П р о е к т
З А К О Н
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
(Обн., ДВ, бр. 26 и 29 от 1968 г.., 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 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41,
79 и 80 от 1985г.,бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37,91 и 99 от 1989 г., бр. 10,31 и 81 от 1990г.,бр. 1 и 86 от 1991
г, бр. 90 и 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., 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., бр. 83, 85 и 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., 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., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г.,бр. 12, 32,
23,27, 47, 80, 93 и 102 от2009г., бр.26 и 32 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 296 се създава ал. 3:
„(3). Който наруши забрана за посещение на спортни мероприятия в страната или
в чужбина, в срока на забраната, наложена по реда на Закона за опазване на обществения
ред при провеждане на спортни мероприятия, след като е наказан за същото деяние по
административен ред, се наказва с лишаване от свобода до три година или с пробация."
§ 2. Член 327 се изменя така:
„Чл. 327.(1) Който организира или провежда хазартна игра, не по установения от
закона ред, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от двадесет
хиляди до петдесет хиляди лева.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от
четиридесет хиляди до сто хиляди лева, когато:
1. деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в
изпълнение на решение на организирана престъпна група;
2. в хазартната игра е взело участие лице, ненавършило 18 години;
3. деянието е извършено повторно;
(3) Наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от
осемдесет хиляди до двеста хиляди лева, когато деянието по ал. 1:
1. е извършено при условията на опасен рецидив,
2. представлява особено тежък случай;
3. е със залагания върху развитието или резултата от спортно състезание,
администрирано от спортна организация.
(4) Който участва в хазартна игра, организирана или провеждана не по
установения от закона ред, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от
хиляда до пет хиляди лева.
(5) Когато деянието по ал. 4 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева .
(6) Който подбужда другиго или посредничи да се извърши някое от деянията по
предходните алинеи, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се
наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от пет хиляди до десет лева.

(7) Парите или вещите, предмет на хазартната игра, се отнемат в полза на
държавата, а ако липсват или са отчуждени, се присъжда тяхната равностойност.
(8) В случаите на ал.1, 2, 3 и 6 съдът може да постанови конфискация до една
втора от имуществото на виновния.
(9) Деецът по ал.4 не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на
властта за извършеното престъпление по ал. 1, 2 ,3 или 6.
§ 3. Създава се Глава Осма „а" с чл. 3076 - 307 е:
„Глава Осма „а"
Престъпления против спорта
„Чл. 307б. Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин
склони другиго да повлияе на развитието или резултата от спортно състезание,
администрирано от спортна организация, ако извършеното не представлява по-тежко
престъпление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от
хиляда до десет хиляди лева.
Чл. 307в. (1) Който обещае, предложи или даде на другиго облага, която не му се
следва, за да повлияе или загдето е повлиял на развитието или резултата от спортно
състезание, администрирано от спортна организация, се наказва с лишаване от свобода
от една до шест години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.
(2)Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който поиска или приеме каквато и да
е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за облага с цел
да повлияе или загдето е повлиял върху развитието или резултата от спортно състезание,
както и когато с негово съгласие облагата е предложена, обещана или дадена другиму.
(3) Който посредничи да се извърши някое от деянията по ал.1 и 2, ако
извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от
свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.
(4) Наказанието по ал.1 се налага и на лице, което осигурява или организира
предлагането или даването на облагата.
(5) Деецът се наказва при условията на чл. 55, ако доброволно съобщи на
надлежен орган на властта за извършено престъпление по предходните алинеи.
Чл. 307г. (1) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от
десет до двадесет хиляди лева, когато деянието по чл. 307б или чл. 307в е извършено:
1.по отношение на участник в състезание, който не е навършил 18 години;
2.по отношение на двама или повече участници в състезание;
З.по отношение на или от лице от управителен или контролен орган на спортна
организация, спортен съдия, делегат или друго лице, при или по повод изпълнение на
службата или функцията му;
4. повторно.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от
петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева, когато деянието по чл. 307б или чл.307в :
1.
е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на
решение на организирана престъпна група;
2.
е извършено при условията на опасен рецидив;

3.
представлява особено тежък случай;
4.
се отнася за състезание включено в хазартна игра със залагания върху
развитие или резултати от спортни състезания.
Чл. 307д. (1) В случаите по чл. 307б, чл. 307в и чл. 307г съдът може да
постанови лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
(2) В случаите по чл.307г съдът може да постанови и конфискация до една
втора от имуществото на виновния.
Чл. 307е. Предметът на престъплението по тази глава се отнема в полза на
държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност ."

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. В Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 86 от 2005 г., изм., бр. 46 и 109
от 2007 г,бр. 69 и 109 от 2008 г., изм., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г.,бр. 15, 32 и 101
от2010г,бр. 13 от 2011 г.), в чл. 172, ал.2, след думите „глава осма" се добавя „глава осма
„а".
§ 5. В Закона за хазарта (ДВ, бр. 51 и 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1,
102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г.., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр.
79 и 94 от 2005 г., бр. 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007
г., бр. 42, 74 и 82 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г.) в чл. 93, ал. 2 се изменя така:
„(2) Юридическо лице или едноличен търговец, който организира или
провежда хазартни игри без разрешение, получено по реда на този закон, се наказва с
имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв."
§ 6. В Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 92 от
1969 г, бр. 54 от 1978 г., доп, бр. 28 от 1982 г, бр. 28 от 1983 г.,изм., бр. 101 от 1983 г.,
доп., бр. 89 от 1986 г., изм. и доп., бр. 24 от 1987 г., изм, бр. 94 от 1990 г, бр. 105 от
19.12.1991 г, изм. и доп, бр. 59 от 21.07.1992 г, бр. 102 от 21.11.1995 г, бр. 12 от 9.02.1996
г, изм, бр. 110 от 30.12.1996 г, изм. и доп, бр. 11 от 29.01.1998 г, доп, бр. 15 от 6.02.1998
г, в сила от 1.01.1999 г. - изм, бр. 89 от 3.08.1998 г.; изм, бр. 59 от 26.05.1998 г, доп, бр.
85 от 24.07.1998 г, бр. 51 от 4.06.1999 г, изм. и доп, бр. 67 от 27.07.1999 г, в сила от
28.08.1999 г, доп, бр. 114 от 30.12.1999 г, в сила от 31.01.2000 г, изм, бр. 92 от 10.11.2000
г, в сила от 1.01.2001 г, бр. 25 от 8.03.2002 г, изм. и доп, бр. 61 от 21.06.2002 г, изм, бр.
101 от 29.10.2002 г, в сила от 1.01.2003 г, доп, бр. 96 от 29.10.2004 г, в сила от 30.11.2004
г, бр. 39 от 10.05.2005 г, в сила от 11.08.2005 г, изм. и доп, бр. 79 от 4.10.2005 г, изм, бр.
30 от 11.04.2006 г, в сила от 1.03.2007 г, бр. 33 от 21.04.2006 г, изм. и доп, бр. 69 от
25.08.2006 г, доп, бр. 108 от 29.12.2006 г, в сила от 29.12.2006 г, бр. 51 от 26.06.2007 г,
изм, бр. 59 от 20.07.2007 г, в сила от 1.03.2008 г, изм. и доп, бр. 97 от 23.11.2007 г, изм,
бр. 12 от 13.02.2009 г, в сила от 1.01.2010 r.q бр. 32 от 28.04.2009 г, бр. 27 от 10.04.2009 г,
изм. и доп, бр. 10 от 1.02.2011 г. ), в чл. 83а, ал. 1 след думите "чл. 225в" се добавя „и чл.
307б, 307в, 307г, 307д, 307е и чл. 327".
§ 7. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност (ДВ. бр.19, 86 и 105 от 2005г., бр.ЗЗ и 75 от 2006г., изм. ДВ. бр.52, 59

и 109 от 2007г., бр.16 от 2008г., изм. ДВ. бр.12, 32 и 42 от 2009г.,бр.18 и .97 от 2010 г.) в
чл. 3, ал. 1 се създават. 19 „а":
„19а. членове 307б - 307г."

ВНОСИТЕЛИ:

МОТИВИ
към ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
Настоящият законопроект е изготвен от работна група, включваща народни
представители от различни парламентарни групи и представители на ВКП, МВР, МФВС,
БФС и неправителствени организации в областта на хазарта.
Изработването на законопроекта бе предшествано от изслушване и обществена
дискусия, състояла се на 17.11.2010 г. в Комисията по образованието, науката и
въпросите на децата, младежта и спорта.
При обсъждането и изготвянето на законопроекта са ползвани предложенията на
Върховна касационна прокуратура и Министерство на вътрешните работи.
Окончателната редакция на законопроекта е съгласувана и с представители на
доктрината (преподаватели от СУ „Св.Климент Охридски", БСУ и други)
Необходимостта от настоящия законопроект е обусловена от зачестилите и
превръщащи се в трайно явление случаи на уговаряне (уреждане, манипулиране) на
резултати от спортни състезания и незаконни залагания, във всички видове спорт.
Уреждането на изхода от спортни срещи е в разрез с етиката и почтеността в
спорта. Независимо дали е свързано с желание да се влияе на залаганията, или със
спортни цели, то представлява недопустима форма на въздействие с висока степен на
обществена опасност и като такава подлежи на санкции съгласно националното
наказателно право. В свое становище Европейската комисия по икономически и парични
въпроси ( юли 2008 г.) отбелязва, че е крайно необходимо да се вземат мерки относно
залозите и спорта, по-конкретно призовава Комисията и държавите-членки да проучат
съвместно с операторите в областта на спорта и хазарта, възможностите за създаване на
приложима, справедлива и устойчива рамка, която да гарантира неопетняването на
спорта в Европа с нелегални залози и запазването на доверието на спортната
общественост.
В доклад април 2009 г. на Европейската комисия по вътрешен пазар и защита на
потребителите се отбелязва, че престъпни деяния, като прането на пари и сива
икономика, могат да бъдат свързани с хазартните дейности и да въздействат върху
почтеността на спортните събития. Посочва също така, че ако определен спорт се
възприема като обект на манипулации с цел финансови облаги за спортистите,
служебните лица или трети страни, вместо да бъде практикуван при спазване на
ценностите и правилата и за удоволствие на неговите привърженици, това е сериозна
заплаха за почтеността на спорта и спортните състезания и се отразява на общественото
доверие,
Това налага приемане на съответните законодателни мерки, с цел намаляване на
тези прояви и свързаните с тях рискове. Подобни мерки се въведени или предстоят да
бъдат въведени в почти всички страни-членки в ЕС.
От друга страна, спортното хулиганство и безредици при провеждане на спортни
мероприятия налага необходимостта от осигуряване на високо равнище на защита за
гражданите посредством поддържане на реда на спортни събития, чрез по-тясно
сътрудничество между съответните заинтересовани страни - спортните организации,
организациите на поддръжниците и правоохранителните органи. В свое съобщение от 18
януари 2011 г. Европейската комисия насърчава държавите-членки да осигурят

ефективно противопоставяне срещу насилие в спорта посредством наказателното право,
както и да подкрепят действията за борба с тези явления.
Предлаганият законопроект има за цел да осигури:
1. наказателноправна закрила на обществените отношения, в рамките на които
се гарантира спазването на наложената по реда на Закона за опазване на обществения
ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ) забрана за посещения на
спортни мероприятия.
Накърняването на посочената категория обществени отношения понастоящем се
санкционира посредством методите и средствата на административното наказване (по
чл. 50 ЗООРПСМ). Със законопроекта се предлага противоправното нарушаване на
наложената забрана за посещаване на спортни мероприятия да се преследва по
наказателноправен ред, като в състав на престъпление да се въздигне повторното
нарушаване на забраната за посещаване на спортни мероприятия, след като деецът вече
е санкциониран за такова деяние по административен ред (по подобие конструкцията на
текста по чл. 343в НК).
2. наказателноправна закрила на обществените отношения, в рамките на които
се гарантира законосъобразното и нормално провеждане на спортни мероприятия и
обуславяне на изхода от същите само от усилията на участниците в съответното
състезание.
С § 3 се предлага създаване на глава Осма „а" „Престъпления против спорта" с
чл. 307б- 307е, с които се инкриминира престъпното поведение към манипулиране на
резултата от спортно състезание
3. С § 2 се предлага изменение на нормата на чл. 327 от НК, с което се цели
усъвършенстване на съществуващата наказателноправна закрила на обществените
отношения, в рамките на които се гарантира спазването на установения разрешителен
режим за организиране на хазартни игри.
С предлаганото изменение на разпоредбата на чл. 327, ал. 2 освен повторното
извършване на деянието по ал. 1 в квалифицирани признаци са въздигнати
организирането на хазартни игри от лице, което действа по поръчение или в изпълнение
на решение на организирана престъпна група, както и в случаите когато в хазартната
игра вземат участие непълнолетни лица.
В Заключителните разпоредби на законопроекта се предвиждат и съответните
изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за административните
нарушения, в Закона за хазарта и в Закона за отнемане в полза на държавата на
имущество.

ВНОСИТЕЛИ:

