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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  

Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство 

(Обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1979 г., бр. 38 от 1998 г.,  

бр. 96 от 2004 г., бр. 27 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 

2011 г. -  бр. 38 от 2011 г.) 
 

 

§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:  

„(1) За дребно хулиганство, извършено от лице, навършило 

шестнадесетгодишна възраст, се налагат следните административни 

наказания: 

1. задържане до 15 денонощия в структурно звено на 

Министерството на вътрешните работи; 

2. глоба от 100 до 500 лв.; 

3. безвъзмезден труд в полза на обществото от 40 до 160 часа.”  

§ 2. В основния текст на чл. 3 думата „поделение” се заменя със 

„структурно звено”.  

§ 3. Член 7 се изменя така: 

„Чл. 7. (1) Решението на районния съдия, с което се налага 

административно наказание, подлежи на обжалване в срок до 24 часа от 

постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните 

основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на 

глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. 

(2) Когато наказанието е задържане, лицето може да бъде 

задържано за срок до 24 часа за довеждането му пред окръжния съд.  

(3) За обжалването се уведомяват съответният прокурор и 

свидетелите, присъствали при разглеждането на делото пред районния съд. 
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(4) Окръжният съд в състав от трима съдии разглежда делото в деня 

на постъпването му и се произнася с мотивирано решение, което е 

окончателно. 

(5) Наложеното административно наказание не се счита за 

осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.” 

§ 4. Член 8 се изменя така: 

„Чл. 8. (1) Наказанието задържане се изтърпява по реда, предвиден 

в правилника за прилагане на този указ, в съответното структурно звено на 

Министерството на вътрешните работи в отделни помещения от помещенията, 

определени за лицата, задържани за извършени престъпления.  

(2) Изтърпяването на наказанието се съпровожда с подходяща 

работа съобразно здравословното състояние, възрастта и възможностите на 

наказания. За времето на задържането не се получава трудово 

възнаграждение.” 

§ 5. Създават се чл. 8а и 8б: 

„Чл. 8а. (1) Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото 

се изпълнява от кмета на общината по постоянния или настоящия адрес на 

наказания.  

(2) Работата, която трябва да бъде извършена, редът и начинът за 

нейното извършване се определят от кмета, като се вземат предвид 

възрастта, образованието, професията, семейното положение, 

здравословното състояние, работното време на наказания и други 

обстоятелства, които са от значение за изпълнението на наказанието. 

Чл. 8б. (1) Когато лицето по чл. 8а откаже да изтърпи наказанието 

безвъзмезден труд в полза на обществото, кметът на общината незабавно 

уведомява за това съдията, който го е наложил. 

(2) Отказът да се изтърпи наказанието се удостоверява с протокол, 

съставен от кмета на общината и подписан от лицето по чл. 8а. Отказът на 

лицето да подпише протокола се удостоверява с подписите на двама 

свидетели. 

(3) Съдията, наложил наказанието безвъзмезден труд в полза на 

обществото, в закрито заседание го заменя с глоба в размера, предвиден в 

закона за наказанието глоба.” 

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Когато постановеното административно наказание е 

задържане, за него незабавно се уведомява работодателят на нарушителя.” 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) За неуредените в този указ въпроси се прилагат съответно 

разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.” 

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях думите „и 

правната евроинтеграция” се заличават. 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2011 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ 
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ: 

 

(Цецка Цачева) 
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Ì  Î  Ò  È  Â  È 
 

êúì проекта на Закон за изменение и допълнение на  
Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство 

 

 

Измененията и допълненията в Указ № 904 от 1963 г.за борба с 
дребното хулиганство (УБДХ) са предизвикани от две постановени от 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) решения по дела срещу 
България, отнасящи се до указа, по-специално разпоредбата на чл. 7, изречение 
първо от него. Тази разпоредба предвиждаше, че „Решението на районния съдия 
(за административно наказване), налагано по реда на този указ, не подлежи на 
обжалване и се изпълнява незабавно”. 

Указът за борба с дребното хулиганство е акт, приет през 1963 г., при 
различни обществено-икономически условия. Независимо от това не би 
следвало понастоящем да се предлага пълната отмяна на този нормативен акт, 
тъй като би се стигнало до законодателна празнота по отношение на 
наказването на проявите, които не са хулиганство по смисъла на Наказателния 
кодекс. Висшият съдебен съвет и дирекция „Охранителна полиция” представят 
статистика за броя лица, спрямо които са наложени административни наказания 
по реда на УБДХ, в т. ч. глоби и задържания в поделенията на Министерството 
на вътрешните работи, размер на наложените санкции и по какъв брой дела са 
били постановени. От тази информация е видно, че административното 
наказание „задържане под стража” се налага в немалък брой случаи. Това 
наложи извода, че наказанието постига превантивната си функция в случаите на 
дребно хулиганство, поради което това наказание би могло да се запази.  

Същевременно с решение № 3 от 4 май 2011 г. по конституционно 
дело № 19 от 2010 г. Конституционният съд обяви за противоконституционна 
част от разпоредбата на чл. 7 от УБДХ именно относно необжалваемостта на 
решението на районния съд за налагане на административно наказание. В 
отговор на решението на Конституционния съд, за да се постигне съответствие 
на разпоредбите на УБДХ с практиката на ЕСПЧ и с духа на Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, законопроектът 
предвижда възможност за обжалване решението на районния съдия, с което се 
налага административно наказание, пред съответния окръжен съд. Предложено 
е това да става на касационните основания, предвидени в Наказателно-
процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от 
Административнопроцесуалния кодекс. 

По подобие на уредбата по Закона за опазване на обществения ред 
при провеждането на спортни мероприятия в законопроекта за изменение и 
допълнение на УБДХ е предложено да се въведе и наказание безвъзмезден труд 
в полза на обществото в размер от 40 до 160 часа, което да се изпълнява от 
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кмета на съответната община, като при отказ да се изтърпи това наказание то да 
се заменя от глоба – също уредба на Закона за опазване на обществения ред при 
провеждането на спортни мероприятия. 

Изпълнението на предложените изменения и допълнения ще се 
осъществява в рамките на бюджетите на съдебната власт и на Министерството 
на вътрешните работи, одобрявани с годишните закони за държавния бюджет, 
при което не се налага осигуряването на допълнителни финансови средства. 

 
 
 
 
ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË: 
 

(Бойко Борисов) 
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