
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 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 

1982 г.; изм. и доп.,  

бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 

1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 

г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 

от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; 

изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 

1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния 

съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 

1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 

19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; 

изм. и доп., 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.; Решение № 

14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. 

и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 

26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 

59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 

г, и бр. 19, 67 и 102 от 2008 г. и бр. 12, 23,  

27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 195 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1  т. 10 се изменя така: 

„10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, 

пиротехнически изделия, оръжия или боеприпаси за тях.” 

2. В ал. 3 след думата “боеприпаси” се добавя “за 

тях”. 

§ 2. В чл. 218б, ал. 2  т. 3 се изменя така: 

„3. предметът на деянието е оръжие, боеприпаси за 

него, взривни, отровни или наркотични вещества, пиротехнически 

изделия, бойна и друга специална техника.” 

 

§ 3. В чл. 242, ал. 1  буква ”г” се изменя така: 
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„г) когато са пренесени силно действащи или отровни 

вещества, взривни вещества, оръжие или боеприпаси за него, 

пиротехнически изделия, ядрен материал, ядрени съоръжения или 

други източници на йонизиращи лъчения или компоненти, или 

прекурсори за тях, определени със закон или с акт на 

Министерския съвет;”. 

§ 4. В чл. 337  ал. 1 се изменя така: 

“(1) Който произвежда, преработва, видоизменя, 

ремонтира, разработва, съхранява, търгува, транспортира, внася 

или изнася взривни вещества, огнестрелни, неогнестрелни, 

химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за 

огнестрелни и неогнестрелни оръжия и пиротехнически изделия, 

без да има право за това по закон или без разрешение, издадено 

от надлежния орган на властта, когато такова се изисква, или 

извърши това не съгласно даденото му разрешение, се наказва с 

лишаване от свобода от една до шест години.” 

§ 5. В чл. 338 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите “взривове, огнестрелни оръжия или 

боеприпаси” се заменят с “взривни вещества, огнестрелни 

оръжия, боеприпаси за тях или пиротехнически изделия”. 

2. В ал. 2 думите “взривове, огнестрелни оръжия или 

боеприпаси” се заменят с “взривни вещества, оръжия, боеприпаси 

за тях или пиротехнически изделия”. 

§ 6. Член 339 се изменя така: 

“Чл. 339. (1) Който придобие по какъвто и да е начин, 

държи или предаде другиму взривни вещества, огнестрелни, 

химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за 

огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, без да има за 

това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода до 

шест години. 

(2) Ако се касае до взривни вещества, огнестрелни, 

химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за 

огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия в голямо 

количество, наказанието е лишаване от свобода от три до осем 

години. 

(3) Който отчужди или предаде взривни вещества, 

огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие или 

пиротехнически изделия на лице, което няма разрешение за 

придобиването им, се наказва с лишаване от свобода до шест 

години. 

(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на онзи, който 

отчужди или предаде другиму боеприпаси за огнестрелно оръжие, 

без последният да има разрешение за носене на съответното 

огнестрелно оръжие. 
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(5) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което 

без съответно разрешение прибере намерени взривни вещества, 

огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие, 

боеприпаси за огнестрелно оръжие или пиротехнически изделия.” 

 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 

……………..…... 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на 

Народното събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цецка Цачева) 

 

 



 

М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 

 

 

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение 

на Наказателния кодекс е във връзка с изготвения проект на 

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия. В проекта на Закон за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се 

предвижда създаването на разрешителен режим за осъществяване 

на дейности с пиротехнически изделия, както и на разрешителен 

режим за производство и търговия с неогнестрелно оръжие – 

газово, сигнално и пневматично.  

Създаването на подобен разрешителен режим следва да 

бъде отразено в особената част на Наказателния кодекс, като се 

инкриминира извършването на дейности с пиротехнически изделия 

наред с оръжията, боеприпасите и взривните вещества. Също така 

уеднаквеният режим за производство и търговия на огнестрелни 

оръжия и неогнестрелни оръжия трябва да намери отражение и в 

съответния състав на престъпление в чл. 337 от Наказателния 

кодекс - да са инкриминира производството и търговията с 

неогнестрелни оръжия без разрешение или в нарушение на 

издадено разрешение. 

Предвижданите изменения ще засилят ефективността на 

контрола върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни 

вещества и пиротехнически изделия, средства, класифицирани от 

законодателя като общоопасни, с които могат да се причинят 

смърт, телесни повреди, имуществени щети и други вредни 

последици за гражданите и обществото като цяло. 

Инкриминирането на посочените по-горе дейности ще засили 

превантивния ефект върху субектите, осъществяващи тези 

дейности. 

В първите два параграфа от законопроекта се предвижда 

квалифициран състав на кражба, когато предметът на кражбата е 

оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. 

По този начин се разширява кръгът на вещите - предмет на 

кражбата, които водят до по-висока наказателна санкция за 

извършителя. Вторият параграф лишава от възможност извършителя 

да получи наказание, наложено по административен ред, за 

извършено престъпление с предмет оръжие, боеприпаси, взривни 

вещества и пиротехнически изделия. И двете предлагани промени 

са продиктувани от особената класификация на предметите на 

престъплението като общоопасни средства. 

Втората група промени са свързани с инкриминиране на 

конкретни дейности, осъществявани с оръжия - както 

огнестрелни, така и неогнестрелни. В чл. 337 промяната е с цел 

инкриминиране на производството и търговията с неогнестрелни 

оръжия поради въвеждане на разрешителен режим за тези дейности 
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в проекта на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните 

вещества и пиротехническите изделия.  

В чл. 337, 338 и 339 към досега съществуващите вещи се 

добавят пиротехническите изделия отново поради въвеждането на 

разрешителен режим за всички дейности, свързани с тях. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Бойко Борисов) 

 

 



 

 

 


