
 

 

ЗАКОН 
за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на 

имущество,  придобито от престъпна дейност 
     

/обн. ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм. ДВ, бр. 86 от 25 Октомври 2005 г., 

изм. ДВ, бр. 105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 33 от 21 Април 2006 г., изм. 

ДВ, бр. 75 от 12 Септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 52 от 29 Юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 

59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 16 от 15 

Февруари 2008 г./ 

 

 § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В  ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
а. В т. 5 се заличава текста в скобите „(кражба с предмет моторно превозно 

средство)” ; 

б. В т. 6 се заличава текста в скобите  „(грабеж с предмет моторно превозно 

средство)” ;  

в. В т. 10 след думите  „т.1” се  поставя запетая и се добавя думите “т. 2, т. 3 и т. 4” 

; 

г. В т. 11 след думата „членове” се добавят числата “ 217 и чл.220” поставя запетая 

;   

д. Т.12 се изменя така : 

„т.12. членове 233 – 234б” ; 

е. В т. 15 след думите „членове 243 - 246” се поставя запетая и се добавя “чл. 249” 

ж. Създава се нова т. 18 със следното съдържание : 

“т. 18. членове 278, 278б  и 280” 

з. Досегашната т. 18 става т. 19 и се изменя така : 

„т. 19. член 282, чл.283 и чл.283а” 

и. Досегашната т. 19 става т. 20 

й. Досегашната т. 20 става т. 21 

к. Създава се нова т. 22 със следното съдържание: 

“т. 22. член 319а, ал. 4 и 5, чл. 319б, ал. 3 и чл. 319д, ал. 2” 

л. Досегашната т. 22 става т. 23 и се изменя така: 

“т. 23. член 321, ал. 1, 2, 3, 5 и 6  и чл. 321а” 

м. Досегашната т. 23 става т. 24 

н. Досегашната т. 24 става т. 25 и се изменя така : 

„т. 25. чл.346, ал. 2, т. 4, ал.3 и ал. 6” 

о. Досегашната т. 25 става т. 26 и се изменя така : 

„т.26. член 349а, ал. 2, чл.354а, чл.354б, ал.4, 5 и 6 и чл.354в, ал.1, 2, 3    и 5” 

 

2. В ал. 2   се създава  т.2а  със следното съдържание  : 
„т.2а. Наказателното производство не е започнало или започнатото е прекратено 

поради това, че наказателната отговорност на дееца е погасена поради изтичане на 

предвидената от закона давност, или”. 

 



3. Създава се ал. 4 със следното съдържание : 
„(4) Производството по закона се провежда и срещу лица, които са осъдени с 

влязла в сила присъда за някои от престъпленията по НК, изброени в този текст, 

независимо дали са реабилитирани.” 

 

 § 2. В чл. 4, ал. 2 се създава изречение второ със следното  съдържание :  
“На отнемане подлежи и полученото при замяна, когато придобитото от престъпна 

дейност имущество е прехвърлено на трето добросъвестно лице по възмезден 

начин чрез замяна.” 

 

§ 3. В чл. 8, ал. 1 се правят следните допълнения: 
След думата “съпруг” се добавя “лице, с което проверяваното лице се намира във 

фактическо съжителство , бивш съпруг.” 

 

§ 4. Чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1. след думата “съпруг” се поставя запетая и се добавя ”бивш съпруг, 

роднини по права линия без ограничение в степените, а по съребрена – до втора 

степен включително”. 

2. Създава се ал. 2: 

„ал. 2. До доказване на противното се смята придобито за сметка на проверяваното 

лице имуществото, което трети лица са придобили на свое име, но със средства на 

проверяваното лице, когато тези средства са придобити от престъпна дейност.” 

 3. Създава се ал. 3: 

„ал. 3. До доказване на противното се смята придобитото за сметка на 

проверяваното лице имущество, което юридическите лица по чл. 6 са придобили от 

трети лица на свое име, когато придобитото надхвърля печалбата на тези 

юридически лица през проверявания период и не може да се установи друг 

източник на средства.” 

 

 § 5. В чл. 10 след думата “принос” в скоби се добавят думите  “влагането на 
средства”. 

 

§ 6. Създава се нов чл. 10а със следното съдържание : 
„Чл.10а  (1) В случаите, когато имуществото, придобито от престъпна дейност, е 

било частично или изцяло преобразувано или превърнато в друг вид движимо или 

недвижимо имущество, се отнема това имущество. 

(2) Когато имуществото, придобито от престъпна дейност, е смесено с имущество, 

придобито със законни средства, това имущество подлежи на отнемане до размера 

на имуществото, придобито от престъпна дейност. 

(3) По отношение на приходи или други ползи, извлечени от имуществото, 

придобито от престъпна дейност, или от имущество, получено в резултат на 

преобразуване или превръщане на придобитото от престъпление, както и от 

имущество, смесено с друго, придобито чрез престъпление имущество, се прилагат 

мерките по този член, по същия начин и в степента, в която те се прилагат спрямо 

имуществото, придобито от престъпна дейност.” 

 



 § 7. В чл. 11 се създава изречение трето със следното съдържание : 
 “Основание за спиране на давността е образуване на производство по чл. 13, 

ал. 1, т. 1 от закона.” 

 

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова алинея 11 със следното съдържание : 

„(11) Стажът на лицата по чл. 12, ал. 5 и ал. 10, и на лицата, заемащи длъжност, за 

която се изисква висше юридическо образование и правоспособност, се зачита за 

стаж по чл. 164, ал. 1-5 от Закона за съдебната власт и за юридически стаж по 

Закона за адвокатурата.” 

2. Създава се нова алинея 12 със следното съдържание : 
“(12) Стажът на лицата по чл. 12, ал. 5 и ал. 10, и на лицата, заемащи длъжност, за 

която се изисква висше икономическо образование, се зачита за стаж по 

специалността”.  

3. Досегашната ал. 11 става ал. 13. 

 
§ 9. Създава се нов чл. 13а със следното съдържание : 

1.„(1) Членовете и служителите на комисията задължително се застраховат  за 

сметка на републиканския бюджет срещу смърт, временна неработоспособност или 

трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука”. 

2.“(2) Председателят на комисията определя със списък лицата, имащи право на 

носене а служебно оръжие, предназначено за осигуряване на личната им 

безопасност или за осъществяване на възложените им от закона правомощия.” 

 

 §.10. чл.15 ал.1 се прави следното допълнение: 
1.В изречение второ накрая точката се заличава, поставя се запетая и се добавя 

изразът”банките и кредитните институции.” 

2.В изречение  трето накрая точката се заличава, поставя се запетая и се добавя 

изразът “ и се извършва в двумечесен срок от поискването.” 

 

§ 11.  В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 
1.В ал.1 след думите “Национална агенция за приходите”се добавят думите 

“ Агенция по вписванията / търговски регистър/, Агенция по кадастъра,” 

1. В ал. 2 след думата “Министерството на вътрешните работи” се добавя 

“Държавна агенция “Национална сигурност” 

2. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание : 
„ал.4. Осъществяването на взаимодействието с Държавната агенция “Национална 

сигурност” се определя със съвместна инструкция на комисията и Държавната 

агенция “Национална сигурност”. 

 

§ 12. Създава се чл. 18а със следното съдържание : 
„чл. 18а. Стойността на притежаваното отчужденото или трансформираното от 

проверяваните лица имущество се определя по следния начин : за имущество, 

придобито от държавата, кооперации или обществени организации – по покупната 

цена; за имущество, придобито от граждани и юридически лица, или за построени 

сгради – по пазарни цени по време на придобиването или построяването”. 



 

 §13. В чл. 21 се създава нова алинея 3 със следното съдържание : 
„(3) В случаите на получаване на информация от средствата за масово 

осведомяване или от други органи за образувано наказателно производство за 

престъпление по чл. 3, ал. 1 от този закон, Комисията служебно изисква от 

съответните компетентни органи информация за това.” 

 
 § 14. В чл. 27, ал. 2 след думата “държавата” се добавя “в едномесечен срок 
от влизане на присъдата в сила. В този случай не се прилага чл.309 ал.2 от ГПК 

относно едномесечния срок за предявяване на иска.” 

 

 § 15.   § 1 от Допълнителните разпоредби се изменя така : 
 1.“т.1 б.”а” израза “ от повдигане на обвинението” се заличават и се добавя 

изразът “ от привличане на обвиняем” 

 2„т.2 “Значителна стойност” е стойност над 30 000 лв”. 

 3.В т.4 след израза” дяловете с право на глас” съюзът “и” се заличава и 

вместо него се поставя запетая.  

 

 

       Вносители:  
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МОТИВИ 

КЪМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 

ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО,  
ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 

 
Предложението за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на 

държавата на имущество, придобито от престъпна дейност е изготвено с цел 

отразяване на някои наложителни промени в действащия към момента закон.    

Направените изменения и допълнения могат да се обобщят в следните 

групи: 

Целта на предложението за промяна на чл. 3, ал. 1 е да се разшири 

приложното поле на закона чрез включването в този текст на престъпления, които 

предвиждат причиняването на вреди, в големи или в особено големи размери, или 

такива, при които размерът на вредите не е въведен като обективен признак, но 

чрез които биха могли да се реализират значителни облаги.  

- разширяване предмета на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 

от ЗОПДИППД – кражби и грабежи с предмет моторно превозно средство. 

Предложението е да отпадне текстът в скоби на чл. 3, ал. 1, т. 5 – (кражба с предмет 

моторно превозно средство) и текст в скоби на чл. 3, ал. 1, т. 6 – (грабеж с предмет 

моторно превозно средство). Ограничаването на предмета на кражбата и грабежа 

неоправдано стеснява кръга на лицата, натрупали значително имущество чрез 

престъпна дейност, като изключва престъпления с голяма стойност на причинените 

щети като например: престъпление с предмет благородни метали и ювелирни 

изделия, археологически и антикварни ценности, банкови обири и др., така и 

престъпления с малка стойност на единичната щета, но голяма повтаряемост – 

например джебчийските кражби, чрез които са натрупани имущества с висока 

стойност в резултат на престъпления, извършени не само в Република България, но 

и в чужбина. 

 

- разпоредбата чл. 215, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от НК криминализира вещното 

укривателство, имащо за предмет вещи, поставени под специален режим, 

извършвано по занятие, представляващо опасен рецидив или извършено повторно. 

Неоправдано е от обсега на ЗОПДИППД да бъдат изключени извършители на 

вещно укривателство, когато то се извършва по занаят с вещи, поставени под 

специален режим и когато е извършено повторно или представлява опасен 

рецидив. Тези престъпления също както вещното укривателство в големи размери, 

което фигурира в текста на действащия текст на чл. 3, ал. 1 от закона, водят до 

извличането на значителни престъпни активи. 

 

- съзнателното сключване на неизгодна сделка от длъжностно лице 

/престъпление по чл. 220 от НК/ в повечето случаи е свързано с действието на 

корупционни механизми за въздействие върху длъжностните лица, които 

представляват пострадалата организация. В тази връзка престъпленията по  чл. 220 



от НК могат да се разглеждат като източник на непозволени от закона 

имуществени облаги. 

 

- разпоредбата на чл. 234 от НК криминализира търговска дейност с 

акцизни стоки в нарушение на установения режим на акцизно облагане. Акцизното 

облагане е източник на сериозни приходи за държавния бюджет, като то ще бъде 

свързано и с реда за формиране на приходите на общоевропейския бюджет. 

Същевременно налице е информация за съществуването на различни форми на 

престъпна дейност, свързани с нарушаването режима на акцизите.  В този контекст 

като една от възможните посоки за разширяване противодействието срещу 

престъпното натрупване на имущество следва да се разглежда именно включването 

на престъпленията срещу установения режим на акцизно облагане сред 

основанията по чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД. При разкриване на престъпления по чл. 

234 от НК у извършителя се откриват стоки без бандерол и наказателната 

отговорност се реализира за откритото количество при огледа. Но в голяма част от 

случаите същият е извършвал тази дейност за продължителен период, през който 

обикновено са натрупани сериозни средства.  

 

- разпоредбата на чл. 234а от НК определя извършването на 

външнотърговска дейност като престъпление, както и чл. 234б от НК – изкупуване 

или извършване на търговска дейност с отпадъци от черни или цветни метали без 

разрешение. Престъпленията по чл. 234а и чл. 234б от НК също са деяния, в 

резултат на които извършителите кумулират значителни средства и поради това е 

неоснователно да бъдат извън приложното поле на ЗОПДИППД. 

 

- съставът на чл. 249 от НК криминализира злоупотребата с платежни 

инструменти. Поради това, че престъпленията с платежни инструменти неминуемо 

са свързани с незаконно придобиване на имущество, включването на този текст от 

НК като предпоставка за провеждането на производство по ЗОПДИППД би било 

напълно оправдано. 

 

- разпоредбите на чл. 278 и чл. 278б от НК инкриминира посегателства 

над паметници на културата, иманярство и трафик с културни ценности. 

Незаконният трафик на паметници на културата, антики и произведения на 

изкуството представлява едно от 32-те престъпни деяния, борбата с които стои в 

основата на развитието  на общоевропейско наказателно-правно пространство. 

Налице е и информация за разрастване на незаконното изнасяне на културни 

ценности от България през последните години, както и на случаите на иманярство 

и разрушаване на културно-исторически забележителности с цел реализиране на 

имотна облага. Поради тази причина утвърждаването на посегателствата на 

културни ценности, на иманярството и трафика с паметници на културата като 

основание за производство по реда на ЗОПДИППД следва да се разглежда като 

ефективна форма за ограничаване на икономическите причини за разрастване на 

тези деяния.  

 



- разпоредбата на чл. 280 от НК криминализира улесняването на 

незаконна имиграция. С присъединяването си към Европейския съюз България се 

превръща във външна граница на Съюза и става носител на сериозни ангажименти 

относно гарантиране на законното влизане и пребиваването на територията на 

Европейския съюз. С оглед географската близост на страната ни до зони, 

традиционен източник на сериозен емигрантски поток, както и предвид това, че 

повече от десет години в ЕС се наблюдават различни форми на организирана 

престъпна дейност, свързана с подпомагане на незаконната имиграция и извличане 

на материални облаги от нея, следва да се очаква засилване на този престъпен 

феномен на наша територия. От тази гледна точка включването на чл. 280 от НК 

сред основанията за откриване на производство по реда на ЗОПДИППД следва да 

се разглежда като закономерно решение.  

 

- съставите на чл. 282, чл. 283 и чл. 283а от НК инкриминират 

престъпления по служба, които могат да бъдат източници на престъпни активи. 

Извършвайки престъпления по служба, визирани в чл. 282, чл. 283 и чл. 283а, 

длъжностните лица извличат облаги, включително имотни такива. Тази престъпна 

дейност логично следва да бъде включена в предпоставките за образуване на 

производство по ЗОПДИППД. 

 

- разпоредбите на чл. 319а, ал. 4 и 5, чл. 319б, ал. 3, чл. 319д, ал. 2 от НК 

криминализират формите на компютърни престъпления, които могат да бъдат 

свързани с реализиране на имотна облага и организирана престъпна дейност. 

Развитието на новите технологии и използването на компютърни системи във все 

по-широк кръг от сектори на обществени отношения и в икономиката водят до 

нарастване на престъпните посегателства, свързани с тяхното използване. 

Компютърните престъпления са част от 32-те престъпни деяния, предмет на общо 

противодействие на европейско ниво. В тази връзка включването на визираните 

състави сред основанията за откриване на производство по ЗОПДИППД следва да 

се разглежда като съответстващо на новите тенденции в развитието на 

организираната престъпност в България и на европейско ниво и като част от 

необходимите решения за противодействия срещу тях.  

 

- разпоредбата на ал. 6 на чл. 346 от НК инкриминира деяния, свързани с 

организирана престъпна дейност – отнемане и трафика на МПС. 

Отнемането и трафика на МПС отдавна е изведено в докладите на различни 

национални полицейски служби в ЕС и в дейността на европейската полицейска 

служба (Европол) като една от основните форми на транснационална престъпна 

дейност на територията на Съюза.  Особено значение има и фактът, че именно 

български престъпни групи или престъпни групи с българско участие имат 

сериозна роля в този вид престъпна дейност в държави като Испания и Италия.  В 

този контекст засилването на противодействието срещу тази форма на 

организирана престъпна дейност чрез въвеждането на чл. 346, ал. 6 от НК сред 

основанията за производство по реда на ЗОПДИППД несъмнено е едно 

необходимо решение. 

 



- разпоредбата на чл. 349а, ал. 2 от НК инкриминира деяния, свързани с 

незаконен трафик на органи и тъкани. Доколкото незаконният трафик на органи и 

тъкани е вид организирана престъпна дейност, на борбата с която се отдава 

особено значение на европейско ниво, при промени в ЗОПДИППД следва да се 

обсъди и възможността за вписването на чл. 349а, ал. 2 сред основанията за 

образуване на производство по реда на ЗОПДИППД. 

- въведената нова разпоредба на т. 2а регламентира погасяването на 

наказателната отговорност на дееца поради изтичане на предвидената от закона 

давност. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОПДИППД производството по този закон се 

провежда и когато наказателното производство срещу проверяваното лице не е 

образувано или образуваното такова е прекратено поради последвала амнистия. 

Имайки предвид, че правните последици на амнистията са по-съществени от тази 

на погасителната давност, тъй като водят не само до отпадане на наказателната 

отговорност на дееца, но заличават и престъпния характер на деянието, то по 

аргумент на по-силното основание производство по ЗОПДИППД следва да се 

провежда и спрямо лица, чиято наказателна отговорност е погасена по давност. 

   Чрез въведената нова разпоредба на ал. 4 ще се внесе по-голяма яснота на 

волята на законодателя по тези въпроси. Към настоящия момент до тези правни 

изводи се достига по тълкувателен път, което създава известна правна несигурност. 

- в чл. 4, ал. 2 се предлага изменение, чрез което да се поясни, че на 

отнемане подлежи и полученото при замяна, когато придобитото от престъпна 

дейност имущество е прехвърлено на трето добросъвестно лице по възмезден 

начин чрез замяна. В сегашната редакция на този текст законодателят е използвал 

израза „заплатена стойност”, когато говори за отнемане на полученото от 

проверяваното лице, което е прехвърлило своето имущество, придобито от 

престъпна дейност, на трето добросъвестно лице. Тъй като заплащането на 

равностойността на имуществото се извършва основно с парични средства, 

възниква въпросът дали на отнемане подлежи полученото в замяна имущество. 

Прехвърлянето чрез замяна на полученото от престъпна дейност имущество по 

своето правно естество е вид трансформация на това имущество, поради което е 

справедливо на отнемане да подлежи и полученото по замяната от проверяваното 

лице. 

- целта на предложеното изменение е да се разшири кръгът на лицата по 

чл. 8, ал. 1, получили имущество от проверяваното лице, което подлежи на 

отнемане, като се добави лицето, с което проверяваното лице се намира във 

фактическо съжителство. През годините след 1989 г. фактическото съжителство е 

все по-често срещано явление. Освен това прехвърлянето на имущество от 

проверяваното лице към лицето, с което то се намира във фактическо съжителство 

с цел да се прикрият действителните права върху това имущество, най-често е 

продиктувано от създаденото доверие между двамата партньори, а не от наличието 

на юридическа връзка между тях. 

- целта на въвеждането на нова ал. 1 на чл. 9 е да се даде възможност при 

разкриването на персонална симулация (чрез която се прикрива действителния 

собственик на имуществото) да се отнеме това имущество от подставеното лице не 

само, когато то е съпруг или непълнолетно дете на проверяваното лице, но и във 



всички останали случаи. Към настоящия момент до тези правни изводи се стига по 

тълкувателен път, което създава известна правна несигурност. 

 

- въвеждането на нова ал. 2 на чл. 9 - въвеждането на сега действащата 

укорима презумпция по чл. 9 и спрямо роднините на проверяваното лице по права 

линия без ограничение на степените, а по съребрена – до втора степен 

включително, е целесъобразно предвид обичайно близките отношения на доверие 

между тези лица. Житейски погледнато, тези родственици са най-вероятните 

подставени лица при персоналната симулация с цел укриване на действителния 

собственик на придобитото от престъпна дейност имущество. 

- мотивите за въвеждането на нова ал. 3 на чл. 9 са аналогични на тези за 

изменението и допълнението на чл. 3, ал. 2. 

- направено е уточнение, че приносът се изразява само във влагането на 

средства. При сегашната редакция на този текст би следвало да се приеме, че 

приносът по смисъла на чл. 10 има същото съдържание като приноса по чл. 19, ал. 

2 от СК, тоест, изразява се във влагане на средства и труд, в грижи за децата и 

работа в домакинството. При това положение обаче не би следвало да подлежи на 

отнемане имуществото на проверяваното лице, представляващо съпружеска 

имуществена общност, за чието придобиване съпругът е допринесъл с личен труд, 

грижи за децата или работа в домакинството. 

 

- въведената нова разпоредба на чл. 10а има аналогична редакция като чл. 

12, т. 3, 4 и 5 от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана 

престъпност (ратифицирана със закон, приет от Тридесет и осмото Народно 

събрание на 12 април 2001 г.). Чрез въвеждането на този текст ще се запълни 

съществуващата празнота в закона досежно правната възможност за отнемане на 

имущество, придобито отчасти със законни средства и отчасти със средства, 

придобити от престъпна дейност. 

 

- разпоредбите на чл.12, ал. 11 и ал. 12 отразяват спецификата в дейността 

на членовете и служителите на комисията, изискваща юридическа преценка кога и 

какви действия да се предприемат във връзка с установяването, обезпечението и 

отнемането на имуществото на проверяваните лица. Още повече, че органите на 

комисията осъществяват процесуалното представителство на държавата пред съда 

в производството по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, 

поради което времето, през което те осъществяват своите функции,следва да се 

признава за юридически стаж. Времето, през което членовете и служителите на 

комисията осъществяват своята трудова дейност чрез извършване на  

икономически анализ на събраната информация във връзка с производството по 

установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна 

дейност, също следва да се признава за стаж по съответната икономическа 

специалност. 

 

- разпоредбите на чл. 13а се отнасят до необходимостта от застраховане и 

защита на членовете и служителите на комисията с оглед на специфичната дейност 

и опасността, която възниква при установяване, обезпечение и отнемане на 



имущество, придобито от престъпна дейност. Тази отговорност и опасност е 

аналогична на отговорността и опасността на органите на МВР, МО и ДАНС. 

Поради което упоменатите лица следва да бъдат застраховани и въоръжени за 

сметка на републиканския бюджет. 

- разпоредбата на чл. 18а от закона регламентира начинът за определяне 

стойността на имуществото на проверяваните лица.  Към настоящия момент в 

закона липсва разпоредба, която да урежда този въпрос, каквато съществуваше в 

чл. 34, ал. 3 в ЗСГ (отменен). Това създава сериозни затруднения при прилагането 

на закона, тъй като стойността на имуществото е от значение както за преценката 

дали същото е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2, така и при 

съпоставянето на доходите на проверяваното лице с изразходваните средства за 

придобиването на това имущество с оглед обосноваване или отхвърляне на 

презумпцията на чл. 4, ал. 1.  

 

- разпоредбата на ал. 3 на чл. 21 ще отговори на необходимостта от бързи 

и неотложни действия на органите на комисията във връзка с изнесената 

информация от органите за масово осведомяване или от други органи. 

 

- предложеното допълнение на ал. 2 на чл. 27 е вследствие на влизането в 

сила на новия Граждански процесуален кодекс, като едномесечният срок за 

предявяване на бъдещия иск за отнемане е крайно недостатъчен поради това, че 

при налагането на обезпечителните мерки наказателните производства срещу 

проверяваните лица са на досъдебна фаза или са висящи наказателни дела. 
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