
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 Проект 

ЗАКОН 

 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 

 
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., попр., бр. 29 от 12.04.1968 г., изм., бр. 92 от 28.11.1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 30.03.1973 г., доп., 
бр. 27 от 3.04.1973 г., изм., бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 1.03.1975 г., изм. и доп., бр. 95 от 12.12.1975 г., изм., бр. 3 от 11.01.1977 г., доп., бр. 54 от 

11.07.1978 г., бр. 89 от 9.11.1979 г., изм. и доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., попр., бр. 31 от 20.04.1982 г., доп., бр. 44 от 5.06.1984 г., изм. и 
доп., бр. 41 от 28.05.1985 г., доп., бр. 79 от 11.10.1985 г., попр., бр. 80 от 15.10.1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., попр., бр. 90 от 21.11.1986 г., 
изм., бр. 37 от 16.05.1989 г., в сила от 16.05.1989 г., бр. 91 от 24.11.1989 г., в сила от 24.11.1989 г., бр. 99 от 22.12.1989 г., в сила от 22.12.1989 г., доп., бр. 
10 от 2.02.1990 г., изм., бр. 31 от 17.04.1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 9.10.1990 г., в сила от 9.10.1990 г., бр. 1 от 4.01.1991 г., бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., 
бр. 90 от 1.11.1991 г., изм., бр. 105 от 19.12.1991 г., доп., бр. 54 от 3.07.1992 г., в сила от 3.07.1992 г., изм. и доп., бр. 10 от 5.02.1993 г., бр. 50 от 1.06.1995 
г.; Решение № 19 от 12.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 3.11.1995 г.; доп., бр. 102 от 21.11.1995 г., в сила от 21.01.1996 г., изм. и доп., 
бр. 107 от 17.12.1996 г., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г.; Решение № 19 от 21.11.1997 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 120 от 

16.12.1997 г.; доп., бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., доп., бр. 132 от 10.11.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 133 от 
11.11.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 7 от 26.01.1999 г., изм., бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и 
доп., бр. 21 от 17.03.2000 г., бр. 51 от 23.06.2000 г.; Решение № 14 от 23.11.2000 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 98 от 1.12.2000 г.; доп., бр. 41 от 

24.04.2001 г., изм., бр. 101 от 23.11.2001 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.09.2002 г., бр. 26 от 30.03.2004 г., бр. 103 от 23.11.2004 г., в сила 
от 1.01.2005 г., бр. 24 от 22.03.2005 г., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 
28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 

13.10.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 38 от 11.05.2007 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм., бр. 64 от 7.08.2007 г., доп., бр. 85 от 
23.10.2007 г., в сила от 23.10.2007 г., изм., бр. 89 от 6.11.2007 г., доп., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм. и доп., бр. 19 от 22.02.2008 г., изм., бр. 67 от 29.07.2008 
г., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от1.01.2010 г. (*)- изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.11.2009 г., 

изм. и доп., бр. 27 от 10.04.2009 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 
25.12.2009 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г., доп., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. и 

доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., бр. 60 от 5.08.2011 г.) 

 

  
§ 1. В чл. 142, ал. 3 израза "както и конфискация на част или цялото имущество 

на виновния" да отпадне. 

§ 2. В чл. 160 ал. 2 да придобие следното съдържание: 

"(2) За престъпления по чл. 116,ал.1, т 10, чл. 142, чл. 155, чл. 156,ал. 2 и ал. 3, 

чл. 158а, чл 159а, ал.2 и ал. 3, чл. 159б, чл. 159в, съдът може да постанови конфискация 

на част или на цялото имущество на виновния. 

§ 3. Чл. 218а да придобие следното съдържание: 

"(2) За престъпления по чл. 208, ал. 5, чл. 215, ал. 2 съдът може да постанови 

конфискация на част или на цялото имущество на виновния." 

§ 4. Чл. 261 да придобие следното съдържание: 

"Допълнителна разпоредба 

Чл. 261. За престъпления по чл. 220, ал. 2, чл. 227в, ал. 2, чл. 234,ал. 2, чл. 

235,ал. 5 и ал. 7, чл. 244а, ал. 1, чл. 253, ал. 4 и ал. 5 съдът може да постанови 

конфискация на част или на цялото имущество на виновния." 



§ 5. Чл. 307а. да придобие следното съдържание: 

" Допълнителна разпоредба 

Чл. 307а. (1) Предметът на престъпленията по този раздел се отнема в полза на 

държавата, а когато липсва, се присъжда неговата равностойност. 

(2) За престъпления по чл. 301, ал. 3, чл. 304, ал. 2, съдът може да постанови 

конфискация на част или на цялото имущество на виновния." 

§ 6.  В чл. 308, ал. 3 след думите "десет години" се поставя запетая и се добавя 

израза  "като съдът може да постанови конфискация на цялото или на част от от 

имуществото на виновния". 

§ 7. Създава се нов чл. 329а със следното съдържание: 

"Допълнителна разпоредба 

Чл. 329а. За престъпления по чл. 321, чл. 321а съдът може да постанови 

конфискация на част или на цялото имущество на виновния." 

§ 8. Създава се нов чл. 356л със следното съдържание: 

"Допълнителна разпоредба 

Чл. 356л. За престъпления по чл. 337, чл. 354а, ал. 2, чл. 354б, ал. 2, ал. 3, ал. 4, 

ал. 6, чл. 354в, ал. 2 съдът може да постанови конфискация на част или на цялото 

имущество на виновния." 

 

ВНОСИТЕЛ:  

МИХАИЛ МИКОВ 

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 

 

Законът е приет от XLI Народно събрание на ................. 2012 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 



МОТИВИ 

към законопроекта за изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс 

 

Настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс има 

за цел да разшири приложното поле на конфискацията като вид наказание по смисъла 

на чл. 37, ал. 1, т. 3 и чл. 44 от Наказателния кодекс. Предлагам кумулативно с 

наказанието лишаване от свобода съдът да може да постанови и конфискация на цялото 

или на част от имуществото на виновния. Предлагам въвеждане на санкцията за за 

убийств по поръчение на престъпна група, отвличане, продажба или държане на 

акцизни стоки без бандерол, изпиране на пари, използване не по предназначение на 

средствата от европейските фондове, вголеми размери и особено тежък случай, 

организиране и ръководене на престъпна група, производство, преработване и 

разпространение на наркотици, устройване на хазартни игри не по установения ред и 

други.  

Този законопроект е в отговор на отправените препоръки от Европейската комисия 

за приемане на по-репресивно законодателство за отнемане на имущество придобито от 

престъпна дейност. И това изискване може да бъде изпълнено само със средствата на 

наказателното право, тъй като единствено в наказателния процес може да бъде 

определено едно имущество като придобито от престъпна дейност с налагане на 

осъдителна присъда от съда. Това е конституционно допустим способ за отнеманена 

имущество.  

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

МИХАИЛ МИКОВ 

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 


