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Проект! 
 

Законопроект за изменение и допълнение 
на Наказателния кодекс 

 

Обн. - ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г., в сила от 01.05.1968 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 03.04.1973 г., изм., бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 01.03.1975 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 
09.11.1979 г., изм. и доп., бр. 28 от 09.04.1982 г., в сила от 01.07.1982 г., попр., бр. 31 от 
20.04.1982 г., доп., бр. 44 от 05.06.1984 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 02.02.1990 г., изм., бр. 31 от 17.04.1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 9.10.1990 
г., в сила от 09.10.1990 г., бр. 1 от 04.01.1991 г., бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., бр. 90 от 
01.11.1991 г., изм., бр. 105 от 19.12.1991 г., доп., бр. 54 от 03.07.1992 г., в сила от 
03.07.1992 г., изм. и доп., бр. 10 от 05.02.1993 г., бр. 50 от 01.06.1995 г.; Решение № 19 
от 12.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 03.11.1995 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 
05.08.1997 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 01.01.1999 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 04.06.1999 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 01.12.2000 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 01.01.2005 г., бр. 24 от 22.03.2005 
г., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 01.09.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 
01.01.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., бр. 88 от 
04.11.2005 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора 
за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр.75 от 
12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г.; доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм. и доп., бр. 38 
от 11.05.2007 г.; изм. и доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.; изм. бр. 64 
от 07.08.2007 г.; доп., бр. 85 от 23.10.2007 г., в сила от 23.10.2007 г.; изм., 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.; изм., бр. 
102 от 28.11.2008 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на 
влизане в сила изменена със ЗИД ДОПК - ДВ бр. 32 от 28.04.2009 г.; доп., бр. 23 от 
27.03.2009 г., в сила от 01.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 27 от 10.04.2009 г.; доп., бр. 47 от 
23.06.2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; изм., бр. 80 от 09.10.2009 г.; изм., бр. 93 от 
24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 
г.; изм. и доп., бр. 26 от 06.04.2010 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.; изм. и доп., бр. 60 от 
05.08.2011 г.; доп., бр. 19 от 06.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 20 от 09.03.2012 г., в сила от 
10.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2012 г., в сила от 08.09.2012 г.; изм., бр. 17 от 
21.02.2013 г.; доп., бр. 61 от 09.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 84 от 27.09.2013 г.; изм. и 
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доп., бр. 19 от 05.03.2014 г., в сила от 05.03.2014 г.; изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.; 
доп., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г. 

 

 

§1. В чл. 343, ал. 3 в края, след думите „или на пешеходна пътека“ се поставя 
запетая и се добавя следният текст: 

„или на площи, предназначени само за пешеходци, или в паркове, градини и 
детски площадки в населените места, на територията на които движение на МПС не е 
разрешено” 

 

 

 

 
 

Вносител: 
 

    Петър Славов
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М О Т И В И 
 към  законопроекта за изменение и допълнение  

на Наказателния кодекс 

През последните години се случиха редица инциденти с пешеходци на 
територията на пешеходни зони, в паркове, градинки и дори детски площадки, някои от 
които с тежки или фатални последици. 

Натоящата уредба на НК предвижда квалифициран състав на деянието, при което 
при управление на МПС е причинена средна, тежка телесна повреда или смърт на 
пешеходец, при преминаването му през пешеходна пътека.  

Същевременно, обществената опасност на деянията, при които водачи на МПС 
причиняват произшествия и застрашават живота или целостта на пешеходци на територията 
на пешеходни зони, в паркове, градинки , на детски площадки и др , е не по-малка. Предвид, 
че движението на МПС е забрането на тези площи и въпреки това някои водачи си 
позволяват да нарушават тази забрана, с ясното съзнание, че могат да застрашат живота и 
здраветото на пешеходците, в това число и  на деца, играещи на територята на тези площи, 
подобни деяния, подобно на извършените на пешеходна пътека,  също би следвало да се 
наказват с особена строгост на закона.   

 

Вносител: 
 
  Петър Славов 


