
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 

……………….. 

Чл. 93. Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този кодекс в следния 
смисъл: 

…………….. 

21. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Компютърна система" е 
всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, 
което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което 
осигурява автоматична обработка на данни. 

22. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Компютърни данни" е 
всяко представяне на факти, информация или понятия във форма, поддаваща се на 
автоматична обработка, включително компютърни програми. 

23. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) "Доставчик на компютърно-информационни услуги" е 
всяко юридическо или физическо лице, което предлага възможността за комуникация 
чрез компютърна система или което обработва или съхранява компютърни данни за 
тази комуникационна услуга или за нейните ползватели. 

24. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) 
"Платежен инструмент" е веществено средство, което позволява самостоятелно или във 
връзка с друго средство да се прехвърлят пари или парични стойности. 

25. (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Компютърна мрежа" е съвкупност от свързани 
помежду си компютърни системи или съоръжения, която дава възможност за обмен на 
компютърни данни.  

26. (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Компютърна програма" е поредица от машинни 
инструкции, които са в състояние да приведат компютърна система да осъществява 
определени функции.  

27. (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Компютърен вирус" е компютърна програма, която се 
разпространява автоматично и против волята или без знанието на ползващите 
компютърните системи лица и е предназначена за привеждане на компютърни системи 
или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояния или в осъществяване 
на нежелани резултати.  

28. (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Порнографски материал" е неприличен, неприемлив 
или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито сексуално 
поведение. За такова се приема поведение, което изразява реални или симулирани 
полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, мастурбация, 
сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на половите органи на 
лице. 
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Раздел VIII. 
Разврат 

 
Чл. 155а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) (1) Който, за да се установи контакт с лице, 
ненавършило 18 години, за извършване на блудствено действие, съвкупление, полово 
сношение или проституция предоставя в интернет или по друг начин информация за 
него, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от пет хиляди до десет 
хиляди лева.  

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който с цел извършване на блудствено 
действие, съвкупление или полово сношение установи контакт с лице, ненавършило 14 
години, като използва информация, предоставена в интернет или по друг начин. 

Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., 
изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) 
Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по 
друг начин разпространява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода 
до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева.  

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който разпространява чрез интернет порнографски 
материал, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три 
хиляди лева. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който излага, представя, предлага, 
продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на 
лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба 
до пет хиляди лева. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 38 
от 2007 г.) За деянията по ал. 1 - 3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и 
глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на порнографския материал е използвано 
лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Когато деянието по ал. 1 - 4 е 
извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна 
група, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба до десет 
хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото 
имущество на дееца. 

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който държи или набавя за себе си или 
за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за 
създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което 
изглежда като такова, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до 
две хиляди лева. 

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Предметът на престъплението се отнема в 
полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност. 
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Раздел V. 
Нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията 

 
Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 
1993 г.) Който противозаконно:  

1. отвори, подправи, скрие или унищожи чуждо писмо, телеграма, запечатани книжа 
пакет или други подобни; 

2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) вземе чуждо, макар и отворено писмо или телеграма с 
цел да узнае тяхното съдържание или пък със същата цел предаде другиму чуждо 
писмо или телеграма; 

3. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) узнае неадресирано до него съобщение, изпратено по 
електронен път, или отклони от адресата му такова съобщение, 

се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от сто до триста лева 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако деянието е извършено от 
длъжностно лице, което се е възползувало от служебното си положение, наказанието е 
лишаване от свобода до две години, като съдът може да постанови и лишаване от право 
по чл. 37, ал. 1, точка 6. 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който чрез използуване на специални технически 
средства противозаконно узнае неадресирано до него съобщение, предадено по 
телефон, телеграф, чрез компютърна мрежа или по друго далекосъобщително средство, 
се наказва с лишаване от свобода до две години. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Когато деянието по ал. 3 е извършено с користна цел 
или са причинени значителни вреди, наказанието е лишаване от свобода до три години 
и глоба до пет хиляди лева. 

Раздел VII. 
Престъпления против интелектуалната собственост (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 

1995г.) 

 
Чл. 172а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 
от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който записва, възпроизвежда, разпространява, 
излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на 
него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя 
на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет 
хиляди лева.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) 
Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи 
чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери, или 
държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от 
свобода от две до пет години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева. 
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(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако 
деянието по ал. 1 и 2 е извършено повторно или са причинени значителни вредни 
последици, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три 
хиляди до десет хиляди лева. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Когато деянието по ал. 2 е в 
особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и 
глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. 

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) За маловажни случаи 
деецът се наказва по административен ред по Закона за авторското право и сродните му 
права. 

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Предметът на 
престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се 
унищожава. 

Чл. 172б. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) (1) Който без съгласието 
на притежателя на изключителното право използва в търговската дейност марка, 
промишлен дизайн, сорт растение или порода животно, обект на това изключително 
право, или използва географско означение или негова имитация без правно основание, 
се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.  

(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно или са причинени значителни вредни 
последици, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години и глоба от пет 
хиляди до осем хиляди лева. 

(3) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия 
собственост е, и се унищожава. 

Чл. 173. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който издава или 
използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, 
литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с 
лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с 
обществено порицание.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., в сила от 14.12.1999 г.) Със същото наказание се 
наказва и онзи, който представи за регистрация или регистрира от свое име чуждо 
изобретение, полезен модел или промишлен дизайн. 

Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., в сила от 14.12.1999 г., 
изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който, като злоупотреби със служебното си положение, се 
включи като съавтор на изобретение, полезен модел или промишлен дизайн или на 
произведение на науката, литературата или изкуството, без да е взел участие в 
творческата работа по неговото създаване, се наказва с лишаване от свобода до две 
години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.  
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Раздел IV. 
Измама 

 
Чл. 212а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който с цел да 
набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого, 
като внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни или използва чужд 
електронен подпис и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за 
компютърна измама с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до шест 
хиляди лева.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Същото наказание се налага и на този, който, без да 
има право, внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни, за да получи нещо, 
което не му се следва. 

Глава девета. 
"a" КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 92 ОТ 2002 Г.) 

 
Чл. 319а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който копира, 
използва или осъществи достъп до компютърни данни в компютърна система без 
разрешение, когато се изисква такова, се наказва с глоба до три хиляди лева.  

(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено от две или повече лица, сговорили се 
предварително за извършване на такова деяние, наказанието е лишаване от свобода до 
една година или глоба до три хиляди лева. 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно или по 
отношение на данни за създаване на електронен подпис, наказанието е лишаване от 
свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Ако деянията по ал. 1 - 3 са 
извършени по отношение на информация, представляваща държавна или друга 
защитена от закон тайна, наказанието е от една до три години лишаване от свобода, ако 
не подлежи на по-тежко наказание. 

(5) Ако от деянието по ал. 4 са настъпили тежки последици, наказанието е от една до 
осем години. 

Чл. 319б. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който без 
разрешение на лицето, което администрира или ползва компютърна система, добави, 
промени, изтрие или унищожи компютърна програма или компютърни данни, в 
немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две 
хиляди лева.  

(2) Ако с деянието по ал. 1 са причинени значителни вреди или са настъпили други 
тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до две години и глоба до три 
хиляди лева. 

(3) Ако деянието по ал. 1 е извършено с цел имотна облага, наказанието е лишаване от 
свобода от една до три години и глоба до пет хиляди лева. 
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Чл. 319в. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който извърши 
деяние по чл. 319б по отношение на данни, които се дават по силата на закон, по 
електронен път или на магнитен, електронен, оптичен или друг носител, се наказва с 
лишаване от свобода до две години и с глоба до три хиляди лева.  

(2) Ако деянието по ал. 1 е с цел да се осуети изпълнение на задължение, наказанието е 
лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева. 

Чл. 319г. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който въведе 
компютърен вирус в компютърна система или компютърна мрежа, се наказва с глоба до 
три хиляди лева.  

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който въведе 
друга компютърна програма, която е предназначена за нарушаване на дейността на 
компютърна система или компютърна мрежа или за узнаване, заличаване, изтриване, 
изменение или копиране на компютърни данни без разрешение, когато такова се 
изисква, доколкото извършеното не съставлява по-тежко престъпление. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Ако от деянието по ал. 1 и 2 са 
настъпили значителни вреди или е извършено повторно, наказанието е лишаване от 
свобода до три години и глоба до хиляда лева. 

Чл. 319д. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 38 
от 2007 г.) Който разпространи пароли или кодове за достъп до компютърна система 
или до компютърни данни и от това последва разкриване на лични данни или 
информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна, се наказва с 
лишаване от свобода до една година.  

(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) За деяние по ал. 1, извършено с користна цел, или ако с 
него са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, 
наказанието е лишаване от свобода до три години. 

Чл. 319е. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който при доставяне на информационни услуги 
наруши разпоредбите на чл. 6, ал. 2, т. 5 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис, се наказва с глоба до пет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко 
наказание.  
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