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§. 1. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 се създава нова т. 12 със следното съдържание: 

„Чл. 37, ал. 1, т. 12. смърт. 

2. 2. В ал. 2 след края на текста се добавя: „или смърт.” 

 

§. 2. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 1 със следното съдържание: 

„Чл. 38, ал. 1 Смъртното наказание, предвидено в особената 

част за даден вид престъпление се налага само и единствено 

когато извършеното престъпление се отличава със своята 

тежест, и то в случай, че по никакъв друг начин няма как да 

бъдат постигнати целите посочени в чл. 36.” 

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„Чл. 38, ал. 2 Смъртното наказание не може да се наложи на 

лице, което по време на извършването на престъплението не 

е навършило 20 години, а по отношение на военнослужещите 

и във военно време - осемнадесет години. Смъртното 

наказание не може да се наложи и на жена, която се е 

намирала в състояние на бременност по време на 

извършването на престъплението или на постановяване на 

присъдата.” 

3. Досегашните ал. 1 и ал. 2 стават съответно ал. 3 и ал. 4. 

 

§. 3. В чл. 95 след края на текста се добавя „или смърт.” 

 

§. 4. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след края на текста се добавя „или смърт.”; 

2. В ал. 3 след края на текста се добавя „или смърт.” 

 

§. 5. В чл. 97, ал. 1 след края на текста се добавя „или смърт.” 

 

§. 6. В чл. 100, ал. 1 след края на текста се добавя „или смърт.” 

 

§. 7. В чл. 102, ал. 2 след края на текста се добавя „или смърт.” 



 

§. 8. В чл. 104, ал. 1 след края на текста се добавя „или смърт.” 

 

§. 9. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения: 

  1. В ал. 1 се създава нова т. 13 със следното съдържание: 

 „Чл. 116, ал. 1, т. 13 на бременна жена, на дете 

ненавършило 14 години, извършено по педофилски подбуди, 

при случаи на извършване на повече от едно убийство при 

условията на еднакъв умисъл и мотив на убиеца, за убийство 

извършено от член на организирана престъпна група, създадена 

с цел извършване на престъпление по чл. 354 а. 1 и ал. 2” 

 

2. В ал. 2 след края на текста се поставя запетая и се добавя 

„или смърт.” 

 

 

 



   

 

МОТИВИ 

Към законопроекта за изменение и допълнение  

на Наказателния кодекс 

 

 

 

Зачестилите през последните години престъпление, разтърсили 

обществото със своите жестокост и наглост, както и ширещото се 

чувство на безнаказаност сред престъпниците, налага приемането да 

драстична промяна в НК, която е свързана с въвеждането на смъртно 

наказание в България. Ние смятаме, че освен превенция и 

превъзпитание, наказанието трябва да бъде инструмент за постигане 

на заслужено възмездие, а има престъпления, за които единственото 

такова възмездие може да бъде само смъртното наказание. 

Идеята за въвеждане на смъртно наказание се подкрепя от 

огромна част от българите, които ясно осъзнават, че настоящите 

предвидени в НК наказания не могат да дадат ефективен отпор на 

разрастващата се жестока и тежка престъпност в България. Ето защо 

ние смятаме, че въвеждането на смъртно наказание е навременно и 

жизнено необходимо. 
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