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Декриминализация
• Декриминализиране на придобиването,
съхраняването, държането и пренасянето
на наркотични вещества, предназначени за
лична употреба
Не се наказва лице, което е зависимо от наркотични вещества или
техни аналози, ако количеството, което придобива, съхранява, държи
или пренася, е в размери, сочещи, че то е предназначено за еднократна
употреба
(чл. 354а, ал. 3 НК - отм. ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

Пробация
• Въвеждане на пробацията като
алтернатива на лишаването от свобода за
престъпленията с по-ниска степен на
обществена опасност
• Алтернатива: отпадане на най-ниския
предел на лишаването от свобода за
престъпленията с по-ниска степен на
обществена опасност с цел възможност за
замяна с пробация при изключителни или
многобройни смекчаващи обстоятелства

Административни наказания
• Въвеждане на административно наказание
за маловажните случаи на придобиване и
държане на наркотични вещества
Трафик на наркотични вещества
В маловажни случаи наказанието е глоба до хиляда лева, налагана по
административен ред
(чл. 242, ал. 6 НК)
Придобиване и държане на наркотични вещества
В маловажни случаи наказанието е глоба до хиляда лева
(чл. 354а, ал. 5 НК).

Пробационна мярка лечение
• Предвиждане на провеждането на лечение
като самостоятелна пробационна мярка,
която съдът може да налага, ако деецът
страда от зависимост, която е допринесла
за извършване на престъплението
Провеждане на лечение
Когато деецът страда от заболяване или зависимост, които са
допринесли за извършване на престъплението, съдът може да
постанови провеждане на лечение в съответствие с медицински
предписания
(чл. 80 от проекта за нов НК)

Критерии за квалификация
• Методически указания за прокурорите и
разследващите органи
• Уеднаквяване на съдебната практика по дела
за престъпления, свързани с наркотици
Съд

Дата на
Основание
присъдат
а

Наркотично
вещество

Наложено наказание

СРС

11
Чл. 354, ал. 3, 5 гр. хероин
октомври т. 1 НК
на стойност
2010 г.
325 лв.

6 месеца лишаване от
свобода условно с 3 години
изпитателен срок

СРС

19
Чл. 354, ал. 3, 3 гр. хероин
декември т. 1 НК
на стойност
2012 г.
200 лв.

2 години лишаване от
свобода при строг режим и
2,000 лв. глоба

Изпълнение на наказанието
• Предвиждане на поощрения за лишени от
свобода, които доброволно се подлагат на
тестове и/или лечение
• Разширяване на възможностите за прилагане на
заместваща терапия
• Въвеждане на мерки за ограничаване на вредите
Лишените от свобода могат да се ползват от правата си, с
изключение на правата:
1. от които са лишени с присъда;
2. които са им отнети или ограничени изрично със закон;
3. чието упражняване е несъвместимо с действието на присъдата и
изпълнението на наказанието.
(чл. 75 ЗИНЗС)

Живот на свобода
• (Условно) предсрочно освобождаване
• Възможности за продължаване на
терапията и/или рехабилитацията след
освобождаване от затвора
• Сътрудничество и взаимодействие:
държавни институции на централно и
местно равнище, неправителствени
организации, бизнес
• Анализ и оценка на въздействието
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