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ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÇÀ ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ 
2020–2025 ã.

Проект*

I. Âúâåäåíèå è îïðåäåëåíèå çà íàêàçàòåëíà ïîëèòèêà
Наказателната по ли ти ка на дър жа ва та пред ставля ва систе ма 

от ос нов ни по ло же ния и мер ки за пре дот вра тя ва не то, раз след ва-
не то, раз кри ва не то и на каз ва нето на престъп ни деяния. В та зи 
връз ка след ва да се под чер тае, че на ка за тел на та по ли ти ка не се 
из чер п ва с ос нов ни идеи от нос но съ дър жа нието на на ка за тел но то 
за ко но да тел ст во – ма те риал но, про це су ал но и свър за но с из пъл-
не ние на на ка за нията. В сър це ви на та си тя би след ва ло да об хва-
ща не са мо та ки ва, очер та ва щи ре ак цията на дър жа ва та в слу чай 
на из вър ше ни престъпле ния, но на ред с то ва и с още по-го ля мо 
вни ма ние да ак цен ти ра вър ху въз мож ности те за огра ни ча ва не на 
при чи ни те и усло вията, спо соб ст ва щи из вър ш ва не то на престъп-
ле ние. Ефективната на ка за тел на по ли ти ка из ключ ва въз мож ност-
та на ка за тел ни те за ко ни да се пол з ват ка то ин стру мент за управ-
ле ние на об щест ве ни кри зи и на ма ля ва риска от на ру ша ва не на 
рав но ве сието на власти те в дър жа ва та.

Наказателната по ли ти ка не се огра ни ча ва един ст ве но до съз-
да ва не то на систе ма ти зи ра на струк ту ра за на каз ва не на деяния с 
ви со ка об щест ве на опас ност. С оглед на нейна та де мокра тич на 
ле ги тим ност тя отра зя ва об щест ве на та кул ту ра, до кол ко то в 
своята същ ност въпро си те за престъпле нието и на ка за нието мо-
гат да се де фи ни рат ка то проявле ние на цен ности те и раз би ра-
нията на об щест во то. Поради та зи при чи на на ка за тел на та по ли-

* Проектът на концепцията е из ра бо тен от Министерството на пра во съ дието в 
из пъл не ние на проект по до го вор за пре доста вя не на без въз мез д на прав на по-
мощ по Оперативна програ ма „Добро управле ние“. Предвидено е про веж да не 
на об щест ве ни кон сул та ции, как то и об съж да не и приема не на проек та на 
концепцията на за се да ние на Съвета по при ла га не на Актуализираната стра те-
гия за про дъл жа ва не на ре фор ма та в съ деб ната систе ма.
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ти ка, нейно то из ра бот ва не и най-ве че при ла га нето ѝ не пред-
ставля ват те ми един ст ве но за по ли ти ци те и експер ти те, а за всич-
ки граж да ни. Сигурната и ефек тив на на ка за тел на по ли ти ка е 
приз нак за ста бил ност в цен ност на та систе ма на об щест во то.

По своето естест во на ка за тел на та от го вор ност след ва да бъ-
де послед но то сред ст во на дър жав на та власт за ре ак ция сре щу 
про ти воправ ни явле ния. Когато на ла га не то ѝ се пре вър не в 
приори тет, се съз да ва не це ле съ образ на конку рен ция меж ду на ка-
за тел на и ад ми нистра тив нона ка за тел на от го вор ност, което во ди 
до из кри вя ва не на об щест ве ни те раз би ра ния за из пол з ва не то на 
на ка за тел на та репре сия и до по ви ша ва не на не до ве рието в за-
кона.

II. Íåîáõîäèìîñò îò ïðèåìàíå íà íîâà Êîíöåïöèÿ 
çà íàêàçàòåëíà ïîëèòèêà

След приключ ва не то на дейст вието на Концепцията за на ка-
за тел на по ли ти ка за пе риода 2010–2014 г. в Република България 
лип с ва стра те ги чески до ку мент, кой то да фор му ли ра систе ма от 
прин ци пи и мер ки за про ти во дейст вие на престъп ност та. Анали-
зите в та зи област по настоящем от крояват ка то ос нов на пре по ръ-
ка не об хо ди мост та на ка за тел но то нор мот вор чест во да от чи та ди-
на ми ка та на престъп ност та и да се ос но ва ва на не об хо ди мия обем 
ста тисти чески дан ни.

Забелязва се прогре си вен ръст на броя и ви да на кри ми на ли-
зи ра ни те деяния и на об ща та репре сив на те жест, което во ди до 
риск от по ви ша ва не на все об що то усе ща не за застра ше ност, без 
да въз дейст ва пре ван тив но. Нарастващата ка зу истич ност на 
престъп ни те съста ви в ре ди ца слу чаи про во ки ра не об хо ди мост от 
до пъл ни тел ни из ме не ния. От своя стра на постоян ни те про ме ни 
за сил ват неефек тив ност та на на ка за тел ноправ на та уред ба, тъй 
ка то тя за ра бот ва тол ко ва по-бав но, кол ко то по-често в нея се въ-
веж дат про ме ни. Високата нор мот вор ческа ди на ми ка ли ша ва 
уред ба та и от въз мож ност за ця лост на и ка чест ве на оценка на 
въз дейст вието.

Всичко то ва по каз ва, че съ щест ву ва не об хо ди мост от но ва 
кон цеп ция за на ка за тел на по ли ти ка, която да от че те уста но ве ни-
те не доста тъ ци и да до ве де до тях но то пре одо ля ва не, ка то съ-
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щевре мен но фор му ли ра и но ви на со ки за ефек тив на бор ба с 
престъп ност та. Настоящата кон цеп ция се кон цен три ра глав но 
вър ху ма те риал но то на ка за тел но пра во, до кол ко то влез лият в си-
ла през 2006 г. Наказателно-про це су ален ко декс е срав ни тел но 
нов и в го ля ма сте пен от го ва ря на не об хо ди мости те, произ ти ча-
щи от раз ви тието на днеш ни те об щест ве ни от но ше ния. Въпреки 
то ва про це су ал ни те въпро си съ що са за сег на ти, до кол ко то са не-
из беж но свър за ни с ма те риал ноправ ни те ка то спо соб за тях но то 
при веж да не в из пъл не ние.

По от но ше ние на състоянието на престъп ност та ста тисти ка-
та от Единната ин фор ма цион на систе ма за про ти во дейст вие на 
престъп ност та (ЕИСПП) за 2014–2017 г. яс но от кроява кри ми но-
ген ни те фак то ри за раз глеж да ния пе риод.

По-ви со ки те рав ни ща на без ра бо ти ца в опре де ле ни области 
на стра на та, как то и т.нар. от но си тел на бед ност мар ги на ли зи рат 
ли ца та с ниски до хо ди в об щест во то и по ви ша ват тях на та склон-
ност да из вър ш ват престъпле ния. Според докла ди те за дейност та 
на Прокуратурата на Република България за 2017 и 2018 г. до пъл-
ни тел ни при чи ни за по ви ша ва не то на престъп ност та са как то 
обез лю дя ва не то, та ка и пре на сел ва не то, които допри на сят за лип-
са та на кон трол от стра на на об щ ност та.

И обрат но – по-ви со ка та сте пен на заетост и на обра зо ва ние 
по ни жа ват престъп ност та, ка то от но си тел ният дял на из вър ши те-
ли те на престъпле ния, които ня мат обра зо ва ние или имат на чал-
но обра зо ва ние, е по-го лям.

Между 2014 и 2017 г. се уве ли ча ва броят на те лес ни те повре-
ди и на да нъч ни те престъпле ния. Най-при тес ни тел но е уве ли че-
нието на престъпле нията сре щу тран спор та – до 16 хил. през 
2017 г., ка то поч ти 10 хил. от слу чаите са за управле ние на мо тор-
но пре воз но сред ст во в пияно състояние. Тези 10 хил. слу чая 
пред ставля ват и по ве че от ед на пе та от всич ки на ка за тел ни произ-
вод ст ва в съ деб на фа за през съ ща та го ди на – об що 48 хил. Наблю-
дава се се риоз но уве ли че ние на произ вод ст ва та за престъп ле ния, 
свър за ни с нар ко ти ци, ка то об що опас ни те престъпле ния заед но с 
престъпле нията про тив соб ст ве ност та и про тив лич ност та на-
брояват поч ти три чет вър ти от всич ки на ка за тел ни произ вод ст ва.
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Рецидивът е най-ви сок при из вър ш ва не то на по се га тел ст ва 
спря мо мо тор ни пре воз ни сред ст ва, къ де то съ щест ву ва ви со ка 
сте пен на престъп на спе циали за ция и устойчи вост на престъп ни-
те нагла си, как то и при престъпле ния сре щу соб ст ве ност та. 
Наблюдава се ре ци див и при из на сил ва нията и свод ни чест во то.

По от но ше ние на ти па на ка за ния след ва да се от бе ле жи, че 
по ве че от по ло ви на та от на ло же ни те за пе риода 2014–2017 г. на-
ка за ния ли ша ва не от сво бо да са за срок от три до шест ме се ца, 
т.е. в места та за ли ша ва не от сво бо да се наста ня ват пре иму щест-
ве но ли ца, из тър пя ва щи крат косроч ни на ка за ния. При на ка за ние 
ли ша ва не от сво бо да за кра тък срок пре въз пи та тел ният ефект е 
из клю чи тел но спо рен по ра ди обек тив на та не въз мож ност за осъ-
щест вя ва не в доста тъч на сте пен на со циал ни дейности и въз пи та-
тел на ра бо та с осъ де ни те, а пре ван тив на та цел из на чал но не мо же 
да бъ де из пъл не на по ра ди фак та, че ли це то престоява в зат во ра 
твър де кра тък пе риод от вре ме.

III. Ïðèíöèïè íà íàêàçàòåëíàòà ïîëèòèêà
Принципите на настояща та кон цеп ция за на ка за тел на по ли-

ти ка са в син х рон с ос нов ни те по ло же ния на съвре мен но то на ка-
за тел но пра во. Водещи сред тях са:

1. Аргументираност, съв мести мост и после до ва тел ност на 
из вър ш ва не то на за ко но да тел ни про ме ни

Измененията в на ка за тел но то за ко но да тел ст во тряб ва да се 
из вър ш ват след вни ма тел но из след ва не на иден ти фи ци ра ния 
проблем, ос но ва но на ста тисти чески дан ни и ана лиз на не об хо ди-
мост та. Наказателният ко декс не би ва да се превръ ща в ин стру-
мент за спра вя не с про це си и явле ния, посре ща ни с об щест вен 
упрек и тре вож ност, ка то вся ка про мя на след ва да се пре це ня ва с 
оглед на не об хо ди мост та от нея в крат косро чен и дъл госро чен 
план.

2. Съразмерност на на ка за нията
Наказателното нор мот вор чест во след ва да се ръ ко во ди от 

прин ци па, че близ ки те по сте пен на об щест ве на опас ност прояви 
се тре ти рат по схо ден на чин. Ефективността на на ка за нието пря-
ко за ви си от съ от но ше нието меж ду ви да и раз ме ра му и про дъл-
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жи тел ност та на попра ви тел ния про цес, което оз на ча ва, че от зна-
че ние за нея е как то из бяг ва не то на непро пор ционал но ле ко, та ка 
и на непро пор ционал но теж ко на ка за ние.

3. Съответствие на прав на та уред ба със за дъл жи тел ни те за 
Република България стан дар ти спо ред пра во то на Европейския 
съ юз и меж ду на род но то пра во в на ка за тел на та област

Присъединяването на България към Европейския съ юз на ло-
жи на ционал ният за ко но да тел да при ве де за ко но да тел ст во то в 
съ от ветст вие със за дъл же нията, произ ти ча щи от член ст во то в 
Съюза.

Въвеждането на пра во то на Съюза във вътреш но то за ко но-
да тел ст во e се риоз но пре диз ви ка тел ст во и из вър ш ва не то му след-
ва да про дъл жи да бъ де приори тет при фор ми ра не то на на ка за-
тел на та по ли ти ка на стра на та. Този про цес се съ пътст ва от труд-
ности по ра ди не об хо ди мост та от съ обра зя ва не на евро пейски те 
стан дар ти с на ционал на та прав на иден тич ност, как то и с оглед на 
раз ли ки те в юри ди ческа та тех ни ка. В то зи сми съл тран спо ни ра-
не то на акт на Европейския съ юз в област та на на ка за тел но то 
пра во тряб ва да се осъ щест вя ва при от чи та не то на ти пич ни те за 
на ка за тел ни те ни за ко ни фор му ли ров ка и стил на из ра зя ва не и на 
кла си чески те за на ка за тел ноправ на та ни тра ди ция ме ха низ ми.

Желателно е при кри ми на ли за цията на деянията, уре де ни в 
на ка за тел ноправ ни те ди рек ти ви, да се дър жи смет ка за въз мож-
ности те, които пре доста вят как то Особената, та ка и Общата част 
на Наказателния ко декс, с оглед на тях но то съ обра зя ва не. При то-
ва след ва да се прекра ти ме ха нич но то пре на ся не на евро пейски те 
прав ни нор ми в на ционал но то ни за ко но да тел ст во.

Съобразяването на на ционал на та на ка за тел ноправ на рам ка с 
Европейската кон вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов-
ни те сво бо ди и с прак ти ка та на Европейския съд по пра ва та на 
чо ве ка по при ла га не то ѝ съ що след ва да про дъл жи да бъ де прио-
ри тет при фор ми ра не то на на ка за тел на та по ли ти ка.

4. Повишаване на участието на постра да ли те в на ка за тел-
ния про цес и на сър ча ва не на въз ста но ви тел но то пра во съ дие

Засиленото участие в на ка за тел ния про цес на постра да ли те 
от престъпле ния е от осо бе на важ ност по ня кол ко при чи ни. На 
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пър во място, то пред ставля ва га ран ция за спаз ва не то на ос нов ни-
те им пра ва в кон текста на за дъл же нието на дър жа ва та да про ве де 
ефек тив но раз след ва не. Този под ход по ви ша ва ан га жи ра ност та 
на постра да ли те в рам ки те на на ка за тел но то произ вод ст во и оси-
гу ря ва въз мож ност за ак тив но то им включ ва не във взе ма не то на 
ре ше ния по въпрос, кой то е от пър восте пен но зна че ние за са ми те 
тях. На вто ро място, участието поз во ля ва постра да ли те да бъ дат 
за щи те ни от пов тор но вик ти ми зи ра не, от сплаш ва не и от от мъ-
ще ние. На тре то място, постра да ли те след ва да по лу чат под хо дя-
ща под кре па от ком пе тент ни те ор га ни и от со циал ни те и ме ди-
цин ски те служ би с цел по-бър зо въз ста но вя ва не.

IV. Öåëè íà êîíöåïöèÿòà

1. Повишаване на ефек тив ност та на на ка за тел на та репре-
сия, вклю чи тел но чрез по-ши ро ко при ла га не на ал тер на тив ни 
на ли ша ва не то от сво бо да на ка за ния

Постоянното уве ли ча ва не на раз ме ра на на ка за нията не поз-
во ля ва те да бъ дат адек ват но отра же ние на естест во то и сте пен та 
на об щест ве на та опас ност на престъп но то по ве де ние. Статисти-
ката яс но со чи, че по ви ша ва не то на раз ме ри те на на ка за нията не 
во ди до на ма ля ва не на престъп ност та. В до пъл не ние тряб ва да се 
от бе ле жи, че систе ма та на на ка за нията в Наказателния ко декс е 
из гра де на с приори тет вър ху теж ки те на ка за ния, които са свър за-
ни с чув ст ви тел но огра ни ча ва не на ос нов ни пра ва на граж да ни те. 
Това по каз ва сил но репре сив ния ха рак тер на систе ма та на на ка за-
нията.

Следва да се осъ щест ви вни ма тел на пре ценка на адек ват-
ност та на пред ви де ни те на ка за ния при съ обра зя ва не на об щест ве-
на та опас ност на зна чи тел на част от съста ви те в Наказателния ко-
декс, вкл. та ки ва, които по за кон во дят до на ла га не на ад ми-
нистра тив на от го вор ност, при при да ва не на по-го ля ма зна чи мост 
на ад ми нистра тив но на ка за тел на та репре сия ка то не раз дел на част 
от на ка за тел на та по ли ти ка на дър жа ва та. В то зи кон текст е на ло-
жи тел на и декри ми на ли за ция чрез от мя на на тексто ве от Наказа-
телния ко декс, които са из гу би ли своето зна че ние или се от на сят 
до деяния с твър де ниска об щест ве на опас ност, които би ха могли 
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да бъ дат преслед ва ни по-успеш но по ад ми нистра тив но на ка за те-
лен ред.

Придържането към ба лан си ран под ход при кри ми на ли за-
цията ще спо мог не за по ви ша ва не то на ефек тив ност та на на ка за-
тел на та репре сия и за оп ти ми за цията на на лич ни те ре сур си. 
Трябва да се взе ме пред вид ви со ка та на то ва ре ност на раз след ва-
щи те ор га ни и на ор га ни те на съ деб на та власт, до кол ко то към мо-
мен та се наблю да ва претруп ва не с дейности, които не би след ва-
ло да по па дат в при лож но то по ле на на ка за тел ния про цес.

Наказателната репре сия ня ма по ло жи тел но влияние вър ху 
без ра бо ти ца та и ниски те до хо ди ка то спе ци фич ни кри ми но ген ни 
фак то ри, по ра ди което е неефек тив но сред ст во за спра вя не с обу-
сло ве на та от тях престъп ност. По-ви со ки те би то ви и со циал ни 
стан дар ти в места та за ли ша ва не от сво бо да от те зи, до които 
опре де ле ни из вър ши те ли на престъпле ния имат достъп, съз да ват 
кри ми но ген ни сти му ли за ре ци див и фор ми ра не на трай но пре-
стъп но по ве де ние, тъй ка то из тър пя ва не то на на ка за нието не 
оказ ва въз пи ра що дейст вие. В те зи слу чаи огра ни ча ва не то на на-
ка за тел на та репре сия чрез въ веж да не на ал тер на тив ни на ли ша ва-
не то от сво бо да на ка за ния (напри мер пробация) би да ло по-до бър 
ре зул тат.

Всяко след ва що въз ди га не на деяние в престъпле ние тряб ва 
да се осъ щест вя ва при от чи та не на ре ди ца фак то ри от раз но образ-
но естест во, вкл. об щест ве но то раз ви тие, раз би ра нията за об-
щест ве на та опас ност и др. Прекомерното по ви ша ва не на санк-
циите в от дел ни престъп ни съста ви не от чи та от но си тел на та те-
жест на на ка за нията, не во ди до ка чест ве ни из ме не ния в при ло-
же нието на ге не рал на та пре вен ция и в ре ди ца слу чаи не е съ обра-
зе но с изиск ва нията на Общата част на Наказателния ко декс. 
Освен то ва уве ли че ни те раз ме ри на на ка за нията пред ставля ват и 
кри ми но ге нен фак тор за из вър ш ва не на по-теж ки престъпле ния.

2. Усъвършенстване на систе ма та на на ка за нията
За да се постиг не по-ка чест ве но и ре зул тат но осъ щест вя ва не 

на пре ван тив на та и пре въз пи та тел на та цел на на ка за нието, след ва 
да се пре ос мисли не об хо ди мост та от на ла га не то на ефек тив но 
ли ша ва не от сво бо да по от но ше ние на ли ца, из вър ши ли деяния с 



10 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2020

ниска об щест ве на опас ност. Неоправданото изо ли ра не на осъ де-
ни те ли ца пре чи на нор мал но то раз ви тие на об щест во то (съз да ва-
не то на се мейст ва, от глеж да не то на де ца, обра зо ва нието, участие-
то в па за ра на труда). Тези про це си се отра зя ват отри ца тел но на 
ико но ми ка та не са мо до ка то осъ де ни те ли ца из тър пя ват на ка за-
нието си, а и след то ва по ра ди на ма ле на та въз мож ност за наема не 
на ра бо та на ве че осъж да ни ли ца.

Следва да бъ де по ви ше на ефек тив ност та на про ба цията, до-
кол ко то по настоящем тя се на ла га срав ни тел но ряд ко, от което 
мо же да се напра ви из вод, че съ дът не на ми ра ре зул та ти те от 
нейно то при ло же ние за за до во ли тел ни. По-ши ро ко то ѝ при ла га-
не, съ че та но с по-ка чест ве ни ре зул та ти, би могло да я пре вър не в 
пред по чи та на ал тер на ти ва на ли ша ва не то от сво бо да за кра тък 
срок, до кол ко то при нея де со циали зи ра щият ефект е слаб, а 
риско ве те от со циал но от па да не – ниски.

В до пъл не ние раз би ра не то, че про ба цията е твър де ле ко на-
ка за ние, е погреш но. Адекватно из пъл ня ва на та про ба ция, включ-
ва ща раз но образ ни по своето естест во мер ки (об щест ве но по ле зен 
труд, сре щи с про ба ционен слу жи тел, обу чи тел ни кур со ве, про-
гра ми за въздействие), ан га жи ра огром на част от вре ме то на 
дееца. Освен то ва про ба цията тряб ва да се офор мя по-често и ка-
то са мостоятел но на ка за ние, а не пре иму щест ве но ка то ал тер на-
ти ва на ли ша ва не то от сво бо да.

3. Повишаване на об щест ве но то до ве рие в на ка за тел ния 
за кон и на ка за тел но то пра во съ дие

За да се га ран ти ра по-ви со ко то до ве рие в на ка за тел но то пра-
во съ дие, ак цен тът след ва да бъ де поста вен вър ху публич но то ко-
му ни ки ра не на влез ли в си ла съ деб ни ак то ве, от които ста ва яс но, 
че ли ца та, из вър ши ли престъпле ния, са съ от вет но на ка за ни. По-
ка чест ве на та ко му ни ка ция меж ду ор га ни те на съ деб на та власт и 
граж да ни те е сти мул за сътруд ни чест во при раз кри ва не на пре-
стъпле ния и за по-ефек тив на пре вен ция. В то зи сми съл е важ но 
из гот вя не то на стра те гия за по-добра ко му ни ка ция меж ду те зи 
ор га ни, от ед на стра на, и ме диите и граж да ни те, от дру га, при 
спаз ва не на ос нов ни те пра ва на об ви ня еми те и тех ни те се мейст-
ва. Тази стра те гия след ва да включ ва и пре ме ре на ко му ни ка ция 
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чрез со циал ни те мре жи, как то и въз мож ност за въпро си и от го во-
ри по на бо ле ли об щест ве ни пробле ми.

V. Ìåðêè çà ïîâèøàâàíå íà åôåêòèâíîñòòà 
íà íàêàçàòåëíàòà ïîëèòèêà

1. Актуализиране на раз ме ри те на на ка за нията и га ран-
ти ра не на тях на та съ раз мер ност

Въвеждането на не съ раз мер но ви со ки ми ни му ми /макси му-
ми на на ка за нията изоста вя об щест ве на та опас ност на престъпле-
нието ка то мя ра та, от която за ко но да те лят след ва да се ръ ко во ди 
и с която тряб ва да се съ обра зя ва при опре де ля не то на стро гост та 
на на ка за нието. Макар репре сив на та цел да е вътреш но при съ ща 
на на ка за нието, ак ту ал ният на ка за тел нопра вен под ход из веж да 
на пре ден план не го ва та ху ма нистич на ориен та ция и съх ра ня ва-
не то на чо веш ко то достойн ст во. По то зи на чин тър се ният ефект 
на на ка за нието се пре ориен ти ра зна чи тел но към попра вя не то и 
пре въз пи та нието на дееца, как то и към пости га не то на ин ди ви ду-
ал на и об ща пре вен ция.

Същевременно за ко но да тел ни те ре ше ния, за сил ва щи стро-
гост та на за ко на, не во дят непре мен но до це ле на та с тях про мя на 
в съ деб на та прак ти ка, до кол ко то, из пъл ня вай ки има нент на та си 
функ ция да за щи та ва пра ва та и за кон ни те ин те ре си на граж да ни-
те, съ дът е длъ жен да спа зи изиск ва нията на Наказателния ко декс 
за на ла га не на съ от вет но на престъпле нието на ка за ние. Това на-
соч ва прак ти ка та към тър се не на поначало не же ла тел ни в на ка за-
тел но то пра во съ дие ком про мис ни ва риан ти за из ход с цел спаз ва-
не на прин ци пи те на про пор ционал ност и спра вед ли вост и пре-
одо ля ва не на дис ба лан си те в за ко но да тел ст во то чрез по ня ко га 
из куст ве но адап ти ра не към нор ми от Общата част на Наказа тел-
ния ко декс (напри мер раз по ред би те от нос но из клю чи тел ни те и 
мно гоброй ни смек ча ва щи обстоятелства). По то зи на чин въз ник-
ват систем ни раз ми на ва ния меж ду пред ви де ни те в за ко на и прак-
ти чески на ла га ни те на ка за ния, а от дру га стра на, е на ли це лип са 
на пред ска зу емост и ста бил ност в съ деб на та прак ти ка.

Това явле ние изиск ва адек ват на за ко но да тел на ре ак ция и 
огра ни ча ва не на при ла га не то на на ка за тел ноправ на та при ну да 
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един ст ве но до прояви, при които дру ги мер ки на въз дейст вие би-
ха би ли неефек тив ни при опре де ля не на на ка за нията в стро га за-
ви си мост от об щест ве на та опас ност и те жест та на престъпле-
нието, как то и в пре де ли, оси гу ря ва щи пости га не то на це ли те на 
на ка за нието.

Необходимо е съгла су ва не на нор ми те от Особената част на 
Наказателния ко декс при ба лан си ра не на съ от но ше нието по меж-
ду им чрез при ла га не то на общ ма щаб и под чи ня ва не то им на 
един на ло ги ка, как то и ди фе рен циация на санк циите съ образ но 
те жест та на престъпле нията, за да се съх ра ни систе ма ти ка та на 
за ко на, да се въз ста но ви ло ги ческа та взаимовръзка на раз по ред-
би те и да се удовлет во ри прин ци път за съ от ветст вие меж ду 
престъпле нието и на ка за нието.

От съ щест ве но зна че ние за пости га не то на ба лан са и за ефек-
тив ност та на на каз ва не то е из бяг ва не то как то на не обос но ва но 
ле ко то, та ка и на не оправ да но теж ко то на ка за ние. Противното 
во ди до огра ни ча ва не на попра ви тел ния ефект на на ка за нието, 
респ. на успе ха на со циал на та ре ин тегра ция на ли ца та, из вър ши-
ли престъпле ние. При част от престъп ни те съста ви (ос нов ни и 
квалифицирани) на ка за нията се нуж да ят от ос мисля не с цел из-
бяг ва не на се риоз ни дис ба лан си, иг но ри ра щи съ щест ве ни за на-
ка зу емост та об стоятел ст ва, които са в състояние да опре де лят ха-
рак те ра и сте пен та на за ся га не на за щи те ния обект и сте пен та на 
об щест ве на та опас ност на деянието. Тези ар гу мен ти обусла вят 
не об хо ди мост от пре раз глеж да не на на ка за нията в ре ди ца съста-
ви с цел оси гу ря ва не на съз ву чието им с прин ци па за съ от ветст-
вие меж ду престъпле нията и на ка за нията.

От глед на точ ка на со циал на та и прав на та спра вед ли вост е 
не об хо ди мо ба лан си ра но опре де ля не на санк циите в престъп ни 
съста ви с от но си тел но сход но, до ри ана ло гич но ка то фак ти чески 
състав съ дър жа ние с цел съз да ва не на усло вия за рав но тре ти ра не 
на из вър ши те ли на ед но тип ни престъпле ния със сход на опас ност 
(напри мер престъпле нията про тив спор та спря мо под ку па, скло-
ня ва не то на не пъл но лет но ли це към прости ту ция ка то фор ма на 
сексу ал на експлоата ция спря мо скло ня ва не то на не пъл но лет но 
ли це към прости ту ция ка то престъпле ние про тив мла деж та и др.).
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Съществува оче вид на диспро пор ция меж ду об щест ве на та 
опас ност на деянието и пред ви де но то на ка за ние при престъпле-
ния с по-ниска об щест ве на опас ност при срав не ние с дру ги, за 
които оба че са пред ви де ни по-ниски на ка за ния – напри мер ос-
нов ния състав на убийст во то и ква ли фи ци ра ния състав на от вли-
ча не то по чл. 142, ал. 3, ор га ни зи ра не то на боеве с жи вот ни и 
про ти во за кон но то при чи ня ва не на смърт на гръб нач но жи вот но, 
от вли ча не на ли це под 18 го ди ни с цел пре доста вя не за раз врат ни 
дейст вия по чл. 156 и от вли ча не на ли це под 18 го ди ни по чл. 142 
и др.

При опре де ле ни съста ви на тран спор т ни те престъпле ния се 
сти га до твър де го ля ма раз ли ка меж ду ми ни му ма и макси му ма на 
ли ша ва не то от сво бо да (чл. 343, ал. 3, т. „б“).

По от но ше ние на ня кои съста ви се кон ста ти ра не обос но ва но 
ле ко на ка за ние, ка то се риоз но е под це не на оби чайна та об щест ве-
на опас ност на деянието. Това пра ви санк цион ния ре жим не съ-
раз ме рен към те жест та на съ от вет но то престъпле ние (напри мер 
при ква ли фи ци ра ни те съста ви на тра фик на хо ра, из ма ма, не за ко-
но съ образ но произ вод ст во на взрив ни ве щест ва и оръ жия и др.).

Необходимо е ба лан си ра но санк циони ра не по ос нов ни те и 
ква ли фи ци ра ни те съста ви на един и съ щ вид престъпле ния в из-
пъл не ние на прин ци па, че ква ли фи ци ра щи те об стоятел ст ва 
изиск ват по-теж ка на ка зу емост. Понастоящем на ка за нията, уста-
но ве ни за ква ли фи ци ра ни те съста ви на ня кои престъпле ния, 
прак ти чески се оказ ват по-ле ки от те зи по ос нов ни те съста ви, 
пред виж дай ки по-ниски раз ме ри на ми ни му ма или макси му ма, 
или включ ват ал тер на тив ни санк ции вместо ку му ла тив ни те по 
ос нов ния състав (напри мер умиш ле но за ра зя ва не с ве не ри ческа 
болест).

При престъпле нията, свър за ни с нар ко тич ни ве щест ва, пред-
ставля ва щи деяния с ниска об щест ве на опас ност, про ба цията не 
след ва да се пре небрег ва ка то санк ция по от но ше ние на ли ца, 
които дър жат нар ко ти ци за лич на употре ба и стра дат от нар ко-
тич на за ви си мост.

Съобразно съвре мен ни те ико но ми чески усло вия е пре по ръ-
чи тел но да се ак ту али зи ра и раз ме рът на пред ви де на та при мно-
жест во съста ви ка то ал тер на тив на или ку му ла тив на санк ция гло-
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ба, чий то раз мер по настоящем е в гра ни ци от сто до триста ле ва и 
е съ щест ве но по-ни сък от раз ме ра на гло ба та, която се на ла га по 
ре да на чл. 78а НК при ос во бож да ва не то от на ка за тел на от го вор-
ност с на ла га не на ад ми нистра тив но на ка за ние.

2. Преглед на съста ви на ад ми нистра тив ни на ру ше ния, 
вклю че ни в систе ма та на Наказателния ко декс

В Особената част на Наказателния ко декс съ щест ву ват 
съста ви на ад ми нистра тив ни на ру ше ния1. Самото съ щест ву ва не 
на та ки ва съста ви в Наказателния ко декс е приз нак за лип са на 
яс но раз гра ни че ние на раз лич ни те ви до ве пра во на ру ше ния и съз-
да ва пред постав ки за смес ва не то им. Премахването на ад ми-
нистра тив ни те на ру ше ния от на ка за тел ния за кон и регла мен ти ра-
не то им в съ от вет ни те спе циал ни (административни) за ко ни ще 
допри не се за от чет ли во то про кар ва не на гра ни ца меж ду две те 
систе ми за на каз ва не – ад ми нистра тив на та и та зи по Наказателния 
ко декс.

3. Преосмисляне на стан дар та на за щи та на об щест ве ни-
те от но ше ния, за сег на ти от престъпле ния, де фи ни ра ни ка то 
„ма ло ва жен слу чай“

Наред с кла си чески те по същ ност та си ад ми нистра тив ни на-
ру ше ния в Наказателния ко декс съ щест ву ват и съста ви, де фи ни-
ра ни ка то „ма ло ва жен слу чай“ на престъпле ния, които по ра ди из-
клю чи тел но ниска та си сте пен на об щест ве на опас ност се на каз-
ват по ад ми нистра ти вен ред2. Това за ко но да тел но ре ше ние съз да-
ва неяс но та по от но ше ние на дъл жи мия стан дарт на за щи та на 
за сег на ти те чрез те зи престъпле ния об щест ве ни от но ше ния.

За пре одо ля ва не то ѝ са не об хо ди ми ре ви зия на те зи тексто ве 
от Наказателния ко декс и пре оценка на сте пен та на об щест ве на та 
опас ност на уре де ни те в тях съста ви на престъпле ния, ка то тряб-
ва да се пре це ни кои от тях да бъ дат регла мен ти ра ни един ст ве но 
ка то ад ми нистра тив ни на ру ше ния в съ от вет ния ад ми нистра ти вен 

1 Член 135, ал. 5; чл. 228, ал. 3; чл. 352а, ал. 5 НК и др.
2 Член 218б; чл. 225б, ал. 3; чл. 231, ал. 2; чл. 232, ал. 3; чл. 242, ал. 6; чл. 353, 

ал. 4 НК и др.
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за кон и кои да оста нат престъпле ния, преслед ва ни по на ка за те лен 
ред. В съ що то вре ме при из пъл не ние на пред ви де ни те от за ко на 
усло вия ма ло важ ни те слу чаи, които за па зят ста ту та си на 
престъпле ния, ма кар и със срав ни тел но ниска сте пен на об щест-
ве на опас ност, ще бъ дат об хва на ти от при лож но то по ле на ос во-
бож да ва не то от на ка за тел на от го вор ност с на ла га не на ад ми-
нистра тив но на ка за ние (чл. 78а НК).

Този под ход ще поз во ли да се пре мах не раз ми ва не то на гра-
ни ца та меж ду ад ми нистра тив но на ка за тел на и на ка за тел на от го-
вор ност в рам ки те на Наказателния ко декс, ка то се ут вър дят два 
ре жи ма на на каз ва не – на ка за тел на та от го вор ност по съ щест во и 
ос во бож да ва не то от нея с на ла га не на ад ми нистра тив но на ка за-
ние.

4. Избягване на дубли ра не на съста ви на престъпле ния и 
ад ми нистра тив ни на ру ше ния

Съществена част от пре ос мисля не то на съ дър жа нието на на-
ка за тел на та по ли ти ка включ ва от чи та не то на об стоятел ст во то, че 
тя не мо же да се про веж да един ст ве но с на ка за тел ноправ ни сред-
ст ва. Без да оси гу ри добро вол но то спаз ва не на пра ви ла та и ефек-
тив но то им санк циони ра не при не из пъл не ние със сред ст ва, раз-
лич ни от на ка за тел на та репре сия, дър жа ва та не би могла да овла-
дее престъп ност та.

Наказването по ад ми нистра ти вен и на каз ва не то по на ка за-
тел нопра вен ред са част от един на та репре сив на функ ция на дър-
жа ва та, по ра ди което не след ва да се про ти во поста вят. Настоя-
щият етап от раз ви тието на об щест ве ни те от но ше ния обусла вя 
не об хо ди мост от поста вя не на ак цент вър ху ад ми нистра тив на та 
репре сия чрез при ла га не на зна чи тел ни по раз мер гло би и иму-
щест ве ни санк ции, ли ша ва не от пра ва и раз ши ря ва не на при лож-
но то по ле на от не ма не то на пред ме та и сред ст во то на на ру ше-
нието. Тези на ка за ния би ха могли да бъ дат на ла га ни своевре мен-
но и без ни как во за ба вя не пред вид срав ни тел но облек че на та от-
към фор ма ли зъм про це ду ра. Това на свой ред га ран ти ра не са мо 
пости га не на усе ща не за спра вед ли вост, но при те жа ва и не об хо-
ди мия пре дупре ди тел но-въз пи ращ ефект ка то пре вен ция на 
престъп ност та. Същевременно пред ви де ният съ де бен кон трол в 
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систе ма та на ад ми нистра тив но то на каз ва не пред ставля ва га ран-
ция за за щи та на пра ва та на граж да ни те.

Това на ла га да се из вър ши вни ма те лен преглед на ад ми-
нистра тив но то за ко но да тел ст во по от но ше ние на регла мен ти ра-
ни те ад ми нистра тив ни на ру ше ния и съ постав ка с въз диг на ти те в 
престъпле ния деяния в Наказателния ко декс с цел иден ти фи ци ра-
не на дубли ра щи се съста ви.

Анализът на на ка за тел но то и ад ми нистра тив но то за ко но да-
тел ст во со чи, че в ре ди ца слу чаи ед но и съ що деяние се тре ти ра 
ед новре мен но и ка то ад ми нистра тив но на ру ше ние, и ка то пре-
стъп ле ние по ра ди на ли чието на съста ви с иден тич но съ дър жа ние. 
Наред с то ва лип с ва и син х рон меж ду санк циите, въз приети от 
раз лич ни те систе ми за на каз ва не. Тази кон ста та ция во ди до ня-
кол ко съ щест ве ни из во да:

• Често на ка за нията, пред ви де ни в Наказателния ко декс, са 
по-ле ки от те зи за ад ми нистра тив ни те на ру ше ния.

• При хи по те зи на аб со лют но иден тич но фор му ли ра ни 
съста ви на ад ми нистра тив но то на ру ше ние и на престъпле нието 
из бо рът на ре да, по кой то да се ре али зи ра от го вор ност та, из ця ло 
за ви си от то ва кой ор ган е кон ста ти рал из вър ш ва не то на деянието. 
По то зи на чин на ад ми нистра тив но на каз ва щия ор ган е пре доста-
ве но пъл но пра во на пре ценка да ли да се зи ра про ку ра ту ра та, или 
да на ло жи ад ми нистра тив но на ка за ние. Тази си ту ация мо же на 
свой ред да до ве де до поста вя не под съм не ние на обек тив ност та 
на взе то то ре ше ние и да под ко пае об щест ве но то до ве рие в пра во-
раз да ва тел на та и пра во ох ра ни тел на та систе ма.

• На ли чието на ед нак ви по съ дър жа ние съста ви на ад ми-
нистра тив ни на ру ше ния и престъпле ния из ключ ва въз мож ност та 
за сте пе ну ва не на об щест ве на та им опас ност, вклю чи тел но на 
вред ни те после ди ци от тях, ка то во ди и до на ру ша ва не на прин-
ци па за рав но поста ве ност на граж да ни те. Този ефект е по ро ден 
от въз мож ност та при ед на и съ ща хи по те за деецът да бъ де тре ти-
ран раз лич но – осъ ден с при съ да по на ка за тел но де ло или на ка зан 
по ад ми нистра ти вен ред.

Очертаните пробле ми изиск ват пости га не на син х рон меж ду 
ад ми нистра тив но на ка за тел на та и на ка за тел на та от го вор ност, 
чия то лип са е ре зул тат от об хва ща не то на тексто ве от Наказа-
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телния ко декс в ад ми нистра тив ни те за ко ни и обрат но. Това на ла-
га пре ос мисля не на съ дър жа нието на съста ви на престъпле ния и 
ад ми нистра тив ни на ру ше ния, които се дубли рат, и при веж да не то 
им в съ от ветст вие с ре ал ности те на об щест ве ни те от но ше ния, 
които за щи та ват.

Това мо же да се постиг не чрез:
• Декри ми на ли за ция на ня кои от деянията, регла мен ти ра ни 

ка то престъпле ния в Наказателния ко декс, и уреж да не то им един-
ст ве но ка то ад ми нистра тив ни на ру ше ния3. С пред приема не то на 
та зи стъп ка би се постиг на ло уско ре но на каз ва не, а с пред виж да-
не то на по-ви сок раз мер на гло би те и при ло жи ми те ли ша ва ния от 
пра ва тя би би ла и по-ефек тив на. В под кре па на та зи те за е и кон-
ста та цията, че в не мал ка част от ци ти ра ни те при ме ри хи по те за та 
на прав на та нор ма, опис ва ща ад ми нистра тив но то на ру ше ние, е 
по-добре струк ту ри ра на и по-лес но до ка зу ема, което я пра ви по-
по лез на от глед на точ ка на об щест ве ния ин те рес в срав не ние с 
та зи, въз ди га ща съ що то деяние в престъпле ние в Наказателния 
ко декс.

• Оценка на деянията ка то престъпле ния и от па да не то им ка-
то ад ми нистра тив ни на ру ше ния. Съществуват и та ки ва дубли ра-
щи се съста ви на ад ми нистра тив ни на ру ше ния и престъпле ния, 
чиято сте пен на об щест ве на опас ност изиск ва ре али зи ра не то на 
по-теж ка та от го вор ност – на ка за тел на та. В те зи слу чаи след пре-
оценка на съ дър жа нието на съ от вет ни те съста ви би след ва ло 
деянията да се ока чест вят един ст ве но ка то престъпле ния, за 
които да се пред ви дят под хо дя щи на ка за ния4.

5. Повишаване на ефек тив ност та на ос во бож да ва не то от 
на ка за тел на от го вор ност с на ла га не на ад ми нистра тив но на-
ка за ние

Освен приема не то на го ре по со че ни те мер ки по добря ва не то 
на функ циони ра не то на ин сти ту та на ос во бож да ва не то от на ка за-

3 Например чл. 237; чл. 278, ал. 1 и 6 (предл. първо); чл. 278б, ал. 1 и 2; 
чл. 326, ал. 1; чл. 345; чл. 353ж; чл. 353з. 

4 Например чл. 324, ал. 2 НК, дубли ращ се с чл. 222, ал. 1 от Закона за здра ве-
то, и др. 
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тел на от го вор ност с на ла га не на ад ми нистра тив но на ка за ние 
изиск ва и ня кои из ме не ния в про це су ал ния ред за при ла га не то 
му. Необходимо е да се облек чи про це ду ра та за опре де ля не на 
ви да от го вор ност, която деецът след ва да по не се, ка то ефек тът от 
ос во бож да ва не от на ка за тел на та от го вор ност настъ пи по-бър зо и 
с по ве че га ран ции за за щи та та на пра ва та на стра ни те. Постига-
нето на то зи ре зул тат след ва да бъ де въз мож но във вся ка фа за на 
на ка за тел но то произ вод ст во, та ка как то е пред ви де но в осо бе ни-
те пра ви ла за не пъл но лет ни те.

По от но ше ние на го ля ма част от де ла та, обра зу ва ни за 
престъпле ния, за които при на ли чие на пред постав ки те на чл. 78а 
НК се на ла га са мо ад ми нистра тив но на ка за ние, дейст ва щият по-
настоящем Наказателно-про це су ален ко декс не поз во ля ва свое-
вре мен но приключ ва не на раз след ва не то не за бав но след уста но-
вя ва не то на те зи пред постав ки, а изиск ва съблю да ва не то на всич-
ки пра ви ла на до съ деб но то произ вод ст во. Разходването на це лия 
ре сурс на пра во ох ра ни тел ни те и пра во раз да ва тел ни те ор га ни за 
спаз ва не на фор мал ни те пра ви ла на на ка за тел ния про цес при раз-
след ва не на престъпле ние, за което от са мо то на ча ло е яс но, че 
ще приклю чи с на ла га не на ад ми нистра тив но на ка за ние, е не-
оправ да но. Неоправдано е и под ла га не то на за сег на ти те ли ца – 
об ви ня еми, постра да ли, сви де те ли – на огра ни че нията, които съ-
пътст ват про веж да не то на раз след ва не то за це лия му про дъл жи-
те лен пе риод.

6. Декриминализация
Декриминализацията ка то не от ме ним еле мент на на ка за тел-

на та по ли ти ка на дър жа ва та на ми ра ре али за ция чрез из ключ ва не-
то на опре де ле но деяние от систе ма та на на ка за тел ноправ ни те 
нор ми, уста но ве ни ка то спо соб за огра ни ча ва не на престъп ност-
та.

Понастоящем се наблю да ва не ре ши тел ност от стра на на за-
ко но да те ля да при ла га функ цията на декри ми на ли за цията чрез 
от мя на на тексто ве от Наказателния ко декс с от пад на ла зна чи-
мост, ка то после ди ца та е сни жа ва не на об ща та ефек тив ност на 
на ка за тел ния за кон. От дру га стра на, в ред ки те слу чаи на декри-
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ми на ли за ция5 съста ви те не са приема ни от но во, по ра ди което от-
ме ни тел на та дейност до тук мо же да се опре де ли ка то ви со-
коефек тив на при ми ни ма лен кри ми но ге нен риск.

Декриминализацията е не раз рив но свър за на с ка чест во то на 
нор мот вор ческия про цес и с уме нието да се на ми рат оп ти мал ни и 
адек ват ни на съвре мието ре ше ния, които да не бъ дат от ме ня ни 
впослед ст вие. Поради та зи при чи на пре ко мер на та и повлияна от 
об щест ве ния от з вук кри ми на ли за ция ви на ги ще по раж да не об хо-
ди мост от послед ва ща ко рек тив на декри ми на ли за ция, която да 
въз ста но ви ба лан са.

Всяко приема не на нов престъ пен състав, което не се ос но ва-
ва на под роб ни мо ти ви и дан ни, които да обос но ва ват не об хо ди-
мост та от нор ма тив но то из ме не ние, пред ставля ва съ щест ве на 
сла бост, при която не се раз гра ни ча ват ре ал ни от очак ва ни и же-
ла ни после ди ци.

В ня кои слу чаи заслу жа ва да се об мисли опи тът на ре ди ца 
дър жа ви – членки на Европейския съ юз, съ образ но кой то сътруд-
ни че щият съ участ ник се ос во бож да ва от на ка за тел на от го вор-
ност, ако улес ни раз кри ва не то на из вър ше но то престъпле ние.

В Наказателния ко декс съ щест ву ват ре ди ца съста ви на 
престъпле ния, които са за гу би ли при ло жи мост та си по ра ди раз-
ви тието на об щест ве ни те от но ше ния. Така напри мер чл. 225 
инкри ми ни ра спе ку ла тив на та тър го вия, ка то до ри пред виж да 
ква ли фи ци ран състав на престъпле нието, ако деецът е бил на ка-
зан по ад ми нистра ти вен ред за на ру ше ние на Закона за бор ба със 
спе ку ла та, кой то е от ме нен още през 1999 г. Практически е не въз-
мож но и ре али зи ра не то на съста ви те на престъпле ния по чл. 226 
пред вид при съ ща та на съвре мието сво бо да на част на та ини циати-
ва. Обективната оценка на те зи престъп ни съста ви, как то и лип са-
та на пов диг на ти об ви не ния по тях обос но ва ват не об хо ди мост та 
от тях на та пъл на декри ми на ли за ция.

Съществуват и дру ги съста ви на престъпле ния, които по ра-
ди спе ци фи ка та на ре гу ли ра на та от тях ма те рия6 или по ра ди кон-

5 Скитничество и пов тор на употре ба на по щен ски марки.
6 Например чл. 275, ал. 2; чл. 313а; чл. 321а; чл. 329 НК.
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струк тив ния си де фект7 са прак ти чески непри ло жи ми. Прила-
гането им след ва да бъ де пре ос мисле но, ка то бъ дат декри ми на ли-
зи ра ни или пре ре дак ти ра ни за це ли те на пра во раз да ва не то.

VI. Äðóãè ðåôîðìè â Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ

1. Отпадане на на ка за нието до жи во тен зат вор без за мя на
Актуалните об щест ве ни усло вия изиск ват пре оценка на 

обек тив на та не об хо ди мост от на ка за ние с ха рак те ристи ки те на 
из клю чи тел ност при съ обра зя ва не на съ щест ву ва не то или не съ-
щест ву ва не то на не оби чай на по те жест та и рав ни ще то си пре-
стъп ност, която е не въз мож но да бъ де овла дя на чрез кон вен-
ционал ни те на ка за ния. Разрасналият се през го ди ни те брой на 
престъпле нията, за които то ва на ка за ние се пред виж да ка то ал-
тер на ти ва, про ти во ре чи на прокла ми ра на та от за ко на не го ва вре-
мен ност и из клю чи тел ност. Тези ха рак те ристи ки по на ча ло пред-
по ла гат посте пен но огра ни ча ва не на при лож но то му по ле.

Самото естест во на на ка за нието из веж да ка то ос нов на цел 
ин ди ви ду ал на та пре вен ция пред попра вя не то и пре въз пи та нието 
в от кло не ние от чл. 36 НК. Това на ка за ние в същ ност та си не се 
раз ли ча ва от на ка за нието до жи во тен зат вор, ка то един ст ве на та 
раз ли ка е в от чи та не то на по тен циал на та попра ви мост на осъ де-
ния, ко га то се до пуска не го ва та за мя на. Съществуването на та ка-
ва въз мож ност в прин ци пен план би могло да бъ де фак тор за сти-
му ли ра не на осъ де ния към по ло жи тел на про мя на. Освен то ва 
при ло жи мост та на раз по ред ба та на чл. 58а НК и към то зи вид на-
ка за ние чрез за мя на та на до жи вот ния зат вор със сроч но ли ша ва-
не от сво бо да са ма по се бе си раз ко ле ба ва идеята за не об хо ди-
мост от съ щест ву ва не то му, което по съ щест во пред ставля ва 
стъп ка на за ко но да те ля към от па да не то му от систе ма та на на ка-
за нията.

Аргумент в пол за на по доб на про мя на е и съ щест ву ва що то в 
ак ту ал на та прак ти ка на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка 
раз би ра не, че в слу чаите, ко га то на ционал но то за ко но да тел ст во 
не пред виж да въз мож ност за пе риодич но то му пре раз глеж да не, 

7 Например чл. 259. 
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на ка за нието до жи во тен зат вор без за мя на е не съв мести мо с чл. 3 
от Европейската кон вен ция за защита на пра ва та на чо ве ка и ос-
нов ни те сво бо ди8.

2. Гъвкавост на про ба цион ни те мер ки в из пи та те лен срок
Във връз ка с по ви ша ва не то на ефек тив ност та на на ка за тел-

на та репре сия мо же да се об мисли въ веж да не то на по ве че гъв ка-
вост при опре де ля не то на мер ки те за про ба ционен над зор, при ло-
жи ми в из пи та тел ни те сро ко ве при услов но осъж да не. Обвързва-
нето им с мер ки те, част от на ка за нието про ба ция, огра ни ча ва 
ефек та им и въз мож ност та на съ да да ги ин ди ви ду али зи ра.

3. Осъвременяване на раз ме ра на на ка за нието гло ба
Необходимо е да се ак ту али зи рат пра го ве те на на ка за нието 

гло ба. Долният праг в настояща та си стойност от 100 ле ва се явя-
ва не адек ва тен на съвре мен ни те ико но ми чески усло вия. В дру ги 
слу чаи гор ният праг в пред ви де ни те в Особената част на На-
казателния ко декс гло би се явя ва не съ раз мер но ви сок. Освен то ва 
заслу жа ва пре ос мисля не и на чи нът, по кой то да бъ де опре де лян 
раз ме рът на на ка за нието – да ли да се за па зи на ла га не то на гло ба 
във фикси ра ни от за ко на гра ни ци, или то да се за ме ни с ин ди ви-
ду али зи ра не то на стойност та на гло ба та ка то про цент от по лу ча-
ва но то от дееца въз награж де ние за опре де лен пе риод от вре ме.

VII. Îðãàíèçàöèîííè äåéñòâèÿ â ïîäêðåïà 
íà íàêàçàòåëíàòà ïîëèòèêà

1. Повишаване на ин сти ту ционал ния ка па ци тет
Необходимо е да се пред приемат мер ки в по со ка на по ви ша-

ва не на спе циали за цията и ква ли фи ка цията на ор га ни те на до съ-
деб но то произ вод ст во, раз ре ша ва не на пробле ми те с пре ко мер на-
та на то ва ре ност на ве щи те ли ца и фи нан со ва та обез пе че ност на 
ор га ни те с оглед на из вър ш ва не то на не от лож ни про це су ал но-
след ст ве ни дейст вия.

8 Вж. ре ше ния по де ла Vinter & others v. UK; Laszlo Magyar v. Hungary; 
Харакчиев и Толумов сре щу България.
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Съществено се за дъл бо ча ва пробле мът с оси гу ря ва не то на 
експер ти, осо бе но на спе циалисти с по-спе ци фич на ком пе тент-
ност. Използването на експер ти от дру ги ра йо ни зна чи тел но за ба-
вя из гот вя не то на експер т ни те заклю че ния по наз на че ни те 
експер ти зи, съ от вет но – раз след ва нията и раз кри ва не то на обек-
тив на та исти на. Като зна чим се очер та ва и въпро сът от нос но 
труд но то оси гу ря ва не и за ба ве ното запла ща не на пре во да чи най-
ве че за ред ки и по-сла бо раз простра не ни ези ци и в слу чаи на не-
об хо ди мост от из вър ш ва не то на не от лож ни про це су ал но-след ст-
ве ни дейст вия.

Наложително е да се раз гле да и из пол з ва не то по оп ти ма лен 
на чин на ка па ци те та на сле до ва те ли те, вкл. чрез раз ши ря ва не то 
на об хва та на престъпле нията, по па да щи в тях на та ком пе тент-
ност съглас но Наказателно-про це су ал ния ко декс.

2. Събиране на ста тисти ческа ин фор ма ция и те ку що 
наблю де ние

Следва да се пред приемат дейст вия в по со ка на по добря ва не 
на систе ма та за по да ва не и съ би ра не на ин фор ма ция, вкл. за ста-
тисти чески це ли, чрез уста но вя ва не на прак ти ка за те ку що 
наблю де ние; ана лиз на струк ту ра та на престъп ност; про веж да не 
на пе риодич ни кри ми но ло гич ни из след ва ния по един на ме то ди-
ка; постоян но наблю де ние на дейст вието и при ла га не то на на ка-
за тел но то за ко но да тел ст во, как то и оценка та му спря мо ре зул та-
ти те от ана ли за на престъп ност та и кри ми но ген ни те фак то ри.

Законодателната дейност тряб ва да се съ обра зя ва с из вър ше-
ни те пред ва ри тел ни, те ку щи и послед ва щи оценки на въз дейст-
вието, ка то се взе мат пред вид из след ва нията на съ деб на та прак-
ти ка и на кри ми но ген на та сре да.

VIII. Î÷àêâàíè ðå çóë òà òè
Чрез ре али зи ра не то на Концепцията за на ка за тел на по ли ти-

ка 2020–2025 г. ще се постиг нат след ни те ре зул та ти:
1. кон цеп ту ал но осъвре ме ня ва не на на ка за тел на та по ли ти ка 

чрез из пол з ва не на ця лост на ак ту ал на кар ти на на кри ми но ген на-
та сре да и въз ос но ва на ана лиз на пред ход на та концепция и на 
Наказателния ко декс;
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2. ре али зи ра не на мо дер на и ефек тив на на ка за тел на по ли-
тика;

3. спо ма га не за добро то управле ние на ор га ни те на съ деб на-
та власт и пости га не на ви со ка ефек тив ност на тях но то функ-
циони ра не;

4. под кре па на уси лията за мо дер ни за ция и ре фор ма на съ-
деб на та систе ма в из пъл не ние на Актуализираната стра те гия за 
про дъл жа ва не на ре фор ма та в съ деб на та систе ма.

IX. Ôèíàíñèðàíå íà äåéíîñòèòå â îáõâàòà 
íà êîíöåïöèÿòà

Финансовите сред ст ва, които са не об хо ди ми за осъ щест вя-
ва не на дейности те, ще се оси гу ря ват за вся ка бю джет на го ди на 
от пе риода на дейст вие на кон цеп цията по съ от вет ни те по ли ти ки 
на струк ту ри те, които имат от но ше ние към про ти во дейст вието на 
престъп ност та, в съ от ветст вие с въз мож ности те на дър жав ния 
бю джет. За пости га не на ба ланс при пред виж да не то и пре доста-
вя не то на сред ст ва та вся ка струк ту ра в рам ки те на про це ду ра та 
по из гот вя не на бю дже та пред ста вя обос нов ка как ва част от мер-
ки те по та зи кон цеп ция след ва да се ре али зи рат през съ от вет на та 
бю джет на го ди на и как ви сред ст ва са не об хо ди ми за то ва. При 
об съж да не на бю дже та Министерският съ вет опре де ля кои мер ки 
са приори тет ни за пред стояща та бю джет на го ди на.

X. Çàêëþ÷åíèå
През послед ни те де се ти ле тия са из вър ш ва ни мал ко на брой 

и частич ни из след ва ния на кри ми но ген на та сре да са мо за от дел-
ни престъп ни съста ви, ка то ак ту ал ни те кри ми но ген ни фак то ри са 
се про ме ни ли зна чи тел но. Множеството изменения в Наказател-
ния ко декс през послед ни те го ди ни не се ос но ва ват на за дъл бо че-
ни ана ли зи и са би ли по-ско ро спо ра дич ни или във връз ка с въ-
веж да не на изиск ва нията на пра во то на ЕС. Променените об щест-
ве но-по ли ти чески и со циал но-ико но ми чески усло вия, вклю чи-
тел но в све то вен ма щаб, из веж дат но ви пре диз ви ка тел ст ва за 
спра вя не с престъп ност та ка то напри мер бор ба та сре щу те ро риз-
ма, не за кон на та мигра ция и др. Обществената опас ност на ня кои 
деяния, вклю че ни в Особената част на Наказателния ко декс, е от-
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пад на ла. В евро пейски ма щаб съ що се наблю да ва тен ден ция на 
декри ми на ли зи ра не на деяния с на ма ле на об щест ве на опас ност.

Настоящата Концепция за на ка за тел на по ли ти ка 2020–
2025 г. е раз ра бо те на въз ос но ва на ана лиз на ця лост на та ак ту ал-
на кар ти на на кри ми но ген на та сре да и на пре ценка на ефек тив-
ност та и иден ти фи ци ра не на проблем ни те области на при ла га ни-
те към мо мен та на ка за тел ноправ ни ин стру мен ти. Взет е пред вид 
из вър ше ният за це ли те на из гот вя не то на настояща та концепция 
ана лиз на пред ход на та концепция и на Наказателния ко декс. Въз 
ос но ва на те зи ана ли зи концепцията си поста вя за цел по ви ша ва-
не на ефек тив ност та на на ка за тел на та репре сия, вклю чи тел но 
чрез по-ши ро ко при ла га не на ал тер на тив ни на ли ша ва не то от 
сво бо да на ка за ния, усъ вър шен ст ва не на систе ма та на на ка за нията 
и по ви ша ва не на об щест ве но то до ве рие в на ка за тел ния за кон и в 
на ка за тел но то пра во съ дие.

Тези це ли ще бъ дат постиг на ти посред ст вом ак ту али зи ра не 
на раз ме ри те на на ка за нията и га ран ти ра не на тях на та съ раз мер-
ност, из бяг ва не на дубли ра не на съста ви на престъпле ния и ад ми-
нистра тив ни на ру ше ния, преглед на съста ви на престъпле ния, за 
които се пред виж да на каз ва не по ад ми нистра ти вен ред, пре ос-
мисля не на стан дар та на за щи та на об щест ве ни те от но ше ния, за-
сег на ти от престъпле ния, де фи ни ра ни ка то „ма ло ва жен слу чай“, 
по ви ша ва не на ефек тив ност та на ос во бож да ва не то от на ка за тел-
на от го вор ност с на ла га не на ад ми нистра тив но на ка за ние и 
декри ми на ли за ция на съста ви на престъпле ния, които са за гу би-
ли при ло жи мост та си по ра ди раз ви тието на об щест ве ни те от но-
ше ния.

Предлагат се и дру ги ре фор ми в Наказателния ко декс: от па-
да не на на ка за нието до жи во тен зат вор без за мя на ка то не съв-
мести мо с чл. 3 от Европейската кон вен ция за защита на пра ва та 
на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди, гъв ка вост на про ба цион ни те мер-
ки в из пи та те лен срок, съз да ва не на сти му ли ра ща добро съ вест но-
то по ве де ние уред ба и осъвре ме ня ва не на раз ме ра на на ка за нието 
гло ба.

Анализът на за ло же ни те в концепцията це ли и на на бе ля за-
ни те мер ки за пости га не то им со чи, че съ щи те мо гат да се постиг-
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нат ос нов но чрез из ме не ния и до пъл не ния в Особената част на 
Наказателния ко декс, до ка то Общата част за паз ва своята при ло-
жи мост и ре ле вант ност ка то ре гу ла тор на об щест ве ни те от но ше-
ния в област та на на ка за тел на та по ли ти ка на дър жа ва та. Поради 
то ва из пъл не нието на Концепцията за на ка за тел на по ли ти ка 
2020–2025 г. не на ла га приема не то на нов Наказателен ко декс, а 
мо же да се постиг не посред ст вом из ме не ние в дейст ва щия НК.


