
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 

И З В Л Е Ч Е Н И Е 

от  ПРОТОКОЛ  № 16 

от заседанието на Комисията по правни въпроси към 

Пленума на  Висшия съдебен съвет, 

проведено на 06 юли 2020 г. 

 

3. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Наказателния кодекс.  (ВСС-6277/29.06.2020 г.). 

МОТИВИ:   Във Висшия съдебен съвет (ВСС) е получено писмо от 

министъра на правосъдието във връзка с проект на Решение на 

Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и 

допълнение на Наказателния кодекс (НК). Материалите, съдържащи и 

проект на доклад до Министерски съвет, проект на Решение на 

Министерски съвет, Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Наказателния кодекс и мотиви към него, са изпратени за съгласуване на 

основание чл. 32 от Устройствения правилник на Министерски съвет и 

неговата администрация. 

От приложения към преписката доклад до Министерски съвет става 

ясно, че след редица анализи е установена необходимостта от 

актуализиране на действащата нормативна уредба на компютърните и 

компютърно свързаните престъпления в Наказателния кодекс с оглед 

осигуряване на по-адекватна защита на държавата, бизнеса и гражданите 

от неправомерни деяния. 

 Предложенията за изменения и допълнения са от една страна 

увеличаване на размера на наказанията за част от престъпленията в Глава 

втора, раздел VIII (Престъпления против личността/Разврат), Глава трета, 

раздел VII (Престъпления против правата на гражданите/Престъпления 

против интелектуалната собственост) и Глава девета “а“ (Компютърни 

престъпления) от НК, а от друга включване на квалифицирани състави на 

компютърни и компютърно свързани престъпления по Глава девета „а“ от 

НК.  

 Въз основа на горното,  

 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ ПЛЕНУМА НА 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

РЕШИ: 

 

 3.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

 3.2. ПРЕДЛАГА на пленума на Висшия съдебен съвет да приеме 

следното решение: 



1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

3.3. ВНАСЯ като точка в дневния ред за разглеждане на заседание на 

Пленума на Висшия съдебен съвет на 09.07.2020 г. 

 

 
Вярно с оригинала,               ПРЕДСЕДАТЕЛ       (п) 

технически сътрудник    НА КОМИСИЯТА:    

Ст. Барова ……………                                  Цв. Пашкунова  


