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Отчитайки,  че  в  Сдружението  членуват  както  настоящи,  така  и  бивши 
затворници,  разбираемо  е,  че  именно  ние  сме  хората  с  най-голям  опит  с  НК  и 
практиката  по  него.  Някои  от  предвидените  в  него  наказания  за  сравнително 
дребни  престъпления  са  изключително  сурови,  което  води  до  пренаселване  на 
затворите,  понижаване на качеството на живот в  тях,  което не  рядко достига до 
нива  определени  от  Съда  по  правата  на  човека  в  Страсбург  като  „нечовешко 
третиране” по смисъла на чл. 3 от ЕКЗПЧ.

Желаем  да  наблегнем,  че  изложените  предложения  следва  да  се  четат  и 
разбират  през  призмата  на  начина,  по  който  е  уреден  института  на  Предсрочното 
освобождаване  към  настоящия  момент  в  Република  България.  В  България  не 
съществува Право на предсрочно освобождаване, което да настъпва след изтичането 
на някакъв предварително определен срок (както е например в Великобритания).  В 
България,  след  изтичането  на  определен  срок  (1/2  или  2/3  от  фактическото 
изтърпяване на присъдата)  лишеният от свобода придобива единствено възможност 
да  бъде  предложен  за  предсрочно  освобождаване.  Това  предложение  е  оставено 
изцяло  в  правомощие  на  затворническите  власти,  с  което  са  им  дадени  огромни 
възможности за злоупотреба и напълно неконтролируем субективизъм – тези които са 
симпатични  на  властите,  които  имат  по-големи  финансови  възможности,  които  им 
доносничат (в лошия смисъл на думата) – ще бъдат предложени, останалите - не. В 
този  смисъл,  простото  сравнение  на  предвидените  наказания  в  за  еднакви 
престъпления в различните държави на ЕС, не е достатъчно; необходимо е да бъде 
отчетено реално прекараното време в затвора. Нелогично е затворник с 10-годишна 
присъда в някои държави-членки на ЕС да има възможност да излезе от затвора за 
добро  поведение  след  като  излежи  4  години  в  затвора,  а  за  сравнение  същият 
затворник в България с 5-годишна присъда вероятно ще излежи 4 години или пълния 
размер на своята присъда.  

Сдружението  желае  да  взема  участие  в  обществената  дискусия  относно 
проекта за нов Наказателен кодекс, като предлага да бъдат внесени някои промени 
в НК, които счита за реалистични и обществено приемливи. Тези промени имат за  
цел да намалят броя на дребните престъпници, с които съдилищата и затворите са 
претъпкани, и за които се изцеждат държавни средства, без с това да се постигат 
целите на защитата на българското общество в дългосрочен план.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МОТИВИРОВКА

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС ОСОБЕНА ЧАСТ
Глава дванадесета ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО
Раздел I
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИВОТА 
Чл.  108. (15).  „извършено по хулигански подбуди” като квалифициран състав 

следва изцяло да бъде премахнато от НК. 
Сдружението счита, че с понятието „хулигански подбуди”  се злоупотребява от 

прокуратурата  и  съдилищата,  тъй  като  то  позволява  издаване  на  присъда  за 
убийство  без  извършване  на  задълбочено  разследване  или  обяснение  на 
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престъплението  и  търсене  на  мотивите  за  извършването  му.  Също  така  не 
съществува ясно определение на самия термин „хулигански подбуди” и редовно се 
използва от прокуратурата и съда с цел избягване на обяснения и въпроси относно 
техни  пропуски  в  разследването  и  обосновката  на  техните  решения.  Този 
Квалифициран  състав,  по  своята  същност  се  занимава  с  психологическата 
мотивация на дееца към момента на извършване на престъплението; въпреки това, 
дори когато  психологическата  експертиза  показва  нагледно,  че  подсъдният  няма 
склонност  към  хулиганизъм,  съдът  все  пак  признава  подсъдимия  виновен  за 
извършване  на  убийство  по  хулигански  подбуди.  По  прикритието  на  неясното 
понятие  „хулигански  подбуди”  на  съда  се  дава  възможност  да  игнорира  всички 
други фактори, водещи до престъплението, т.е. мотивацията „хулигански подбуди” 
води до отхвърляне на всички други причини за  престъплението на подсъдимия, 
както и на наличието на мотив, макар че нито в НК е обяснено, нито прокуратурата 
и съда обясняват как подсъдимият може да бъде подтикнат от хулиганизъм, вместо 
това, че хулиганизмът е част от самото престъпление. 

Хулигански подбуди като мотив за убийство означава, че извършителят убива 
само за да „подразни обществото“. Това обаче като мотив за убийство следва да се 
счита за мотив на луд извършител. Съгласно Чл. 108. (15)  съдът може да отсъди, 
че  подсъдимият  е  извършил  деянието  с  мотивировката  на  луд  човек;  само  че 
извършителят се оказва, че не е луд, следователно все още може да бъде съден. В  
едно демократично обществено вече няма нужда от този квалифициран състав, тъй 
като  той  произхожда  от  сталинисткия  наказателен  кодекс.  Следва  да  бъде 
премахнат  като  квалифициран  състав,  тъй  като  е  труден  за  дефиниране  и  се 
използва  като  извинение  да  не  се  намери  разумно  обяснение  за  мотивите  на 
извършителя; съдът следва да бъде задължен да открие истината, а не просто да 
игнорира  убийците  като  хора,  чиято  цел  е  само  да  се  „противопоставят  на 
обществото“, което би ги направило терористи. В този случай следва да има ясно 
определение  на  това  какъв  е  целения  от  извършителя  резултат  с  неговите 
действия, за да се квалифицират като “хулигански подбуди”, което по същество е 
форма на тероризъм.

Раздел II
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧИ АТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ 

Противозаконен оглед
Чл. 143 (1) и (2) би следвало да защитават онези, които заснемат и записват 

с  цел  разкриване  на  престъпления,  нарушения  на  правата  на  гражданите  и/или 
корупция  на  длъжностно  лице.  За  гражданите  е  жизненоважно  да  могат  да  се 
защитят, по-специално в съда, с помощта на събрани от тях видео и аудио записи.  
От съществено значение е също така гражданите да могат да разкриват корупция с  
помощта на видео или аудио записи, и следва да бъде посочено, че се допускат 
записи от  скрити  устройства,  които не са били обявени,  но са използвани с  цел 
разкриване на престъпление или нарушение. Сдружението знае,  че към момента 
това е противоконституционно, но ние вярваме, че въпросът следва да се постави 
за публично дискутиране.

Раздел IV
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЖИЛИЩЕ, 

СЛУЖЕБНО ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Противозаконно влизане
Чл. 185 (1)  и (2)  Ако този член е във връзка с кражба или опит за  кражба, 

тогава  той  трябва  да  бъде  включен  в  членовете  за  кражба.  Нашето  Сдружение 
счита,  че  трябва  да  съществува  някаква  форма  на  защита  при  противозаконно 
влизане, когато става дума за спешна нужда от подслон. Например, през зимата, 
когато  е  твърде  студено  да  се  спи  навън,  бездомните,  бежанците,  социално 
слабите, психично болните или изгубените лица, следва да имат някаква защита, 
ако се нуждаят спешно от  подслон,  особено през зимата.  Такъв следва  да бъде 
казусът,  особено  когато  е  очевидно,  че  няма  нанесени  щети  по  имуществото,  
имотът не се обитава и нарушителят очевидно прави опит да потърси убежище. 
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Имоти, които очевидно не се поддържат, които не се охраняват, не би следвало да 
попадат в тази категория. Собственикът на имота следва да бъде задължен имотът 
да се обезопасява, поддържа и използва.

КРАЖБА
Кражбата е ненасилствено и невъоръжено отнемане на собственост.  Затова 

нашето Сдружение е убедено, че това престъпление следва да се разглежда като  
сравнително  дребно  и  че  присъдите  за  такива  престъпления  не  трябва  да 
надвишават няколко месеца. В Република България присъдите, които се прилагат 
за дребни кражби, са такива, каквито в другите държави-членки на ЕС се издават 
за много по-сериозни престъпления. Това се дължи на факта, че НК и съдебните 
власти  (прокурори  и  съдии)  подценяват  тежестта  на  едномесечния  престой 
прекаран в  български  затвор.  Често прокурори,  съдии и властите  в  затвора,  а  и 
обикновените  граждани  правят  коментари от  рода  на „е,  то  САМО една  година“.  
Това показва пълната липса на разбиране на сериозността на психологическия и 
физическия стрес, на който затворниците са подложени ежедневно. 

Сдружението  вярва,  че  за  всички  ненасилствени  престъпления  присъдите 
следва  да  бъдат  намалени  драстично,  за  да  се  координират  с  тези  на  другите 
държави-членки на ЕС. Важно е също така да се отбележи, че чрез предвидените 
наказания  в  Наказателния  си  кодекс,  обществото  изразява  своята  ценността 
система,  и  предвиждането  на  наказания  за  кражба,  равностойни  на  тези  за 
убийство  или  грабеж,  означава,  че  българската  държава  оценява  хората 
равностойно на една открадната вещ.

Наказателния кодекс следва ясно да разграничава оценката на обществото за 
човешкия  живот  от  паричната  стойност  на  предметите;  и  това  следва  да  бъде 
направено  като  драстично  се  намалят  максималните  присъди,  с  които  съдиите 
могат  да  боравят  при  ненасилствени  престъпления.  Това  ще  означава,  че  НК 
надлежно  отразява  факта,  че  насилието  срещу  друг  гражданин  (престъпления 
против личността) е много по-сериозно престъпление от отнемане на вещ.

В този смисъл, Сдружението счита, че чл.  215.  (1)  все още е твърде висока, 
особено  в  контекста  на това,  че  България няма добра,  ефективна или цялостна 
система за предсрочно освобождаване.  Вярно е,  че други държави-членки на ЕС 
имат  подобни  присъди  за  кражба;  но  тези  присъди  се  издават  в  контекста  на 
възможността  затворникът  да  бъде  освободен  по-рано  въз  основа  на  добро 
поведение. Всъщност комбинацията от механизмите на присъдата и предсрочното 
освобождаване  е  съществена  за  насърчаване  на  рехабилитацията,  както  и  за 
предоставянето  на  втори  шанс  на  лицата  с  първо  нарушение  отново  да  се 
приобщят в обществото.  Република България обаче не разполага със система за 
рехабилитация  и  предсрочно  освобождаване,  с  която  затворниците  да  бъдат 
освобождавани при добро поведение. Това означава, че затворниците в повечето 
случаи  излежават  почти  цялата,  ако  не  и  цялата  си  присъда,  което  рязко 
контрастира  с  други  държави  в  ЕС.  Сдружението  препоръчва,  ако  предсрочното 
освобождаване не стане право на затворниците с добро поведение,  присъдата в 
този случай по Чл. 215. (1) поне да бъде намалена до максимум 1 година лишаване 
от  свобода,  с  което  ще  се  отрази  реалното  време  в  затвора  за  същото 
престъпление в други държави в ЕС.

Относно чл. 216. (1), Сдружението отново иска да посочи, че макар и това да 
са  квалифицирани  състави,  всички  те  не  включват  насилие и  като  такива  не би 
следвало  да  се  наказват  с  такава  тежка  присъда  лишаване  от  свобода. 
Сдружението счита, че присъда от 1 до 3 години затвор е достатъчно наказание,  
като се има предвид, че няма право на предсрочно освобождаване.

Относно чл. 216. (1) т.  2: По-голямата част от откраднатото имущество „не е 
под  постоянен  надзор”,  което  е  един  от  мотивите  за  крадците  да  откраднат 
имуществото  на  първо  място.  Въпреки  това  този  текст  позволява  за  кражба  на 
неохраняемо имущество да бъдат отсъдени до 10 години, което в много случаи е 
екстремно  наказание  спрямо  вредата  за  обществото  и  дори  спрямо  отделната 
жертва.  За  ненасилствено  престъпление  лицето  може  да  получи  присъда, 
равносилна  на  присъда  за  убийство.  Сдружението  счита,  че  кражбата  на  нещо,  
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което  „не  е  под  постоянен  надзор”  е  вътрешноприсъща черта  на една  кражба и 
следователно не може да бъде квалифициран състав на кражба.

Относно чл. 216. (2) и (3) Сдружението би желало да посочи, че макар и това 
да са квалифицирани състави,  всички те са ненасилствени кражби и като такива 
следва да не бъдат наказвани с такива сурови присъди с лишаване от  свобода.  
Сдружението  е  на  мнение,  че  присъда  от  2  до  4  години  затвор  е  достатъчно 
наказание, като не забравяме липсата на право на предсрочно освобождаване.

Чл. 217. (1) и (2). Сдружението приветства тези промени в НК, тъй като те са  
много  по-подходящи за  едно  ненасилствено  престъпление,  но  начинът,  по  който 
членовете  са  организирани,  води  до  объркване,  тъй  като  те  водят  отново  до 
членове 215 и 216 (1). По принцип българския НК посочва квалифицирани състави, 
които увеличават присъдите, а в този случай Чл. 217. (1) и (2) намалява присъдите 
на предходните членове. Сдружението препоръчва с цел да се избегне объркване,  
където е възможно, членовете да бъдат подредени по тежест. В този случай, първо 
„приготовление за кражба”, после „леконаказуема кражба”,  преди „кражба” и след 
това идва „тежконаказуема кражба”.

Ние препоръчваме всички максимални присъди за кражби да бъдат намалени 
дори  още  в  контекста  на  липса  на  предсрочно  освобождаване,  и  утежняващите 
обстоятелства, разписани в Чл. 216. (1) т.  2  да бъдат напълно премахнати от НК, 
тъй като това е вътрешноприсъща характеристика на самото престъпление кражба 
и следователно не може да се счита за утежняващ фактор. 

Сдружението счита,  че вредните последици върху осъдения на дългосрочно 
лишаване  от  свобода  значително  надвишават  защитата,  която  получава 
обществото  при  този  му  престой,  тъй  като  затворниците  напускат  затвора  с 
психологически и физически трамви като пряк резултат от дългосрочното лишаване 
от свобода. Противно на остарялото виждане, че лишаването от свобода защитава 
обществото,  то  трябва  да  започне  да  осъзнава,  че  затворниците  се  връщат  в 
обществото с намалени шансове за реинтеграция спрямо тези, които са имали при 
тяхното  арестуване.  Дългосрочните  присъди  над  една  година  не  защитават 
обществото,  а  увреждат  и  разрушават  и  най-малкия  шанс  на  осъдените  за 
рехабилитация, който са имали преди нехуманния ефект на затвора.

Присвоявания
Обсебване
Чл. 222. (1) В другите демократични държави този въпрос се разглежда като 

проблем на гражданското право, а не наказателното. Сдружението вярва, че 3 
години е твърде голяма присъда за това престъпление. 

Също така характерна особеност на деянието „Обсебване” е, че има голяма 
доза  субективност,  която  не  следва  да  се  разглежда  в  наказателни  заседания, 
започнати  от  прокуратурата.  Вместо  това,  въпросът  следва  да  се  разглежда  на 
гражданско  ниво,  така  че  субективността  да  се  сведе  до  контекста  на  самия 
проблем. Чл. 222 Както в другите демократични държави, следва да бъде сведен 
до граждански производства. Това следва да бъде гражданско дело както Чл. 222, 
за разлика от Чл. 225 и Чл. 226 и Чл. 227 не включва никакви форми на договаряне 
или  наемане  между  ищеца  и  заподозрения.  В  този  член  липсват  също  така 
определения  за  ключовите  думи  „владее”  и  „пази”.  Чл.  225  и  Чл.  226  и  Чл.  227 
посочват,  че  присвояванията  се  извършват  от  „длъжностно  лице”,  чието 
определение е в Чл. 93. (1) (текущия НК 2012):

"Длъжностно лице" е това, на което е възложено да изпълнява със заплата 
или безплатно, временно или постоянно.

За  съжаление  обаче  няма  определение  на  „владее”  и  „пази”.  В  това  си 
качество въпросът следва да се разглежда извън сферата на наказателното право, 
тъй като обикновено има твърде много смекчаващи обстоятелства, които пречат на 
съда да вземе обективно решение, като много често става дума по същество за 
неразбирателство  между  2  ищеца,  а  не  между  жертва  и  извършител.  Ако 
държавата  запази  чл.  222.  (1)  като  част  от  наказателната  материя,  тогава 
Сдружението препоръчва максималната присъда да бъде намалена до 1 година, за 
да се отговори на препоръките при ненасилствена кражба.
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Чл. 223. (1) и (2) Сдружението използва същия аргумент за Чл. 223. (1) и (2)  
както при Чл. 222 и считаме, че следва да бъде извън сферата на наказателното 
право. Ако въпросът продължи да се разглежда в сферата на назателното право, 
тогава присъдата следва да се намали до 3 години лишаване от свобода.

Раздел III
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИТНИЧЕСКИЯ РЕЖИМ
Контрабанда на наркотични вещества и прекурсори
Чл. 320. Няма разграничение между различните видове наркотични вещества. 

За едно и също количество марихуана и хероин, извършителите могат да получат 
една  и  съща  присъда,  като  се  игнорира  ограничения  риск  за  обществото  от 
марихуаната,  и много по-високия риск,  който хероинът носи за обществото.  Този 
закон всъщност насърчава трафика на хероин, тъй като приходите са много повече,  
но рискът,  който поемат,  е същия като при трафика на марихуана.  НК следва да 
посочва,  че  марихуаната  е  наркотик  с  нисък  риск  и  ние  предлагаме  видът на 
наркотика  да  бъде  добавен  като  категория,  както  е  в  другите  демократични 
държави, а именно:

рискови  наркотични  вещества  -  с  лишаване  от  свобода  от  2  до  5  години 
средно-рискови вещества - с лишаване от свобода от 5 до 10 години високорискови 
наркотични вещества с лишаване от свобода от 10 до 15 години

Раздел IV
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА 
Противозаконно преминаване на границата
Чл. 339. (1) следва да се намали до най-много 1 година лишаване от свобода
Чл. 339. (2) Сдружението приветства тази поправка в НК.

Раздел II
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ
Порнография
Чл.  423.  (1)  Който създава,  излага,  представя,  предлага,  продава,  дава  под 

наем или по друг начин разпространява предмет с порнографско съдържание, се 
наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба.

Чл.  423.  (2)  Който  държи или  набавя  за  себе си  или  за  другиго  предмет  с 
порнографско  съдържание,  за  създаването  на  който  е  използвано  лице, 
ненавършило  18-годишна  възраст  или  лице,  което  изглежда  като  такова,  се 
наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба.

ДОПЪЛНИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА  §1  (24)  „Предмет  с  порнографско 
съдържание” е носител на информация (книга, филм, снимка, картина или други), в 
който по неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал начин е 
отразено действително или симулирано полово действие.

Спокойно можем да кажем, че този закон вече не е подходящ в текущата си 
форма.  Вече  не  всяка  порнография  се  счита  за  анти-социална  или  неморална. 
Следва да се отбележи фактът, че почти всеки българин има достъп до интернет и 
сателитна  телевизия,  като  и  двете  предлагат  видео  и  снимки,  които  попадат  в 
определението на §1  (24),  което на свой ред прави всички наказателно отговорни 
по  Чл.  423.  (1)  от  зрителите  до  доставчика.  Това  би  означавало,  че  интернет 
кафенета, интернет сървъри, кабелни оператори и други компании и доставчици на 
масови  медии  са  подсъдими/отговорни  както  по  Чл.  423.  (1)  така  и  по  §1  (24).  
Сдружението  също  така  подчертава  възможните  нарушения  на  европейското 
търговско законодателство, тъй като Чл. 423. (1) забранява продажбата на продукт.  
От Сдружението  сме на мнение,  че  този  закон следва да бъде запазен  само за 
онези, които притежават детска порнография, и вместо Чл. 423. (1) да забранява 
порнографията,  следва да служи за ограничаване  на  това,  което е  приемливо  в 
рамките на порнографията. Например, всички участници, от актьорите, филмовите 
продуценти, продавачите, до купувачите, следва да са навършили 18 години и да 
участват по своя собствена воля. Чл. 423. (1) следва да бъде по същество подобен 
на  законите,  регулиращи  цигарите  и  алкохола,  каквато  е  ситуацията  в  много 
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демократични  общества.  Ако  е  необходимо,  да  се  поставят  предупреждения  на 
обложките  на  видео-дискове,  списания,  уеб  страници и  ТВ  канали.  В  Нов  Южен 
Уелс  в  Австралия,  например,  порнографските  списания  се  запечатват  в  черен 
найлон  и  порнографското  съдържание  не  се  вижда,  докато  не  бъде  закупено  и 
отворено.  Тревожен  е  също  така  квалифицирания  състав  на  Чл.  423.  (2),  по-
специално  „ненавършило  18-годишна  възраст  или  лице,  което  изглежда  като 
такова”,  тъй  като  тук  не  се  прави  разлика  между  непълнолетни  и  възрастни,  а 
вместо това се включват възрастни,  навършили пълнолетие,  но които „изглеждат 
като ненавършили 18-годишна възраст”. В тази си част този член е опасен, тъй като 
предопределя твърде голяма субективност на съда, който трябва да определи дали 
едно възрастно лице изглежда непълнолетно. Също така, ако лицето е пълнолетен 
човек,  който доброволно участва,  няма никакъв  смисъл да  се  дискриминира въз 
основа на външен вид спрямо действителната възраст на лицето в порнографския 
материал.

Чл. 424. (2) Противопоставяме се по същите причини, посочени в Чл. 423. (2). 
Не е ясно значението на израза „ненавършило 18-годишна възраст или лице, което 
изглежда като такова”.  Възражението не е спрямо наказанието за порнография с 
непълнолетни,  а  към  допълнението  „което  изглежда  като  такова”,  , което  внася 
неяснота  с  разграничаването  на  пълнолетни  лице  и  пълнолетни  лица,  които 
изглеждат като непълнолетни.

Раздел II
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕЖИМА НА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, 

ВЗРИВНИТЕ
ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Няма определение за „оръжия”, по-специално дали ножовете спадат към тази 

категория,  а  в  този  раздел  са  предвидени  много  сурови  присъди,  които  са 
подходящи за огнестрелни оръжия и други по-големи оръжия, но трябва да бъде 
уточнено например, дали Чл. 487 е приложим и за ножове. Ножовете могат да се 
считат  за  инструменти  или  оръжия  и  това  изобщо  не  е  изяснено  и  води  до 
объркване.

Раздел IV
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕЖИМА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, 

АНАЛОЗИ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ
Производство на растения или на суровини
Чл. 503 и Чл. 504 и Чл. 505 Подобни проблеми както при Чл. 320; този член 

води до далеч по-тежка присъда и няма категории за различните видове наркотици. 
В модерното общество, за съжаление, все по- често явление е присъствието на 
наркотици в обществото, и това в комбинация с високата безработица и високата 
безработица при младежите, прави все по-привлекателни финансовите и социални 
придобивки от употребата и продажбата на нелегални наркотици. 1 до 5 години е 
невероятно висока присъда за наркотици и не прави разлика между видовете 
наркотици, някои от които са по-вредни от други. Също така не се взима под 
внимание, че обвиненият може да е пристрастен към наркотика, който е открит в 
него/нея, което представлява не само проблем с престъпността, но и медицински 
проблем. Пример за често срещани наркотици в обществото:

Марихуана до 2 грама = глоба 100 лева между 2 и 5 грама = глоба 200 лева
над 5 грама до половин килограм = 1 месец до 1 година лишаване от свобода 

пад 1 килорам = 6 месеца до 2 години затвор
Амфетамини, екстази, кокаин
до 1 грам = глоба 150 лева
между 1 и 5 грама = глоба 300 лева
над 5 грама до половин килограм = 1 до 2 години лишаване от свобода над 1 

килограм = 2 до 5 години затвор
хероин, крек, метаамфетамини до 2 грама = глоба 200 лева между 2 и 5 грама 

= глоба 400 лева
над 5 грама до половин килограм = 2 до 5 години лишаване от свобода  над 
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един килограм = 5 до 10 години затвор
Други  смекчаващи  фактори  следва  да  са  процентното  съдържание  или 

качеството  на  въпросния  наркотик.  Например,  1  килограм  наркотик  със  75% 
активно  вещество се равнява  на 750  грама чист  наркотик,  но  1  килограм с  50% 
активно  вещество  се  равнява  на  500  грама  чист  наркотик.  Следователно 
измерваните грамажи на наркотика следва да са онези, които по химически състав 
представляват наркотика, не просто всичко, което е миксирано заедно с активното 
вещество, като това директно оказва влияние върху риска, носен от наркотика за 
обществото.

ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ
Ние предлагаме също така присъдата „доживотен затвор без замяна“ да бъде 

премахната от НК. Но не само да бъде премахната, а да се ограничи присъдата 
„доживотен затвор“ до 25 години, така присъдата „доживотен затвор“ става 20 до 25 
години. Без ограничаване на присъдата, на осъдения не се гарантира дата на 
освобождаване, а вместо това той е оставен на волята на произволните закони за 
предсрочно освобождаване. Също така има твърде голям натиск върху директорите 
и администрацията на затворите да препоръчват осъдени с доживотни присъди за 
предсрочно освобождаване. Без ограниченията на законите бюрократите се 
страхуват и колебаят при поемането на инициатива за препоръчване на затворници 
за предсрочно освобождаване. Задължението да не допускат предсрочно 
освобождаване следва да е в ръцете на затворническите и съдебните власти, в 
противен случай предсрочното освобождаване следва да е право по подразбиране. 
В случая на доживотните присъди, една доживотна присъда следва да се счита за 
излежана напълно след 25 години.

Индекс
Предлагаме промени в
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИВОТА
Чл. 108. (15) (следва да бъде анулиран като квалифициран състав, тъй като е неопределим и се използва 

като извинение за това да не се намери разумно обяснение за мотивите на извършителя, съдът следва да бъде 
задължен да открие истината и да не квалифицира убийците просто като лица, които искат да се 
„противопоставят на обществото“. „Хулигански подбуди“ на практика е форма на тероризъм и следва да се 
преквалифицира като такава)

Противозаконен оглед
Чл. 143 (1) и (2) (следва да се предоставят права при борбата с престъпността и корупцията)
Противозаконно влизане
Чл. 185 (1) и (2) (следва да се предоставят права за защита на лицата, които се нуждаят от подслон)
Кражба
Чл. 215. (1) (следва да се намали на една година лишаване от свобода поради липсата на програма за 

предсрочно освобождаване както в други държави в ЕС)
Чл. 216. (1) (следва да се намали до 1-3 години затвор поради липсата на програма за предсрочно 

освобождаване както в други държави в ЕС)
Чл. 216. (2) и (3) (следва да се намали до 2-4 години затвор поради липсата на програма за предсрочно 

освобождаване както в други държави в ЕС)
Чл. 217. (1) и (2). (този член следва да предхожда Чл. 215 и Чл. 216 по ред)
Чл. 216. (1) t2 (следва да се включи в основното престъпление и като характеристика на кражбата, а не 

като утежняващо обстоятелство и неквалифициран състав на деянието).
Обсебване
Чл. 222. (1) (този член следва да е част от гражданското производство както в други демократични 

държави и следва да има по-ясно определение на ключовите думи „владее”, „пазач” и „връчени в това му 
качество”, или най- малкото присъдата по този член да бъде намалена, така че да е по-малко от тази при 
кражба)

Чл. 223. (1) и (2) (посочваме същия аргумент както за Чл. 222. (1))
Контрабанда на наркотични вещества и прекурсори
Чл. 320. (следва да се прави разлика между видовете наркотици и да се добави категорията „средно-

рискови вещества”, присъдите следва да се намалят, за да се отчитат наркотиците, които са с по-малък риск за 
обществото)

Противозаконно преминаване на границата
Чл. 339. (1) (следва да се намали до 1 година)
Чл. 339. (2) (ние приветстваме тази промяна, тъй като тя защитава бегълците от прокуратурата, за да се 

възползват от правата си)
Порнография
Чл. 423. (1) (следва да се предефинира като ограничение, а не като забрана)
Чл. 423. (2) (следва да се предефинира, като се премахне „което изглежда като такова”)
Чл. 424. (2) (следва да се предефинира, като се премахне „което изглежда като такова”)
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕЖИМА НА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
(Определението за „оръжия“ изобщо не е ясно)
Производство на растение или на суровина
Чл. 503 и Чл. 504 и Чл. 505 (както нашата препоръка за Чл. 320 вярваме, че видовете и чистотата на 

наркотиците трябва пряко да се отразяват на наказанията, за да не се насърчават по-тежките наркотици)
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