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ВХ.№354-01-75/24.07.2003 г.							Проект!
З А КОН
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 бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. З от 11.01.1977 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, бр. 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 3.07.1992 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 бр. 153 от 1998 г., бр. 7, 51,и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 2000 г., бр. 41 и 101 от 2001г. , бр. 45 и 92 от 2002 г.)
§1. В чл. 53, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В буква "а" в края запетаята се заменя с точка и
запетая, а съюзът "и" се заличава.

2.	Буква "б" се изменя така:
"б) имуществото, придобито чрез или по повод на престъпление, независимо чия собственост е, освен ако не подлежи на връщане или възстановяване; когато придобитото липсва или подлежи на връщане или възстановяване, присъжда се неговата равностойност;"

3.	Създава се буква "в":
"в) имуществото, получено при отчуждаване на имущество, придобито чрез или по повод на престъпление."
§ 2. В чл. 93 се създава т. 25:
"25. "Придобито чрез или по повод на престъпление" е всяко имущество, което произтича непосредствено или опосредено от извършено престъпление или е получено заради извършено престъпление."
§ 3. В чл. 157 се правят следните изменения:
1.	Алинея 2 се изменя така:
"(2) Който извърши хомосексуални действия по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не представлява престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години."
2.	Алинея 3 се изменя така:
"(3) Който извърши хомосексуални действия по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на -извършеното, се наказва с лишаване от свобода до три години."
§ 4. Създават се чл. 182а и чл. 1826:
"Чл. 182а. (1) Който с цел извличане на имотна облага подбуди родител чрез дарение, обещание, заплаха или злоупотреба със служебно положение да изостави свое дете или да даде съгласие за осиновяването му, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба до две хиляди лева.
(2)	При условията и с наказанието по алинея първа се наказва  и  лице,   което  подбужда  непълнолетен  да даде съгласие за осиновяването си, когато законът го изисква.
(3)	Който с цел извличане на имотна облага посредничи, без да  има  право за това,  между лице  или  семейство, желаещо да осинови дете, и родител, желаещ да изостави свое дете, или жена, приемаща да износи в утробата си дете с
цел да го предаде за осиновяване, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.
(4)	Ако деянието по ал.   З е  извършено  повторно, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до четири хиляди лева.
Чл. 182б. Който по какъвто и да е начин разпространява информация за деца, които могат да бъдат осиновени или са осиновени без съгласието на техните родители или законните им представители, или без съгласието на съответните компетентни органи, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба до хиляда лева."
§ 5. Създава се чл. 192а със следното съдържание:
"Чл. 192а. (1) Който приеме лице, ненавършило 18-годишна възраст, на работа, която е възможно да увреди здравето, безопасността или морала му, се наказва от свобода до шест месеца и глоба от 500 до 1000 лева.
(2)	Ако   престъплението  по  ал.   1   е   извършено   по отношение   на   лице,   ненавършило   16-годишна   възраст, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от 500 до 3000 лева
(3)	Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от 500 до 3000 лева по ал. 1 и лишаване от свобода до три години и глоба от 1000 до 5000 лева по ал. 2."
§ 6. В чл. 225в, ал. 4 съюзът "и" се заменя с "или".
§ 7. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Алинея 1 се изменя така:
"(1) Който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права, свързани с имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез или по повод на престъпление, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева."
2.	Създава се нова ал. 2:
"(2) С наказанието по предходната алинея се наказва и този, който придобие, държи или използва по какъвто и да е начин имущество, като знае или предполага в момента на получаването му, че то е придобито чрез или по повод на престъпление."
3.	Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават ал. 3,4 и 5.
4.	Досегашната ал. 5 става ал. в и се изменя така:
"(6) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата."
	§ 8. Създават се нови чл. 253а и чл. 253б: 
	"Чл. 253а. (1) Приготовлението за изпиране на пари се наказва с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(2)	Същото  наказание  се  налага  и   на  онзи,   които подбужда другиго към изпиране на пари.
(3)	Имуществото,   предназначено  за   извършване  на изпиране на пари, се отнема в полза на държавата.
Чл. 253б. (1) Който извърши изпиране на пари по непредпазливост, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от пет до десет хиляди лева.
	Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата."

§ 9. Досегашният чл. 253а става съответно чл. 253в.
§ 10. В чл. 346 се правят следните допълнения и изменения:
1.	Създават се нови алинеи 2, 3 и 4:
"(2) Когато деянието е извършено с намерение за последващо искане на имотна облага като откуп, за да бъде върнато отнетото моторно превозно средство, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.
(3)	Със същото наказание се наказва и този, който посредничи при искането на откупа.
(4)	Наказанието е лишаване от свобода от две до десет години и глоба до три хиляди лева, когато е получена имотна облага като откуп.
(5)	В случаите по ал. 2 деецът се наказва при условията на чл. 55, ако доброволно върне противозаконно отнетото моторно превозно средство преди да е поискан откуп."
3.	Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно 6, 7, 8, 9 и 10.
§ 11. В алинея 6 на чл. 354б думите "до три години” се заменят с "от една до шест години, глоба до пет хиляди лева".
(2)	


Мотиви

към проекта на Закон за изменение и
		        допълнение на Наказателния кодекс

В резултат на прегледа на българската система за противодействие на изпирането на пари в рамките на експертния комитет на Съвета на Европа в тази област (1999 г.) и на препоръките на Европейската комисия на Подкомитет № 8 Митници, данъци, наркотици, изпиране на пари, одит и финансов контрол (12.06.2002 г.), е поставен въпросът за усъвършенстване на наказателно-правната уредба на изпирането на пари с оглед постигане на ефикасно преследване и наказване на извършителите на този вид престъпления. Основните препоръки на европейските експерти са насочени към усъвършенстване на основния състав на изпирането на пари - чл. 253, и режима на отнемане на "придобитото чрез или по повод на престъпление имущество", чиято регламентация се съдържа в чл. 53. Същевременно, необходимо е в чл. 93 да се даде точна дефиниция на облагите, които произтичат пряко и опосредено от извършването на престъпление. Както оценителите на българската система за противодействие на изпирането на пари от Съвета на Европа, така и представителите на Европейската комисия изразяват виждането, че криминализирането на изпирането на пари по непредпазливост и приготовлението за изпирането на пари би било оценено положително. Отбелязва се, че подобни промени биха имали позитивен ефект и по отношение на преговорите за присъединяване към ЕС по Глава 24 - Правосъдие и вътрешни работи. Предложените изменения и допълнения отговарят напълно на изискванията на Европейската конвенция № 141 относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление. Обхващат се всички възможни форми на изпиране на пари, в т.ч. "прикриване произхода, местонахождението, движението и действителните права, свързани с имущество, придобито при или по повод на престъпление'' и "придобиването, държането и използването" на престъпно придобитото имущество. В режима на отнемане на престъпните облаги се прецизира текста на чл. 53 по отношение на обектите, които се засягат от тези мерки, като приложното му поле ще обхваща всички възможни облаги, придобити пряко или опосредено в резултат на престъпление, както и тези в резултат на отчуждаване на престъпно придобитото имущество при гарантиране правата на трети добросъвестни лица.
Предложената правна уредба ще позволи на съдебните и правоохранителни органи да бъдат по-ефективни при наказателното преследване и осъждане на извършителите на престъпления по изпиране на пари и отнемане на придобитите от престъпления облаги и ще причисли България към държавите, които полагат значителни усилия за отпор срещу разрастващото влияние на престъпността в глобалните икономически и обществени процеси.
С предлаганите промени в чл. 157 се постига пълно уеднаквяване в наказателноправната уредба на хетеросексуалните и хомосексуалните лица, включително и на санкцията, при съвъкуплението с малолетни и при хомосексуални действия спрямо тях, както и при същите действия спрямо непълнолетни, които не разбират свойството или значението на извършеното спрямо тях.
Криминализирането на деянията, свързани с посредничество при осиновяване произтичат от задълженията на Република България по Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания от 1993 г., ратифицирана от Народното събрание на 31 януари 2002 г. Съгласно чл. 4, буква с, точки 3 и 4, съгласията, давани от родителите при осиновяването, следва да са дадени свободно и да не са мотивирани чрез заплащане или възнаграждения под каквато и да е форма. Същото изискване е валидно и за дете, което дава съгласие за осиновяването си, когато законът го изисква - чл. 4, буква d , точки 3 и 4. Член 11 от конвенцията допуска посредничество при осиновяване да извършват упълномощени от централния орган по чл. 6 организации, които имат само идеални цели - тоест посредничество при осиновяване като търговска дейност не може да се извършва и за това нарушение следва да се носи наказателна отговорност.
Със създаването на нов престъпен състав - чл. 192а -се отговаря на изискванията на Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детски труд, ратифицирана от Република България на 21.06.2000 г.       ( ДВ, бр. 54 от 2000 г.).
През последните години за сметка на кражбите зачестиха престъпните отнемания на чужди моторни превозни средства с намерение впоследствие да се иска откуп за връщането на превозното средство. Предлага се криминализиране на тези нови престъпни деяния в нови алинеи към текста на чл. 346, тъй като в тези случаи е различно намерението на дееца - да ползва отнетото превозно средство като инструмент за принуда за даване на откуп.
Изменението в чл. 225в е изправяне на технически пропуск при предишното изменение на НК, а в чл. 354б - се налага поради факта, че квалифицираният състав за повторност /ал. 6/ сега се наказва по-леко от основния състав /ал. 5/.





24.07.2003 г.				Вносител: Борислав Ралчев /ПГ на НДСВ/

