
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

          Проект! 

 

 

ЗАКОН  

 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 

 

§ 1. В чл.145а (1) се правят следните изменения и допълнения: 

„(1) думите „до три” се заменят с „от три”, а думите „до 

петстотин” с „до пет хиляди”. 

1. В ал.2 думите „от една” се заменят с „от три”, а думите „до пет 

хиляди” с „до осем хиляди”. 

2. 3. Създава се нова ал.4 със следното съдържание: 

„(4) Ако информацията по ал.1: 

  1. се разгласява публично устно, чрез печатни 

произведения или по друг начин; 

  2.  се отнася за длъжностно лице или представител на 

обществеността при или по повод изпълнение на службата или 

функцията му или 

  3. е причина за настъпили тежки последици 

Наказанието е лишаване от свобода от три до пет години и глоба 

до десет хиляди лева”. 

 

§ 2. В чл.339а се правят следните изменения: 

1. В ал.1 думите „до три” се заменят с „до пет”. 

2. В ал.3 думите „от една” се заменят с „от три”. 

 

 

 

Народен представител: Лъчезар Иванов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



М О Т И В И 

 

Към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния 

кодекс 

 

 

 

 Предлаганите в законопроекта промени предвиждат увеличаване на 

квалифицирано наказание за използване на информация, събрана чрез 

специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение, както 

и за използване на специални технически средства, предназначени за 

негласно събиране на информация, без надлежно разрешение, което се 

изисква по закон. 

 В последно време в България информация, събрана чрез специални 

разузнавателни средства, се използва широко за дискредитиране на 

публични лица и за целите на нелоялна конкуренция в бизнеса и 

политиката. 

 Смятам, че една от причините за тези деяния са недостатъчно 

високите наказания, предвидени в Наказателния кодекс. Приемането на 

предлаганите промени в Наказателния кодекс ще допринесе за реализиране 

на генералните цели на наказателното право, а именно защита на 

обществените отношения от престъпни посегателства и предупредително-

възпиращо въздействие върху потенциални престъпници. 

 Предлагам увеличаване на наказанието за тези престъпления, като 

лишаването от свобода да стане до 5 години и така да  може да се прилагат 

СРС-та при разследването на тези престъпления. 

 По този начин с увеличаване на наказанието ще се ограничи 

приложението на чл.78а от НК, а именно освобождаване от наказателна 

отговорност на лицата, извършили такива престъпления. 
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