РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


				ПРОЕКТ 


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

(Обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г., изм. и доп. бр.29 от 1968 г., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и бр. 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 и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 от 2004 г.)


§ 1. В чл. 244 в ал. 1 в предложение трето след думите "в страната", се добавя "придобие, изнесе или пренесе.”
		
§ 2. Създава се нов чл. 244а:
"Чл.244а. Който в нарушение на установения за това ред сече монети, отпечатва банкноти или съзнателно ги прокара в обръщение, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години."
		
	§ 3. В член 246 се правят следните изменения и допълнения:
	1. В ал. 2 в края на предложение второ, след думите "ако сдружението е образувано за това", се добавя "или преди да довърши изпълнението на престъпление по ал. 3".
2. В ал. 3 в предложение първо, след думата "изготвя" се добавя "придобива", а след думата "оръдия" се добавя "компютърни програми или елементи за защита на паричните знаци", като в края на изречението думите "до три" се заменят с "до шест".

§ 4. В чл. 254 се правят следните изменения и допълнения:
	1. Създава се нова ал. 2:
	"(2) Същото наказание се налага на онзи, който извърши деянието по ал. 1 или скрие сведения в нарушение на задължение да предостави такива с цел получаване на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава."
	2. Сегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея думите "предходната алинея" се заменят с "предходните алинеи".
	3. Сегашната ал. 3 става ал.4, като в нея думите "по ал. 2" се заменят с "по ал. 3", а след думата "кредита" се добавят думите "или е отпуснало средствата по ал. 2".
		
§ 5. Създава се чл. 254б:
	"Чл. 254б (1) Който използва не по предназначение получени финансови средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
	(2) Ако длъжностно лице разпореди да бъде извършено деянието по предходната алинея, наказанието е лишаване от свобода до шест години,  като съдът може да лиши виновния от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7."
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение 
на Наказателния кодекс


	С проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се изпълнява поетия от българската страна ангажимент да хармонизира националното законодателство с Конвенцията за защита финансовите интереси на Европейските общности от 1995 г. и Рамковото решение на Съвета на Европейския съюз от 29 май 2000 г. относно засилване защитата чрез наказателни и други санкции срещу фалшифицирането на парични знаци във връзка с въвеждането на еврото. 
	По-специално, в Общата позиция на Европейския съюз CONF-21/03 от 15.10.2003 г., с която се затваря Глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”, изрично е предвидено, че значително по-рано от момента на присъединяване към Европейския съюз, България трябва да е постигнала пълно съответствие с чл. 1, ал. 1 от Конвенцията за защита финансовите интереси на Европейските общности. Готовността на България да предприеме необходимите изменения за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на Конвенцията е потвърдена и в Българския принос към Редовния доклад на Европейската комисия за 2004 г. 
Посочената разпоредба на чл. 1, ал. 1 от Конвенцията съдържа елементите - действия и бездействия - на понятието за измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности. Част от тези елементи се съдържат в редица състави от  различни раздели на особената част на НК, като измамата по чл. 209, документната измама по чл. 212 и квалифицираните състави за престъпно посегателство срещу имущество от фондове на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава по чл. 202, ал. 2, т. 3 и чл. 212, ал. 3 и 4. Тук също следва да се посочат и документните престъпления по 308, 309, 311, 313, ал. 1 и ал. 3 и 316  (субсидиарен). 
Останалата част от елементите, които към момента не са обхванати от действащите разпоредби от Особената част на Наказателния кодекс, се въвеждат с предлаганото допълнение по чл. 254 от Наказателния кодекс, с което в нова ал. 2 е криминализирано предоставянето на неверни сведения, а също и скриването на сведения в нарушение на задължение за предоставяне на такива, с цел получаване на средства от фондове на Европейския съюз. В допълнения текст на ал. 4 (досегашна ал. 3) се обхваща и пасивната измама - от длъжностно лице, което е отпуснало средствата по ал. 2.
В съответствие с третата хипотеза по б. “а” на чл. 1 от Конвенцията (неправилно използване на финансови средства от фондове на ЕС за цели, различни от тези, за които са били предоставени) в новия чл. 254б е предвидено наказание лишаване от свобода до 5 г. за използване на средства от фондове на Европейския съюз не по предназначението им. 
С посочените изменения е хармонизирано понятието за “измама” за целите на защита на финансовите интереси на Европейските общности по Наказателния кодекс и по Конвенцията, с което се постига пълнота в законовата уредбата и се гарантира възможността за наказателно преследване в случаите на злоупотреби със средства от фондовете на Европейския съюз и реализиране на съответна наказателна отговорност на извършителите. 
Във връзка със защитата на единната европейска валута от фалшифициране, законопроектът предвижда включване на две нови форми на изпълнителното деяние по чл. 244, наред с прокарването в обращение и вносът - придобиване и изнасяне от страната на подправени парични знаци или знаци по чл. 243. 
За да отговори на изискването по чл. 4 от Рамковото решение за инкриминиране производството на банкноти и монети чрез използване на законни средства и техника, но в нарушение на правилата за тази дейност, както и за пускане на парите в обращение, законопроектът предвижда създаване на нов чл. 244а.  
Деянията, които съгласно Рамковото решение трябва да бъдат обявени от националното законодателство за престъпления, също така обхващат създаване, придобиване и притежаване на компютърни програми, предназначени за производство на фалшиви парични знаци, както и на холограми и други елементи за тяхната защита. В този смисъл е допълнен текста на чл. 246.
С посочените допълнения в чл. 244 и 246 и новия 244а е постигнато съответствие с каталога от изпълнителни деяния по чл. 3 и чл. 4 от Рамковото решение, осигуряващо адекватно ниво на наказателноправна защита на единната европейска валута и съобразено с мерките, въведени в рамките на Европейския съюз. 
Значението на тези мерки се подчертава и с приемането на Регламент на Съвета № 1339 от 28 юни 2001 г., по силата на който мерките за защита на еврото от фалшифициране са задължителни и за тези страни-членки, които не са възприели еврото като национална валута. 
В по-общ контекст, защитата на еврото се разглежда като елемент от защитата на финансовите интереси на Европейските общности, във връзка с което постигането на стандартите на Европейския съюз е основен акцент в процеса на подготовката за членство.
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