ПРОЕКТ!

МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
(ЗИД на НК) се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на
следните директиви:
 Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013
година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково
решение 2005/222/ПВР на Съвета;
 Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014
година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за
пазарната злоупотреба);
 Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014
година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични
знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета.
Предложеният законопроект е изработен и съгласуван до влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА) (ДВ, бр. 34
от 2016 г.) и на основание § 9 от преходните и заключителни разпоредби към него не се
прилага изискването за изготвяне на частична оценка на въздействието и справка за
съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с
практиката на Европейския съд по правата на човека.
С Решение № 1118 от 30.12.2016 г. на Министерския съвет, законопроектът беше
одобрен и внесен за разглеждане и приемане в 43-то НС, но поради предсрочното
прекратяване дейността на 43-то НС, не беше разглеждан, което налага повторното му
внасяне в 44-то НС. В тази връзка и съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА е определен 14 дневен
срок за провеждане на обществени консултации по законопроекта.
 Въвеждането на посочените по-горе директиви е залегнало в Плана за действие за
2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския
съюз. Със законопроекта се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/40/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу
информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета.
Въвеждането на директивата е свързано и със стартирала процедура срещу Р България за
нетранспониране в срок на разпоредбите на директивата, като са необходими спешни
действия за нейното транспониране включително приемане на измененията от
законодателния орган.
Директива 2013/40/ЕС установява минимални правила за определянето на
престъпленията и наказанията в областта на атаките срещу информационните системи, с
цел да способства за предотвратяването на тези престъпления и да подобри
сътрудничеството между съдебните и други компетентни органи. Информационните
системи представляват ключов елемент от политическото, социалното и икономическото
взаимодействие в Европейския съюз.

Все по-често и в по-голяма степен обществото зависи от тези системи.
Безпроблемното функциониране и сигурността на тези системи в Съюза са от
жизненоважно значение за развитието на вътрешния пазар и на конкурентоспособна и
иновационна икономика. Осигуряването на подходящи равнища на защита на
информационните системи следва да бъде част от цялостна ефективна рамка за
превантивни мерки, съпътстваща реакцията на наказателното право спрямо
киберпрестъпността.
За транспониране на Директива 2013/40/ЕС се предлагат изменения в чл. 93 от
НК, като вместо понятието „компютърна система“ се въвежда по-широкото понятие
„информационна система“ и се допълват дефинициите в съответствие с определенията
на директивата.
В съответствие с директивата се синхронизират съставите и размера на
наказанията в чл. 171, ал. 3, 216, ал. 3 и чл. 319а-319д относно незаконния достъп до
информационни системи, незаконната намеса в информационни системи и компютърни
данни, както и незаконното прихващане на такива данни. Към изпълнителните деяния по
чл. 319б се включват „пренасяне“, „повреждане“, „влошаване“, „скриване“ и „спиране на
достъпа“ до компютърни данни в информационна система, в съответствие с
изискванията на директивата. С предложените изменения на чл. 319б за първи път се
криминализира създаването на т.н. „ботнети“, установяване на контрол от разстояние
върху значителен брой компютри посредством заразяването им със зловреден софтуер
чрез целенасочени кибернетични атаки.
 На следващо място, проектът предлага въвеждане на изискванията на Директива
2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно
наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната
злоупотреба). Предлага се в глава седма на Особената част, да се създадат разпоредби
(чл. 260а-260в), с които да се засилят мерките срещу пазарната злоупотреба. В чл. 93 се
предлага дефиниция на „спот договор за стоки“ и „бенчмарк“. За разпоредбите на чл.
260а-260в следва да се имат предвид определенията в чл. 2 на Директивата за пазарната
злоупотреба, изискванията на която се въвеждат с проекта на Закон за изменение и
допълнение на Наказателния кодекс.
Предвиждат се наказателноправни санкции, които са израз на по-силно
обществено въздействие в сравнение с административните санкции. Един интегриран и
ефикасен финансов пазар и наличието на по-голямо доверие от страна на инвеститорите
изисква лоялни пазарни отношения. Безпроблемното функциониране на пазарите на
ценни книжа и доверието на обществеността в тези пазари са необходими предпоставки
за икономически растеж и благоденствие.
Пазарната злоупотреба вреди на целостта на финансовите пазари и разколебава
доверието на обществеността. Инкриминирането на най-тежките форми на пазарна
злоупотреба поставя ясни прагове за видовете поведение, които се считат за особено
неприемливи. Действията свързани със злоупотребата с вътрешна информация, нейното
незаконно разкриване и манипулирането на пазара от лице, работещо във финансовия
сектор или в надзорен или регулаторен орган, засягат в голяма степен целостта на пазара,
стойността на финансовия инструмент и им причиняват значителни вреди.
Предложеният размер на наказанията е съобразен с установените от чл. 7 на
директивата изисквания към държавите членки относно размера на наказанието
„лишаване от свобода”.

 Третата директива, която се въвежда с настоящия законопроект е Директива
2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно
защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу
подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета.
С цел осигуряване на подходяща защита на еврото и на другите парични знаци,
чието обращение е разрешено със закон, чрез резултатни и ефикасни наказателноправни
мерки се предлага допълнение в чл. 244, ал. 1, като се предвиждат две нови
изпълнителни деяния, а именно „приемане“ и „превозване“, в съответствие с чл. 3,
параграф 1, б. „в “ от Директивата. Допълва се и чл. 244а, ал. 1, като се добавят
изпълнителните деяния „приемане“, „придобиване“, „внасяне“, „изнасяне“ и
„превозване“, като се разширява и предметът на престъплението чрез добавянето на
„парични знаци, които все още не са емитирани, но са предназначени за пускане в
обращение като законно платежно средство“, съгласно изискването на чл. 3, параграфи 2
и 3 от Директивата.
В чл. 246, ал. 3 се допълват както кръгът на изпълнителните деяния с „приемане“,
така и предметът на престъплението с „данни, както и всякакви други средства“, с оглед
въвеждането на разпоредбата на чл. 3, параграф 1, б. „г “ от Директивата.
По този начин се изпълняват изискванията на директивата за включване на поширок предмет на престъпленията, добавят се и неемитираните парични знаци,
съобразяват се задължителните по директивата минимални стандарти по отношение на
максималния размер на наказанията.
 Също така се предлагат и следните изменения и допълнения:
Предложените изменения на чл.108а, 142а, 308, 320, 320а, 340, 341, 341а,
341б, 356е и 356к от НК, както и разписването на нови разпоредби на чл. 341г, 336а и
336б, 356л и 356м в НК са във връзка с изпълнение на препоръката на Експертния
комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на
тероризма (MONEYVAL) към Съвета на Европа за експлицитното криминализиране в
Наказателния кодекс на всички престъпления, посочени в деветте конвенции и
протоколи, изброени в приложението към Международната конвенция за борба срещу
финансирането на тероризма, 1999 г., по които Република България е страна.
Горепосочената препоръка визира престъпления, посочени в шест от актовете
изброени в приложението към Международната конвенция за борба срещу
финансирането на тероризма, 1999 г., а именно:
Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъпленията против
лица, ползващи се с международна защита, в това число и дипломатическите агенти,
приета в Ню Йорк на 14 декември 1973 г.;
Конвенция за физическата защита на ядрения материал, приета във Виена
на 3 март 1980г. и измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения
материал, приети във Виена на 8 юли 2005 г.
Протокола за борба с незаконните актове на насилие в летищата,
обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на
Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на
гражданската авиация, Монреал на 23 септември 1971 г., приет на 24 февруари 1988 г.;
Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу
сигурността на морското корабоплаване, приета в Рим на 10 март 1988 г.;

Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу
сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф,
приет в Рим на 10 март 1988 г. и
Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм, приета в Ню
Йорк на 15 декември 1997 г.
В тази връзка с предложените изменения и допълнения в Особената част на НК се
въвеждат текстове, които прецизират и поясняват съществуващата регламентация.
Съгласно препоръките на Комитета MONEYVAL, терминологията, използвана в
настоящия чл.108а от НК, ненужно ограничава обхвата му до „Който с цел да …
принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда
държава или на международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на
неговите функции“. В настоящата редакция разпоредбата не съответства на
формулировката, използвана в Международна конвенция за борба срещу финансирането
на тероризма, 1999г.: „всяко действие“ („any act“), тъй като покрива само тези „в кръга
на неговите функции“. Измененията предвиждат разширяване на обхвата на чл. 108а ,
като думите „в кръга на неговите функции“ бъдат заличени.
Напредъкът на България по изпълнението на препоръките на MONEYVAL следва
да бъде докладван на 55-то Пленарно заседание на Комитета, което ще се проведе през
декември 2017 г. След приемането на Доклада за взаимна оценка през 2013 г. България е
била поставена под процедура на регулярен мониторинг. На 55-то Пленарно заседание
на MONEYVAL ще бъде разгледан проект на доклад за напредъка на България по
предприетите мерки в рамките на IV-тия кръг за оценка и ако бъде преценено, че
препоръките са изпълнени, България ще излезе от механизма на мониторинг. Ако
страната ни не успее да демонстрира напредък във връзка с установените
несъответствия, като се има предвид, че са изминали 4 години от Доклада за взаимна
оценка от 2013 г., на заседанието през декември 2017 г. Пленумът на Комитета
MONEYVAL ще бъде приканен да обмисли прилагането на правило 13, пара. 6 от
процедурните правила на Комитета за поставяне на страната под така наречените
Процедури за подобряване на съответствието (Compliance enhancing procedures (CEPs)).
Те могат да се обобщят в 4 стъпки, които са следните:
Първа стъпка – MONEYVAL се обръща към Генералния секретар на Съвета на
Европа, който изпраща писмо на съответното Министерство или министерства в
страната, с което обръща внимание за несъответствията и мерките, които трябва да се
приемат;
Втора стъпка – Организира се Мисия на високо равнище, която да се срещне със
съответния или съответните министри.
Третата стъпка е по-засилена мярка, тъй като води до публикуването на
Официални съобщения, с които се насочва вниманието на други държави и
международни институции да вземат предвид рисковете, които поражда държавата,
поставена в процедурата, по отношение на борбата с изпирането на пари и
финансирането на тероризма.
Четвърта стъпка – въпросът може да се представи за разглеждане в процедура на
Групата за международно сътрудничество на Специалната група за финансови действия
(FATF).
Стъпка 3 и 4 са по-сериозни мерки, които могат да се приложат и едновременно.
Стъпка 3 се провежда в контекста на препоръка 19 от препоръките на FATF от 2012 г.

Т.е. за държавите и териториите, които се причисляват към MONEYVAL, също може да
се приложи в този случай препоръка 19 на FATF. Тя се отнася до високо рисковите
държави (High-risk countries). Препоръката гласи, че държавите, които принадлежат към
FATF, съответно към MONEYVAL, следва да изискват от финансовите институции да
прилагат мерки за комплексна проверка (enhanced due diligence) на бизнес отношенията
и сделките с физически и юридически лица и финансови институции от държави, за
които FATF изисква това. Прилаганите засилени мерки за комплексна проверка следва
да бъдат ефективни и пропорционални на рисковете.
Държавите трябва да могат да прилагат подходящи мерки за противодействие,
когато това се изисква от FATF. В обяснителната записка към препоръка 19 от
препоръките на FATF от 2012 г. са посочени примери за мерки за противодействие:
А) Да се изиска от финансовите институции да прилагат някои елементи на
засилена комплексна проверка;
Б) Засилено въвеждане на механизми за докладване или системно отчитане на
финансови транзакции;
В) Отказ за учредяване на дъщерни дружества или клонове, или представителства
на финансови институции от засегнатата държава, или като се вземе предвид фактът, че
съответната финансова институция е от държава, която няма адекватни системи за борба
с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
Г) Забрана на финансовите институции да създават клонове или представителства
в засегнатата държава или по друг начин, като отчитат факта, че съответният клон или
представителство е от страна, която няма адекватни системи за борба с изпирането на
пари и финансирането на тероризма;
Д) Ограничаване на търговските взаимоотношения или финансови сделки с
определената страна, или лица от тази страна;
Е) Забрана на финансовите институции да разчитат на трети лица, намиращи се в
съответната страна, да провеждат елементи от процеса на комплексна проверка на
клиента;
Ж) Изискване от финансовите институции да преразгледат и изменят или при
необходимост да прекратят отношения с финансови институции от съответната държава;
З) Изискване за засилен надзорен преглед и/или изисквания за външен одит за
клоновете и дъщерните дружества на финансови институции със седалище в съответната
държава;
И) По-големи изисквания за външен одит на финансовите групи по отношение на
всеки от техните клонове и дъщерни дружества, намиращи се в съответната държава.
Според препоръка 19 следва да бъдат въведени ефективни мерки, за да се
гарантира, че финансовите институции са уведомени за опасенията относно слабостите в
системите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в други страни.
Със законопроекта се предлага допълнение на действащата уредба с оглед на поефективно противодействие на тероризма чрез включване в чл. 108а, ал. 2 от НК на
финансирането и по отношение на други престъпления, свързани с тероризма, като
инкриминирано деяние. Измененията в чл. 108а, ал. 2 допълват съществуващата уредба
на финансирането на тероризма, като включват финансирането с цел набиране,
обучаване и пътуване с цел тероризъм. Измененията в чл. 320, ал. 2 и чл. 320а от НК
касаят разширяване обхвата на подбуждането към и заканата за извършване не само на
тероризъм, по смисъла на чл. 108а, ал. 1, но и на свързаните с тероризма дейности.
Същото е направено и с допълненията в чл. 308, ал. 3, т. 1 относно документната измама

с цел не само извършване на терористично престъпление и финансиране на тероризъм,
но и осъществяване на пътуване с цел тероризъм. Допълнен е и състава на кражбата,
като се въвежда нов квалифициран състав, когато деянието е извършено с цел тероризъм.
Горните изменения се налагат както във връзка с приетите вече международни
актове и стандарти по линия на Организацията на обединените нации и Съвета на
Европа, но и ще адресират предвидените в Предложението за директива на Европейския
парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение
2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма разпоредби, по които има
широко съгласие на държавите членки на Европейския съюз и които предстоят да бъдат
приети до края на тази година.
Допълнението на текста на чл. 341б от НК е във връзка с Конвенцията за
откритото море (Ратифицирана с Указ № 296 на Президиума на Народното събрание от
7.07.1962 г. - Изв., бр. 79 от 2.10.1962 г., в сила за България от 30.09.1962 г.). В
действащата уредба пиратството е признато само по отношение на въздухоплавателен
съд, но по отношение на кораб не е налице. В тази връзка се предлага в съответствие с
Конвенцията в чл. 341б да се добави и кораб, като по този начин всеки неправомерен акт
на насилие, задържане или грабеж, в открито море или в международни води, извършен
от екипажа на частен плавателен съд, с лични цели и насочен срещу друг плавателен съд,
неговия екипаж или имущество ще се наказва като „морско пиратство“. С предвидените
изменения България ще изпълни препоръката на Комитета на експертите за оценка на
мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) към
Съвета на Европа относно въвеждането на всички форми на пиратство – в случая
препоръката касае въвеждането на „морското пиратство”, като предикатно престъпление
към изпирането на пари във връзка с финансирането на тероризъм.
- Предлага се изменение на чл. 248а, ал. 3, тъй като кумулативното изискване
лицето да управлява и представлява юридическо лице води до неадекватна
наказателноправна защита на средствата от публични фондове. Анализът на делата по
чл. 248а, ал. 3 НК сочи, че обичайният механизъм на този тип деятелност включва
използване на пълномощници, нямащи качеството на управляващи на съответното
юридическото лице. Така, предвид кумулативното изискване към субекта на
престъплението едновременно да управлява и представлява дружеството, в тези случаи,
макар и морално укоримо, деянието е несъставомерно. Чрез предлаганата промяна би се
постигнала наказателноправна защита на обществените отношения както в случаите,
когато деецът е управляващ юридическото лице, така и в случаите, когато единствено го
представлява (включително като пълномощник).
- Предлага се изменение на чл. 251 във връзка с получено допълнително официално
уведомително писмо - С (2016) 2395 от 28.04.2016 г. от Генералният секретариат на
Европейската комисия свързано с процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на ЕК
за отстраняване на противоречие на режима на санкции за недеклариране на пари в брой
при излизане или влизане в ЕС, установен в чл. 251 НК, с чл. 9 от Регламент № (ЕО)
1889/2005. В писмото ЕК отбелязва, че приветства факта, че в чл. 251 от НК е било
предложено изменение, което е прието от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 74 от 2015
г.) в отговор на опасенията на ЕК изложени в официално уведомително писмо от 22 юни
2012 г. - С (2012) 3991. С оглед продължаващото прилагане на чл. 251 от НК на
външните граници на ЕС, Европейската комисия би искала да насочи вниманието на
българските власти към решението на Съда на Европейския съюз (наричан по-долу

Съдът) от 16 юли 2015 г. по дело Chmielewski 1, в което Съдът е направил оценка на
пропорционалността на националните глоби, наложени при недекларирането на пари в
брой в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския
парламент и на Съвета относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от
Общността 2 , т.е. административните или санкционните мерки, предвидени в дадено
национално законодателство, не трябва да надхвърлят границите на необходимото за
постигането на легитимно преследваните от законодателството на ЕС цели 3 . В тази
връзка Европейската комисия е стигнала до заключението, че режимът на санкции,
установен в чл. 251 от НК, при който лице, което не е декларирало суми в особено
големи размери, подлежи на глоба в размер два пъти стойността на недекларираната
сума (200 %) или лишаване от свобода до шест години и автоматична конфискация на
паричните средства, е в нарушение на чл. 9 от Регламента. Европейската комисия е на
мнение, че, ако глоба за недеклариране на парични средства е съпроводена с
конфискуване на недекларираните суми, какъвто е случаят с глобите, установени с чл.
251 от НК, въз основа на решения на ЕСПЧ4, такава глоба би трябвало да бъде по-ниска
от 25%.
Предложеното изменение е залегнало в Плана за действие за 2017 г. с мерките,
произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.
- Въвежда се засилена наказателноправна защита срещу неправомерни действия,
добили популярност в обществения живот под наименованието „кражба на фирма“.
Установяването на контрол чрез извършване на едно или съвкупност от документни
престъпления към момента е наказуемо деяние – престъпление по чл. 309, ал. 1 или чл.
316, вр. чл. 309, ал.1 от НК, предвиждащо максимално наказание лишаване от свобода за
срок до две години, а в случаите, в които деецът е неосъждан – освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“ по реда на
чл. 78а от НК.
С предлаганите разпоредби в чл. 309 от НК се предвиждат два квалифицирани
състава на документното престъпление: тогава, когато документното престъпление се
извършва най-общо с цел да се установи контрол върху чуждо юридическо лице се
предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от една до шест години. Така
предложеният квалифициран състав е на формално престъпление и не държи сметка
дали от деянието са претърпени имуществени вреди. В случаите обаче, когато такива са
претърпени, те са в особено големи размери (равни или повече от 140 МРЗ) и деянието
представлява особено тежък случай се предлага наказанието да бъде „лишаване от
свобода“ за срок от една до десет години, като едновременно с това да има възможност
за налагане на наказание „конфискация“ и/или „лишаване от права“.
В заключителните разпоредби се предлага допълнение в чл. 35, ал. 2 от
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с което се цели на окръжния съд като първа
инстанция да са подсъдни делата за престъпления по чл. 260а – 260в, а допълнението на
чл. 411а, ал. 1, т. 3 е свързано с предложените текстове на чл. 260а, ал. 7, т. 2, чл. 319б,
ал. 5, т. 1, чл. 319д, ал. З, в които са предвидени по-тежко наказуеми състави на
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престъпления, когато техен субект е лице, действащо по поръчение или в изпълнение на
решение на организирана престъпна група. Предлага се и допълнение в чл. 83а, ал. 1 от
Закона за административните нарушения и наказания, като се добавят в основният текст
и чл. 171, ал. 3, чл. 216, ал. 3 и чл. 260а – 260в, с цел налагане на
административнонаказателни санкции спрямо юридически лица, които са се обогатили
или биха се обогатили от престъпление по тези текстове.

