
1

www.ngogrants.bg

Проект № BG 05/980 „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности,
права и етика на маргинални групи - лица със зависимости - към промяна в
обществените нагласи към тях”

Предложение от Фондация “Бетел България”

Относно: Проект за изменение и допълнение на
Наказателния Кодекс ( НК) и Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража (ЗИНЗС)
25 Януари, 2016 г.

Наказателен Кодекс (НК)

Целите на предлаганите изменения и допълнения в отделни текстове от Общата част на
Наказателния Кодекс са законовото уреждане на специализирана процедура при налагане на
наказание на нарко- и алкохолно-зависими лица с доказана нужда от лечение чрез т.н. в НК
“програми за обществено въздействие”.Предложени са три промени в НК.

1.Предложение за изменение и допълнение в чл.42б от НК чрез нова алинея 5, със следния
текст;

чл.42б от НК, ал.5;

“Изпълнението на програмите за обществено въздействие се извършва по местонахождението
на органите, респективно организациите реализиращи същите, където чрез съгласуване с
пробационната служба по настоящия адрес на осъденото лице и въз основа на утвърден план-
график с пробационен служител, може да се изпълняват и наложените пробационни мерки по
чл.42а, ал.2, т.1 и 2, докато трае срокът на програмата за обществено въздействие”.

2.Предложение за създаване на нови ал.2 и 3 към чл.78а от НК със следния текст;
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чл.78а от НК, ал.2

“Когато престъпления по предходната алинея са извършени от пълнолетно лице, което страда
от наркомания или алкохолна зависимост или психически отклонения в следствие злоупотреба
с наркотични вещества и доказана от експерти нужда от лечение и причинените с
престъплението имуществени вреди не са значителни или в голям размер, лицето се
освобождава от наказателна отговорност, като му се налага принудително лечение със срок и
форма определени от съда въз основа на експертно заключение, дори и вредите да не са
възстановени”.

чл.78а от НК, ал.3

„В случаите на чл.78а,ал.2., Общинските Съвети по наркотичните вещества могат да предлагат
на съда посочени от тях експерти за вещи лица”.

3.Предложение за ново изречение второ към чл.92 ал.2 от НК със следния текст;

чл.92 от НК ал.2 изречение второ;

“В присъдата си на база експертно заключение ,съдът определя срока на принудителното
лечение, неговата форма и място на изпълнение”.

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)

Предложени са осем промени в ЗИНЗС.

1. Предложение за изменение и допълнение в чл.205, ал.1 от ЗИНЗС чрез добавяне на
ново второ изречение със следния текст;

чл.205 ал.1 ЗИНЗС изречение второ;

“Пробационната мярка включване в програми за обществено въздействие може да се
изпълни и по местонахождението на лечебното заведение или терапевтичната общност,
където тази програма ще бъде осъществена”.

2. Предложение за изменение на първото изречение в чл.206, ал.2 от ЗИНЗС както следва;
чл.206, ал.2 от ЗИНЗС изречение първо ;

„Пробационният служител уведомява незабавно кмета на населеното място по
местоизпълнението на наказанието, съответния началник на районното полицейско
управление на Министерството на вътрешните работи, а когато е необходимо и с
ръководител на лечебното заведение или терапевтичната общност”.

3. Предложение за изменение в чл.210, ал.4 от ЗИНЗС чрез изменение на първото
изречение в текста както следва;
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чл.210, ал.4 от ЗИНЗС изречение първо;

„Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява по
план, утвърден от пробационният служител и съгласуван със съответния началник на
районното полицейско управление на Министерството на вътрешните работи, а когато
е необходимо и съгласувано с ръководителят на съответното лечебно заведение или
терапевтична общност”.

4. Предложение за изменение в чл.212, ал.1 от ЗИНЗС чрез добавяне на ново второ
изречение, както следва;

Чл.212, ал.1 второ изречение

“Срещите могат да бъдат възложени за изпълнение на съответният полицейски
служител, а когато е необходимо съвместно с него и ръководителя на съответното
лечебно заведение или терапевтична общност”.

5.Предложение за изменение в чл.218, ал.1 от ЗИНЗС както следва;

чл.218, ал.1 от ЗИНЗС ;

“За организиране на курсове за професионална квалификация или програми за
обществено въздействие могат да бъдат привличани неправителствени организации,
доброволци, които са в партньорство с Общинските съвети по наркотични вещества”.

6. Предложение за изменение в чл.218, ал.2 от ЗИНЗС както следва;

Чл.218, ал.2 от ЗИНЗС;

“Пробационните служители съвместно с неправителствени организации и общинските
структури, в това число Общинските съвети по наркотични вещества, могат да участват в
проекти за реализиране на пробационни програми и практики в страната и извън нея”.

7. Предложение за изменение в чл.220, ал.2 и ал.3 от ЗИНЗС както следва;

Чл.220, ал.2 от ЗИНЗС;

„Безвъзмездния труд се изпълнява на: обекти на Държавно предприятие „Фонд
Затворно дело”, и неправителствени организации регистрирани съгласно с чл.89, ал.1.т.1 , във
връзка с ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите” .

Чл.220, ал.3 от ЗИНЗС отпада и се заличава

8.Предложение за добавяне на нов параграф 4 към Допълнителните разпоредби на
ЗИНЗС както следва;

#4 от Допълнителните разпоредби ЗИНЗС;

„Терапевтични общности по този закон са физическите и юридическите лица
осъществяващи програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими
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или са злоупотребявали с наркотични вещества, регистрирани по реда на чл.89, ал.1.т.1 , във
връзка с ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите”.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Фондация”Бетел България”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в
България.“


