
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 

 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 

 

 

§ 1. В чл. 325а, в ал. 2 се създават нови т.3 и т.4: 

„3. деянието по ал. 1 се осъществява в присъствието на малолетни и 

непълнолетни лица; 

4. деянието по ал. 1 се заснема или при осъществяването му се 

използват видео или други материали, показващи сцени с минали боеве.” 

 

§ 2. Създава се чл. 325б: 

„Чл. 325б. (1) Който прояви особена жестокост към животно като 

умишлено му причини тежко или трайно увреждане се наказва с лишаване 

от свобода до две година или пробация, както и глоба от 1000 до 6000 

лева. 

(2) Който допуска проява на особена жестокост към животни от лице, 

което е под негов контрол се наказва с лишаване от свобода до две година 

или пробация, както и глоба от 1000 до 6000 лева. 

 

§ 3. Създава се чл. 325в: 

“Чл. 325в. Който умъртви животно по особено мъчителен начин се 

наказва с лишаване от свобода до три година или пробация, както и глоба 

от 2000 до 10000 лева. „ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МОТИВИ 

 

С предлаганите промени в Наказателния кодекс се третират 

проявите на особена жестокост към животните. Насилието над животните 

е деяние с особена обществена чувствителност, като кампанията за 

инкриминирането на проявите на обществена жестокост намира широк 

отзвук в организирани протести, подписки и социални групи. 

Проявите на жестокост към животните следва да се третират като 

обществено опасния деяния, а извършителите да бъдат подведени под 

наказателна отговорност. Случаите на жестоко третиране на животните са 

с доказано трайни и необратими последици върху психиката на човека и 

особено на децата. Доказано е, че насилието над животни води до 

насилие над хора, а според световната статистика 90% от серийните 

убийци са започнали с насилие над животни.  

С предлаганите законодателни промени проявите на особена 

жестокост към животните се наказва с лишаване от свобода до две години 

или пробация и глоба от 1000 до 6000 лв., а умъртвяването на животно с 

лишаване от свобода до три години или пробация и глоба от 2000 до 

10000 лв. 
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