодекс и се премахва една явна несправедливост по
отношение на обвиняемите за престъпления, представляващи опасен рецидив. С
предвиденото допълнение на ал. 6 се ограничава възможността да се отменя присъдата и
да се възобновява производството, ако след осъждането се разкрие друго извършено
престъпно деяние при условията на продължавано престъпление.
С § 72 от Преходните разпоредби се решава проблемът с вече осъдените с влязла в сила
присъда при условията на досегашния
чл. 26.

2. С § 2 до 18 на законопроекта се правят промени в системата на наказанията
и се въвежда ново наказание - пробация. Това наказание е форма на алтернатива на
наказанието лишаване от свобода, както и сега действащите алтернативни наказания:
поправителен труд, задължително заселване и лишаване от право на местоживеене в
определено населено място, както и възможностите за условно осъждане и условно
предсрочно освобождаване. Необходимостта от въвеждане на алтернативни мерки на
наказанието лишаване от свобода е в съответствие с европейските стандарти за
третиране на правонарушителите, регламентирани с Европейската конвенция за защита
правата на човека, Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията,
Европейските правила за затворите, както и с препоръките на Съвета на директорите на
европейските затворни администрации към правния департамент на Съвета на Европа,
които определят лишаването от свобода като най-тежка крайна мярка за
противодействие на престъпността. (България е една от последните от страните -
кандидатки за присъединяване, без законодателно регламентиране на пробацията, без
структурно и организационно изградени пробационни служби.)
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С § 7 минималният размер на наказанието глоба се определя на 100 лева.
С § 18 се предвижда разширяване на възможностите за прилагане на условно
предсрочно освобождаване и спрямо осъдените за престъпление, представляващо опасен
рецидив.

3. Във връзка с необходимостта от създаване на съвременна уредба за
наказване на тероризма в § 20 � 23 от законопроекта се предвижда да се въведат
специални състави за тероризъм и финансиране на тероризма (чл. 108а). Освен това
предлаганите промени в Наказателния кодекс са насочени към наказване на:
създаването, ръководенето и участието в терористична група (чл. 109); приготовлението
към извършване на тероризъм (чл. 110) и приложение на конфискацията спрямо тези
престъпления(чл.114,ал.2).

С § 60 и 61 се криминализира явното подбуждане към извършване на
тероризъм чрез проповед (чл. 320) и заканата да бъде извършен тероризъм (чл. 320а).
Тези законодателни предложения са подготвени, като са взети предвид съответните
текстове от ратифицираната наскоро Международна конвенция за борба с
финансирането на тероризма, текстове от проекта на Всеобхватна конвенция на ООН
срещу международния тероризъм и предложението на Европейската комисия за Рамково
решение на Съвета за борба с тероризма.

4. Създаването на т. 20 в чл. 93 от Наказателния кодекс е насочено към
законово дефиниране на понятието �организирана престъпност� (§ 19). Предложеното
определение на �организирана престъпна група� е напълно съобразено с дефиницията по
чл. 1  на Съвместните действия от 1998 г. за обявяване за престъпление на участието в
престъпна организация в държавите - членки на Европейския съюз, както и с
дефиницията по чл. 2 от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана
престъпност, която е ратифицирана от нашата страна.

Същото се отнася  и  за измененията и допълненията с § 62 в чл. 321, които са
насочени към адекватно регламентиране на наказателната репресия по отношение на
образуването, ръководенето и участието в организирана престъпна група, както и към
криминализиране на сговора за извършване на организирана престъпна дейност.

Във връзка с борбата с организираната престъпност с § 24 � 26, 28, 31, 37, 46
и 64 се предлагат квалифицирани състави за убийство (чл. 116), телесни повреди (чл.
131), отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142), склоняване към
проституция (чл. 155), трафик на хора (чл. 159в), грабеж (чл. 199), контрабанда (чл. 242)
и палеж (чл. 330), когато деянието е било извършено от лице, което действа по
поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

5. Измененията и допълненията с § 27 в раздел �Разврат� предвиждат по-
строги и диференцирани наказания за изнасилване на малолетни и непълнолетни лица,
както и за изнасилване с цел въвличане в последващи развратни действия или
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проституция (чл. 152).

Промените, предвидени в § 28 и 29, са насочени към уеднак-вяване на
наказателноправната защита на половата неприкосновеност на лицата и от двата пола
(чл. 155 и 157).

С измененията в чл. 159 (с § 30) в същия раздел се създава нова адекватна
уредба за наказване на порнографската дейност, включително на тази, свързана с
използване на деца.  Освен това, в съответствие с изискванията на Европейския съюз, се
криминализира държането на детска порнография (съобразно Съвместните действия от
24 февруари 1997 г. за борба с търговията с хора и сексуална експлоатация на деца).

6. За изпълнение на стандартите по посочените Съвместни действия от 1997
г., както и за привеждане на наказателната уредба в съответствие с изискванията на
Протокола за трафика на хора, особено на жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН
срещу транснационалната организирана престъпност (и двата акта са ратифицирани от
нашата страна), с § 31 се предлага да бъде създаден нов раздел �Трафик на хора� (чл.
159а, 159б и 159в), съдържащ разпоредби относно наказването на трафика на лица с цел
да бъдат използвани за развратни действия, принудителен труд, вземане на органи или
държани в принудително подчинение както в рамките на страната, така и в
международен мащаб. В този раздел са предвидени квалифицирани състави с по-тежки
наказания за трафик на деца и такъв, извършен чрез използване на принуда, въвеждане в
заблуждение или чрез използване състояние на зависимост, както и когато деянието е
извършено от организирана престъпна група.

7. Текстовете на предлаганите с § 19 т. 21, 22, 23 и 24 в чл. 93 на
Наказателния кодекс имат за цел да дефинират новите понятия, свързани с предлаганата
криминализация на деяния, нарушаващи глобалния достъп до компютърни
информационни данни или използването  на информационни системи и услуги.
Определенията са адаптиран прочит на дефинициите на тези понятия в Европейската
конвенция за киберпрестъпността, която бе подписана от нашата страна през 2001 г.

Предлага се (с § 41) да бъде създадена нова глава �Компютърни
престъпления�, в която се съдържа наказателноправна уредба на деянията, насочени
срещу сигурността, неприкосновеността и правилното функциониране на компютърни
системи и компютърни информационни данни.

Това са компютърните престъпления от �чист� вид. Извършителите на друг
вид престъпления, използвали за осъществяване на престъпното деяние �чисто
компютърни престъпления�, ще могат да бъдат санкционирани според правилата за
съвкупностите от Общата част на Наказателния кодекс.

При подготвянето на проектотекстовете са взети предвид предложенията на
депутата Михаил Миков, на Министерството на вътрешните работи и частта за
компютърни престъпления от проекта за нов Наказателен кодекс на Министерството на
правосъдието, която бе обсъдена от широк кръг компютърни специалисти и юристи и
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поместена във web-страницата на Министерството на правосъдието.
Проектът за тази глава е изцяло съобразен с изискванията на Европейската конвенция за
киберпрестъпността.

8. Значителна част от измененията и допълненията в законопроекта са
насочени към изпълнение на Националната стратегия за противодействие на
корупцията, респективно - на задълженията, поети от държавата по някои международни
антикорупционни инструменти, и на тези за привеждане на вътрешното законодателство
в съответствие с достиженията на Европейския съюз в областта на правосъдието и
вътрешните работи. Тези изменения и допълнения съответстват на стандартите на
антикорупционните инструменти на Съвета на Европа (Наказателната конвенция срещу
корупцията - ратифицирана), Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в
международните търговски сделки - ратифицирана, влязла в сила и обнародвана),
Европейския съюз (Конвенцията за борба с корупцията, в която са въвлечени служители
на Европейските общности или служители на държавите - членки на Европейския съюз,
Протокола към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските
общности, Съвместните действия за борба с корупцията в частния сектор) и повечето от
тях са били предмет на препоръки от страна на тези организации.

Промените предвиждат:
- разширяване обхвата на понятието �чуждо длъжностно лице� (чл. 93, т. 15,

буква �в�);
- криминализиране на подкупа в частния сектор (чл. 225в)

с § 42;
С § 49 � 59 се предлага усъвършенстване на действащите състави по раздел

�Подкуп�, включително обхващане на неимотните облаги/услуги от предмета на
подкупа и въвеждане на наказание глоба;

- криминализиране на пасивния подкуп на чужди длъжностни лица (чл. 301,
ал. 5);

- криминализиране на търговията с влияние/упражняването на влияние с цел
облагодетелстване (чл. 304б);

-криминализиране на подкупа на арбитри и, в определени случаи, на
защитници и повереници (чл. 305);

- ограничаване на защитите по чл. 306.
Предлаганата нова редакция на чл. 302, т. 1 и  разпоредбите на чл. 304а и чл.

305, ал. 2 са пряко насочени към противодействие на корупцията в съдебната власт и във
връзка с осъществяване на правосъдието.

9. Направеният от Министерството на външните работи анализ на
съответствието на действащата наказателноправна уредба със задълженията на
Република България, произтичащи от присъединяването й към Конвенцията за забрана
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на разработването, производството, натрупването и използването на химическо
оръжие и за неговото унищожаване и към Конвенцията за забрана на разработването,
производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични
оръжия и за тяхното унищожаване, наложи необходимостта от допълнения към
съществуващи в НК текстове с оглед на актуализацията им. С т. 3 и 4 на § 19
определенията за прекурсор и незаконен трафик (в т. 17 и 18 на чл. 93) се допълват в
съответствие с изискванията на посочените конвенции. В раздел �Престъпления,
извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства� чл. 337 и 339 се допълват
с химически, биологични или ядрени оръжия (с § 66 и 67); в раздел �Престъпления
против народното здраве� чл. 353б се допълва с токсични химически вещества,
биологически агенти, токсини и радиоактивни вещества
(с § 70), а при �Престъпленията против мира и човечеството� се криминализират
воденето на война с бактериологично, биологично или токсично оръжие с допълнението
на чл. 415, ал. 1 (§ 71) и приготовлението за използване на такова оръжие като метод за
водене на война с новосъздадения чл. 415а (§ 72).

10. Освен предложените тематични промени законопроектът включва и други
изменения и допълнения:

- с § 33 се предвижда наказателноправна защита и на членуването в
синдикална или друга организация (чл. 172) по искане на КНСБ;

- с § 35 се завишава наказанието за опиване и продаване за лична употреба на
алкохол на непълнолетни (чл. 193) в съответствие с предложенията по Националната
програма за защита на здравето и безопасността на децата (Решение на Министерския
съвет от
27 декември 2001г.);

- с § 43 и 44 се завишават наказанията за престъпления по
чл. 233 и 234 (външнотърговска дейност със стоки с възможна двойна употреба и
продажбата на стоки без бандерол).

Предвид нарастването у нас на някои видове престъпност се предлага
криминализирането на:

- неправомерното поведение на заложния длъжник, с което умишлено се
увреждат интересите на кредиторите с § 38 и 39 � нови
ал. на чл. 216 и 217 (унищожаване и повреждане на движима или недвижима вещ и
злоупотреба с доверие);

- търговията с черни и цветни метали без съответно разрешение с § 45 - нов
чл. 234б;

- противоправното носене с цел използване за извършване на друго
престъпление на полицейска униформа, знак или надпис с § 47 � нов чл. 274а;
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- възпрепятстването или осуетяването на изпълнението на съдебно

решение по какъвто и да е начин с § 48 � нова ал. 1 на
чл. 296;

- причиняването по непредпазливост на горски пожар при умишлен палеж на
стърнища с § 65 � нова ал. 2 на  чл. 331.

С оглед постигането на процесуална бързина и икономия и облекчаване
дейността на прокуратурата с § 32, 34 и 36 се предвижда някои престъпления от общ
характер с по-ниска степен на обществена опасност да се преследват по тъжба на
пострадалия.

11.  С Допълнителните разпоредби:
- се определя  завишаване на предвидения досега размер под 100 лева на

наказанието глоба  в Особената част - от 100 до 300 лева
(§ 73), и

- отменените наказания �задължително заселване� и �лишаване от право на
местоживеене в определено населено място� се заменят в Особената част с новото
наказание пробация (§ 74).

12. С Преходните разпоредби:
- с § 75 се отлага влизането в сила на  всички изменения, свързани с

въвеждането на новото наказание �пробация�, до приемането на съответните промени в
Закона за изпълнение на наказанията, с който освен редът за изпълнение на
нововъведеното наказание ще се регламентират и случаите на започнало изпълнение на
наказанията, отменени с този закон;

- с § 76 се регламентира редът за изтърпяване на наказанията на рецидивисти,
наложени по действащия до предлаганите изменения чл. 26;

- с § 77 се урежда редът за приключване на вече започналите производства  от
общ характер по чл. 172, ал. 2, чл. 182, ал. 1, 3 и 4 и чл. 183.

Законодателните промени във връзка с наказването на тероризма,
корупцията, организираната престъпност, търговията с хора и компютърните
престъпления са от особена важност за ефективното противодействие на съответните
видове престъпна дейност в страната и ще имат силен превантивен ефект. Тези промени
в Наказателния кодекс значително ще увеличат капацитета на правораздавателните
органи за противодействие на посочените престъпления и ще спомогнат за ограничаване
и поставяне под контрол на съответните видове престъпна дейност. Освен това
предлаганата наказателноправна регламентация значително ще подобри възможностите
за полицейско и съдебно сътрудничество (правна помощ и екстрадиция) за разкриване,
преследване и наказване на тези престъпления със страните от Европейския съюз и с
другите страни със съвременни наказателноправни системи. Във връзка с последното
промените в Наказателния кодекс ще се отразят положително както върху хода на
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преговорите за членство в Европейския съюз по глава 24 �Правосъдие и вътрешни
работи�, така и върху решението за покана на страната за членство в НАТО. 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)


