
 
            Проект! 

 
 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 
93 и 102 от 2009 г. и бр. 26 и 32 от 2010 г.) 

 

§ 1. В чл. 216а се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „до три години и глоба до петнадесет хиляди лева” се 
заменят с „от една до пет години и глоба до двадесет хиляди лева”. 

2. В ал. 2 думите „от една до десет години и глоба до двадесет хиляди 
лева” се заменят с „от три до десет години и глоба до тридесет хиляди лева”. 

 

§ 2. В чл. 234б думите „до пет години и глоба от хиляда до двадесет 
хиляди лева” се заменят с „от една до пет години и глоба от пет хиляди до сто 
хиляди лева”. 

 

§ 3. В чл. 234в се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „до три години и глоба до десет хиляди лева” се 
заменят с „от една до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева”. 

2. В ал. 2 думите „от една до осем години и глоба до петнадесет хиляди 
лева” се заменят с „от три до осем години и глоба до двадесет хиляди лева”. 

 

                                                           Вносители: 
 

Фани Христова, Красимир Ципов, Емил Радев 
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МОТИВИ 
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  

НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 
 

С предлаганите изменения в чл. 216а, чл. 234б и чл. 234в от Наказателния кодекс се цели 
завишаване на регламентираните в тях наказания за извършените деяния в съответствие 
констатираната през последните години висока степен на обществена опасност на тези 
престъпления.  

Предлаганите промени в разпоредбите на чл. 216а, чл. 234б и чл. 234в от Наказателния 
кодекс са неразделна част от систематиката на промените,  предложени със Законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците № 102-01-4 от 2011 г. (на 
първо четене в Народнотои събрание на Република България) с вносител Министерския съвет, 
който от своя страна е мотивиран с оглед отчетената статистика за увеличените по брой  и 
стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали и необходимостта от засилване на 
контрола при осъществяване на търговската дейност с метални отпадъци. 

Чрез предлаганите завишения на санкциите в чл. 216а и чл. 234в от 
Наказателния кодекс се засилва наказателноправната защита от такива престъпни 
посегателства, които се изразяват в неправомерно нарушаване на целостта на 
съоръжения или обекти от електропреносната или електроразпределителната 
мрежа, от газопреносната или топлопреносната система, от система за пренос на 
течни горива, или на водоснабдителна или канализационна система, 
неправомерно присъединяване към посочените мрежи и системи, както и 
неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на електрическа 
енергия природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода, или отведена 
отпадъчна вода. 

Предвиденият в чл. 234б престъпен състав инкриминира търговия с черни 
или цветни метали без лиценз, който се изисква по нормативен акт или в негово 
нарушение. Това е бланкетна норма и нейното приложно поле се разширява с 
всяко включване на допълнителни изисквания при издаването на лиценз или с 
промяна в параметрите на лиценза. В тази насока са и предложените промени в 
Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 
№ 102-01-4 от 2011 г., сред които – условия за местонахождение на площадките, 
за разделянето им според вида отпадъци, за видеонаблюдение, за сключване на 
писмен договор при търговията с отпадъци от черни и цветни метали, които са 
генерирани в бита.  

В значителна степен се завишават сроковете на наказанията “лишаване от 
свобода”, както и размера на кумулативно предвиденото наказание “глоба”. 

Разпоредбата на чл. 234б от Наказателния кодекс има за обект много по-
широк кръг обществени отношения. Целта е да се пресече възможността чрез 
незаконна търговия с отпадъци от черни и цветни метали да се реализират 
откраднати вещи, които в новата ал. 3 на чл. 60 от Законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за управление на отпадъците № 102-01-4 от 2011 г се 
определят като рискови номенклатури - обект на най-чести посегателства  (кабели 
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и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната 
съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижен железопътен състав, 
железен път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните 
съоръжения и всякакви инсталации към тях, на всякакви елементи и части от 
пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, 
части от улично осветление или водонапоителни системи и съоръжения, както и 
на металосъдържащи паметници на културата или на части или елементи от тях). 

 
 
 
                                                                 Вносители: 
Фани Христова, Красимир Ципов, Емил Радев 

 


