
 
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

           Проект! 
 

З  А  К  О  Н 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  
НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 

(Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., попр. ДВ. бр.29 от 12 Април 1968г., изм. ДВ. бр.92 от 
28 Ноември 1969г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 1973г., изм. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г.,изм. ДВ. 
бр.89 от 15 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.95 от 12 Декември 1975г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 
1977г., изм. ДВ. бр.54 от 11 Юли 1978г., изм. ДВ. бр.89 от 9 Ноември 1979г., изм. ДВ. бр.28 от 
9 Април 1982г., попр. ДВ. бр.31 от 20 Април 1982г., изм. ДВ. бр.44 от 5 Юни 1984г., изм. ДВ. 
бр.41 от 28 Май 1985г., изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 1985г., попр. ДВ. бр.80 от 15 
Октомври 1985г., изм. ДВ. бр.89 от 18 Ноември 1986г., попр. ДВ. бр.90 от 21 Ноември 
1986г., изм. ДВ. бр.37 от 16 Май 1989г., изм. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 1989г., изм. ДВ. бр.99 от 
22 Декември 1989г., изм. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.31 от 17 Април 
1990г., изм. ДВ. бр.81 от 9 Октомври 1990г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 1991г., изм. ДВ. 
бр.86 от 18 Октомври 1991г., попр. ДВ. бр.90 от 1 Ноември 1991г., изм. ДВ. бр.105 от 19 
Декември 1991г., доп. ДВ. бр.54 от 3 Юли 1992г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1993г., изм. ДВ. 
бр.50 от 1 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.97 от 3 Ноември 1995г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 
1995г., изм. ДВ. бр.107 от 17 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., изм. ДВ. 
бр.85 от 26 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.120 от 16 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.83 от 21 
Юли 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г., доп. ДВ. бр.132 от 5 Ноември 1998г., изм. ДВ. 
бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.153от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 
1999г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. 
бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 1 Декември 
2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 2001г., изм. ДВ. 
бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 
2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005г., изм. ДВ. 
бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 
2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 
12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 
2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 23 
Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 
2007г., изм. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. 
бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 
2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 
23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. 
ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 
2010г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., доп. ДВ. бр.19 от 
6 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 
2012г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.61 от 9 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. 
бр.84 от 27 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.) 

 
§ 1. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 3: 
а) в текста преди б. „а” думите „или деецът е избягал от 

местопроизшествието” се заличават. 
б) в б. „а” думите „пет години” се заменят с „шест години”, а думата 

„осем” се заменя с „десет”. 



в) в б. „б” думите „десет години” се заменят с „петнадесет години”, а 
думите „петнадесет години” се заменят с „двадесет години”. 

 
2. Създават се ал. 5 и 6: 
(5) Ако деецът е избягал от местопроизшествието, наказанието е: 
а) при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода от 

една до пет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от две 
до осем години; 

б) при смърт - лишаване от свобода от три до десет години, а в 
особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години. 

(6) Наказанието по буква „б” на ал. 5 се налага и когато е настъпила 
смърт на едно или повече лица или телесна повреда на едно или повече 
лица. 

 
 § 2. В чл. 343б се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „до една година” се заменят с „от една до три години”, а накрая 
се добавя „ и с глоба от двеста до хиляда лева”. 

2. В ал. 2 думите „две години” се заменят с „от една до пет години”, а думите „от 
сто до триста лева” се заменя с „от петстотин до хиляда и петстотин лева”. 

3. В ал. 3 думите „до две години” се заменят с „една до три години и с глоба от 
петстотин до хиляда и петстотин лева” 

4. Създава се ал. 4: 
„(4) Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични 

вещества или техни аналози, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла 
в сила присъда за деянието по ал. 3, се наказва с лишаване от свобода от една до пет 
години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева лева.” 

 
§ 3. В чл. 343в се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „до две години” се заменят с „до три години и с глоба от двеста 

до хиляда лева”. 
 2. Ал. 2 се изменя така: 

„(2) Който управлява моторно превозно средство в едногодишен срок от 
наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство 
без съответно свидетелство за управление, се наказва с лишаване от свобода от една до 
три години и с глоба от  петстотин до хиляда и двеста лева.” 

 
 

   Вносители: 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



МОТИВИ 
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 
 

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 
цели предприемането на адекватни мерки за ограничаване на неблагоприятните 
последици, причинени от тежките пътно-транспортни произшествия, които се случиха 
през последните месеци.  

Жертвите на катастрофи по пътищата в страната са се увеличили 
според черната статистика на МВР. От началото на годината при пътно-
транспортни произшествия у нас са загинали 240 деца, жени и мъже. 
За същия период на миналата година жертвите са били 194. 
 Употребата на алкохол и наркотици са сред основните причини за катастрофи с 
голям брой жертви в Европа. За България статистиката показва, че полицията 
санкционира около 9000 пияни шофьори годишно. От 2011 г. се правят и тестове за 
употреба на наркотични вещества и прекурсори, особено за причинители на тежки 
инциденти. През 2013 г. у нас са наложени санкции на 149 водачи на МПС, употребили 
наркотици.  
 Въпреки действията на органите на МВР, през последната година е ясно 
очертана тенденцията за увеличаване на жертвите от такива произшествия и с оглед на 
това е необходимо да се предприемат и сериозни законодателни мерки. 

Предвидените в измененията на НК от 1995 до 2002 г. наказания за деянията по 
чл. 343б и чл. 343в не са изиграли своята превантивна роля, поради което се предвижда 
завишаване на санкцията при управление на моторно превозно средство след употреба 
на алкохол или наркотични вещества, или при управление без съответното 
свидетелство за правоуправление.  
 Предложените промени в Наказателния кодекс целят най-вече постигане на 
превантивен ефект от една страна, а от друга - по-голяма адекватност на наказанието 
спрямо резултата от деянието и обществената му опасност. 
 
 

    Вносители: 
 

 
 
  


