
 
 

РР ЕЕ ПП УУ ББ ЛЛ ИИ КК АА   ББ ЪЪ ЛЛ ГГ АА РР ИИ ЯЯ   
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 
ПРОЕКТ! 

 
 
 

З А К О Н 
 

за допълнение на Наказателния кодекс 
 
 

Параграф единствен. В Глава шеста, раздел ІV „Престъпления 
против паричната и кредитна система” се създава чл. 252а: 

„Чл. 252а. (1) Който разпространява заблуждаваща или невярна 
информация или други сведения за банка или финансова институция, 
които могат да доведат до всяване на смут и страх в населението се наказва 
с лишаване от свобода от две до пет години. 

(2) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни 
вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е 
лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет до десет хиляди 
лева.” 
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МОТИВИ 

 
През последните дни чрез разпространение на невярна 

информация и слухове, беше направен опит за дестабилизация на 
държавата чрез атака срещу българската банкова система, без каквито и да 
е основания за това, което нанесе вреди както на отделни банки, така и на 
техните вложители, които бяха принудени предсрочно да прекратяват 
депозитите си като губят лихвата по тях.  В резултат, се наблюдаваше 
напрежение сред вложителите на някои от търговските банки. Това наложи 
държавата, в лицето на Правителството и Централната банка да ангажира 
значителни ресурси за нормалното функциониране на банковия сектор и 
успокояване на населението и фирмите. Подобни атаки са пряко насочени 
срещу спестяванията на българските граждани и фирми, и срещу 
финансовата стабилност, като основен елемент от националната сигурност 
на страната. 

По тази причина е необходимо в Наказателния кодекс да има 
специализиран текст, който да криминализира подобни прояви, свързани с 
всяване на смут и страх в населението чрез разпространяване на невярна 
информация по отношение на банките и финансовите институции. 
Подобен текст има превантивна цел, за да осигури спокойното 
функциониране на финансовия сектор и де предотврати в бъдеще 
възможността банковата и финансовата стабилност на страната да бъде 
подронвана по подобен криминален начин 
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