Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

											Проект!

З  А  К  О  Н
ЗА допълнение 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., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., 
бр. 19, 20 и 60 от 2012 г. и бр. 17 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 116, ал. 2 след думите „функцията му” се добавя „или на медицински специалист при или по повод изпълнение на медицинска дейност” 
          § 2. В чл. 131, ал. 2 след думите „функцията му” се добавя „или на медицински специалист при или по повод изпълнение на медицинска дейност”. 
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МОТИВИ
към Законопроекта за допълнение 
на наказателния кодекс

С настоящите промени се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти по аналогия с квалифицираните състави на НК, отнасящи се до убийство или причиняване на телесни повреди на длъжностно лице. Все повече зачестяват случаите на деяния, свързани с агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им за оказване на медицинска помощ, като особено фрапиращо бе посегателството, извършено през последните дни в София с екип на Бърза помощ. В 41 Народно събрание на два пъти бяха предлагани законодателни промени в тази връзка. Първият законопроект не бе приет поради очакване Върховният касационен съд да се произнесе с Тълкувателно решение по въпроса дали медицинските специалисти са длъжностни лица по смисъла на НК. В това си свое решение от 2012 г. Върховният касационен съд прие, че „лекарите, които не изпълняват ръководни функции или функции по управление на чуждо имущество, не са длъжностни лица по чл. 93, ал. 1, б. „б” НК”. 
Вторият законопроект бе приет в края на 2012 г. на първо гласуване в пленарната зала на Народното събрание и трябваше да бъде прецизиран, за да предостави законова закрила на медицинските специалисти и от други по-тежки посегателства. Зачестилите посегателства през последните години, както и липсата на законодателно решение, с което медицинските специалисти да бъдат предвидени като обект на такава законова закрила ги постави в неравностойно положение и ги демотивира да изпълняват служебните си задължения, свързани с опазването на живота и здравето на хората. Поради тези причини е необходимо да им бъде предоставена очакваната наказателно-правна закрила.
   

				Вносители:




