
 

НАКАЗАТЕЛЕНЪ законъ 
 

Утвърден с указ от 2.02.1896 г., под № 43, обн., ДВ, бр. 40 от 21.02.1896 г., отм., бр. 13 

от 13.02.1951 г., в сила от 13.03.1951 г. 

 

Книга първа. 

Общи постановления. 
 

ГЛАВА I. 
 

Уводни наредби. 

 

1. Престъпление или нарушение се счита онова деяние, което е обявено отъ закона за 

такова. 

 

2. Всяко престъпление или нарушение се наказва съ онова наказание, което е 

определено отъ закона, преди да е то извършено. 

 

Ако между извършването на деянието и издаването на присъдата последватъ различни 

закони, то въ такъвъ случай трябва да се приспособява оня, който е по-мегкъ. 

 

3. По този случай се наказватъ всичките престъпления и нарушения, извършени въ 

пределите на българската държава, освенъ случаите: 

 

1) когато престъпното деяние е извършилъ чужденецъ, който се ползува съ право на 

вънземство (екстериториалность) по началата на международното право; 

 

2) когато лицата, които са извършили едно престъпно деяние, се преследватъ и 

наказватъ по особни за тяхъ закони. 

 

4. Българските поданици и чужденците се съдятъ, и наказватъ споредъ настоящия 

законъ, ако извършатъ вънъ отъ държавата престъпления: измяна, предателство и 

подправка на парични знаци (книга II, дялъ I, глави I, II и ..VIII), които се приематъ отъ 

българските държавни каси, или ако, като:: чиновници на българската държава, извършатъ 

деяние, което се счита отъ настоящия законъ, като престъпление по службата. 

 

Въ тези случаи българскиятъ поданикъ или чужденецътъ се съдятъ и наказватъ, ако и 

да са били съдени и наказвани въ оная страна, дето е извършено престъплението; при това 

претърпяното наказание се взема въ внимание при определение размера на новото 

наказание по реда, означенъ въ чл. 61. 

 

5. Освенъ случаите, посочени въ чл. 4, наказва се тъй също по настоящия законъ и 

онзи български поданикъ, който извърши вънъ отъ държавата едно отъ предвидените въ 

настоящия законъ престъпления. 



 

6. Постановленията на чл. 5 се прилагатъ и за чужденците, когато извършеното отъ 

тяхъ престъпление се наказва споредъ настоящия законъ поне съ тъмниченъ затворъ, 

когато предложението на чуждите власти за предаването имъ не бъде прието и 

министърътъ на правосъдието се разпореди за възбуждане на углавно преследване. 

 

7. Постановленията на чл. чл. 5 и 6 не се прилагатъ: 

 

1) ако извършеното престъпление по законите на чуждата земя не съставлява 

престъпно деяние; 

 

2) ако отъ чуждестранните съдилища съществува присъда, влязла въ законна сила, и е 

последвало оправдание по съдъ, опрощаване или пъкъ ако наказанието е изпълнено; 

 

3) ако углавното преследване или изпълнението на присъдата, споредъ законите на 

чуждата държава, са се просрочили и 

 

4) ако не е последвало нужното заявление отъ потърпевшето лице за преследване на 

деянието въ случаи, когато това се изисква отъ законите на чуждата държава. 

 

Забележка. Отъ постановлението на чл. 7 , п. 1 се изключва българскиятъ поданикъ, 

ако е извършилъ престъпленията, предвидени въ кн. 2, дялъ I, гл. ХIII, и гл. ХIV, чл. 216 . 

 

8. Въ случаите, означени въ чл. чл. 5 и 6, наказанието се намалява по реда, означенъ 

въ чл. 61, ако отъ законите на страната, дето е извършено престъплението, се предвижда 

по-легко наказание, нежели отъ настоящия законъ. 

 

9. Въ случаите, означени въ чл. чл. 5 и 6, претърпяната часть отъ наказанието вънъ отъ 

държавата всякога се пресмята въ наказанието, което се определя отъ българските 

съдилища. При това, ако чуждестранните съдилища са определили такъвъ видъ наказание, 

което не е предвидено въ настоящия законъ, то това наказание се заменява съ най-

съответствующето въ настоящия законъ. 

 

10. Ако български поданикъ е извършилъ вънъ отъ държавата такова деяние, което 

споредъ настоящия законъ влече подире си лишение отъ известни права, то за 

приложението на допълнителното наказание се възбужда углавно преследване и въ случая, 

когато наказанието е било претърпяно вънъ отъ държавата или е било опростено отъ 

надлежната чуждестранна власть. 

 

11. Българскиятъ поданикъ не се предава на чужда държава за преследване или 

наказание. 

 

Чужденци не се предаватъ за политически престъпления. 

 

12. Чуждестранните присъди не подлежатъ на изпълнение въ пределите на 

българската държава. 

 



ГЛАВА II. 

За наказанията. 
 

13. Наказанията са: 

 

а) Главни: 

 

1) смъртно наказание; 

 

2) строгъ тъмниченъ затворъ; 

 

3) тъмниченъ затворъ; 

 

4) запиране (арестъ), и 

 

5) глоба. 

 

б) Допълнителни: 

 

1) лишение отъ права; 

 

2) конфискация на определени предмети, и 

 

3) обнародване присъдата. 

 

14. Смъртното наказание се извършва чрезъ бесилка, не публично. 

 

15. Строгиятъ тъмниченъ затворъ е доживотенъ или времененъ. 

 

Временниятъ строгъ тъмниченъ затворъ трае непрекъснато отъ една година до 

петнадесеть години, а въ случай на съвокупность на няколко престъпления (чл. 67) може 

да се продължи и до двадесеть години. 

 

Осъдените на строгъ тъмниченъ затворъ се държатъ въ особени за това устроени 

тъмници. 

 

16. Осъдените на строгъ тъмниченъ затворъ се държатъ въ общи отделения и добиватъ 

храна и облекло, отредени въ тъмницата. 

 

Затворниците отъ тоя родъ се делятъ на два разряда: 

 

1) осъдени най-малко на петь години, и 

 

2) осъдени на по-малко отъ петь години. 

 

Затворниците отъ първия разрядъ денемъ, споредъ правилника на тъмничното 



управление, се употребяватъ на тежки работи, а нощемъ, по възможность, се отделятъ на 

само. 

 

За извършените си работи, както вътре, така и вънъ отъ тъмницата, затворниците не 

получаватъ никакво възнаграждение; обаче, на тъмничното управление се предоставя 

право да разрешава на затворниците съ доказано добро поведение, следъ изтичането на две 

трети отъ наложеното имъ наказание, да се занимаватъ съ работи по свой изборъ, като 

получаватъ въ своя полза една третя часть отъ чистия приходъ на извършената отъ тяхъ 

работа. 

 

Подобни затворници за лошавото си поведение могатъ да бъдатъ винаги повръщани 

отъ тъмничното управление къмъ първото имъ състояние - на тежки работи. 

 

Затворниците отъ втория разрядъ се занимаватъ съ работи по своя изборъ, до колкото 

това не е противно на тъмничния правилникъ; при това, една третя отъ чистия приходъ отъ 

работата на всекиго се отделя за въ негова полза, а другите две трети се задържатъ за 

поддържането на затворниците въобще. 

 

(Прибавена: З. отъ 27 януарий 1904 год.) Осъдените затворници най-малко на петь 

години строгъ тъмниченъ затворъ, които се употребяватъ на държавна или обществена 

работа вънъ отъ затвора, а така също и осъдените затворници на по-малко отъ петь години 

строгъ тъмниченъ затворъ или на простъ тъмниченъ затворъ, които пожелаятъ да се 

употребятъ на същата работа вънъ отъ затвора, добиватъ едно намаление на наложеното 

имъ наказание, по такъвъ начинъ, че въ пресмятането на изтърпяното наказание 20 

работни дни се броятъ за единъ месецъ затворъ. 

 

Забележка. Тежките работи се определятъ съ особенъ правилникъ отъ 

Министерството на правосъдието. 

 

17. Отъ тежки работи се освобождаватъ: 

 

1) лицата отъ женски полъ; 

 

2) невъзрастните до двадесеть и една година и престарелите отъ шестьдесеть години 

на горе; 

 

3) лицата, които тъмничниятъ лекаръ намери за неспособни да извършватъ тежки 

работи, и 

 

4) осъдените за двубой (кн. II, д. I, гл. ХVIII) и за политически престъпления (кн. II, д. 

I, гл. I и II). 

 

Но осъдените отъ горните четири категории се занимаватъ съ леки работи, определени 

по усмотрението на тъмничното управление, като получаватъ и те въ своя полза една третя 

часть отъ чистия приходъ на извършената отъ тяхъ работа, споредъ условията, предвидени 

въ чл. 16. 

 



18. Тъмничниятъ затворъ трае не по-малко отъ единъ день и не повече отъ три години, 

а въ случай на съвокупность на няколко престъпления (чл. 67) може да бъде продълженъ и 

до четири години. 

 

Затворниците се държатъ отделно отъ осъдените на строгъ тъмниченъ затворъ и се 

занимаватъ съвместно съ работа по свой изборъ, споредъ тъмничния правилникъ. Тямъ се 

дозволява, ако желаятъ, да иматъ своя храна и легло; те носятъ свое собствено облекло, но 

ако желаятъ, могатъ да бъдатъ снабдени и съ тъмнично облекло. При това, по 

възможность, нощемъ се разпределятъ на само (по единично). 

 

Половината отъ чистия приходъ отъ работата на затворника се отделя за негова полза, 

а другата половина се задържа за поддържането му. 

 

19. Осъдените за двубой (кн. II, д. I, гл. ХVIII) или политически престъпления (кн. II, 

д. I, гл. I и II), както и осъдените невъзрастни лица, а така също и ония отъ женски полъ, се 

държатъ въ особени отделения, като се има предъ видъ пола на осъдените и рода на 

наказанието имъ. 

 

20. Осъдениятъ на тъмниченъ затворъ може да бъде освободенъ преди свършека на 

затворния срокъ при следующите условия: 

 

1) осъдениятъ на срогъ тъмниченъ затворъ отъ 5 години нагоре, да е претърпялъ три 

четвърти отъ наложеното му наказание и да е при това заслужилъ за доброто си поведение 

да бъде преместенъ отъ категорията на тежките работи къмъ работи по свой изборъ; 

 

2) осъжданиятъ на строгъ тъмниченъ затворъ до петь години или на тъмниченъ 

затворъ, да е излежалъ поне една година въ тъмницата и да е претърпялъ също три 

четвърти отъ наложеното му наказание. 

 

Предсрочно освободенъ може да бъде и осъдениятъ на строгъ тъмниченъ затворъ до 

животъ, следъ като излежи не по-малко отъ петнадесеть години въ затвора. 

 

21. Не могатъ да бъдатъ предсрочно освободени вторично осъдените за кражба, 

грабежъ, изнудване, обсебване, укриване измама и палежъ. 

 

22. Предсрочно освободените се нахождатъ подъ надзора на полицията, додето трае 

срокътъ на наказанието, определено въ присъдата. 

 

23. Предсрочното освобождение може да бъде всякога отменено, ако освободениятъ 

наруши условията, подъ които е билъ освободенъ. 

 

Времето, изтекло отъ деня на предсрочното освобождение до отменената му, не се 

смята въ срока на наказанието. 

 

Затворникътъ, предсрочното освобождение на когото е отменено, не може вторично 

да бъде предсрочно освободенъ и повръща се къмъ първото си състояние въ тъмницата 

споредъ присъдата. 



 

Срокътъ на наказанието се счита за свършенъ, ако изтече преди да бъде отменено 

предсрочното освобождение. 

 

24. Предсрочното освобождение и неговата отмяна ставатъ по разпореждането на 

министра на правосъдието, основано върху мнението на единъ комитетъ, състоящъ се отъ 

следующите по право лица: председателя на местния окръженъ съдъ или лицето, което 

изпълнява неговата длъжность; прокурора при същия съдъ; директора на тъмницата; 

тъмничния свещеникъ и единъ членъ отъ местното общинско управление, по назначение 

отъ кмета. 

 

Членовете на комитета се свикватъ отъ председателя на окръжния съдъ, който и 

председателствува въ съвещанията. 

 

Предсрочното освобождение трябва да почива върху несъмнени доказателства отъ 

тъмничното началство и отъ местния прокурорски надзоръ за примерното поведение и 

прилежание на затворника. 

 

25. Формата на отпустителните свидетелства за предсрочно освободените ще се 

урежда отъ министерството на правосъдието съ особенъ правилникъ. 

 

26. Запирането трае не по-малко отъ единъ день и не повече отъ три месеци. 

 

Затворниците отъ тази категория се държатъ въ особени помещения. 

 

27. Сроковете на наказанията се определяватъ въ присъдата съ пълни дни, седмици, 

месеци и години, а се изброяватъ, като се смятатъ годините и месеците по календаря, 

седмиците отъ седемь дена, а деньта отъ двадесеть и четири часа. 

 

Началото на сроковете почнува: 

 

1) за ония, които се намиратъ подъ стража по същото углавно дело, по което е 

издадена присъдата, отъ деня, когато тя встъпи въ законна сила, и 

 

2) за останалите отъ деня, когато бъдатъ задържани за изпълнение на присъдата. 

 

28. Глобата се налага въ размера не по-малко отъ петь лева и определя се отделно за 

всяко лице. Въ присъдата, която налага парична глоба, трябва да е определено 

едновременно, въ случай, че не се внесе глобата, съ колко време лишение отъ свобода се тя 

заменява, като се пресмятатъ за всеки петь лева не повече отъ единъ день тъмниченъ 

затворъ или запиране и като се има предвидъ, за какво е осъденъ виновниятъ: за 

престъпление или нарушение. 

 

Най-високиятъ размеръ на запирането, съгласно чл. 26 , е до три месеци, а най-

високиятъ размеръ на тъмничния затворъ въ този случай е до шесть месеци. 

 

29. За изплащане на глобата може да се даде на осъдения единъ срокъ отъ три месеци 



отъ деня на влизането присъдата въ законна сила, обаче, осъдениятъ на глоба може да 

влезе въ затвора за изпълнение на присъдата безъ да чака платежния срокъ на глобата. 

 

Той има право всякога да се освободи отъ затворъ, като предварително изплати 

остатъка отъ глобата. 

 

Тоя остатъкъ отъ глобата се отнася къмъ цялото й количество тъй, както остатъкътъ 

отъ затвора къмъ целия неговъ срокъ. 

 

Глобата се изисква отъ наследството само въ такъвъ случай, когато присъдата е влязла 

въ законна сила преди смъртьта на осъдения. 

 

30. Въ определени отъ настоящия законъ случаи, виновниятъ се лишава или може да 

бъде лишенъ чрезъ присъда, независимо отъ главното наказание, и отъ следующите права: 

 

1) да заема държавни или обществени длъжности изобщо или определени длъжности; 

 

2) да носи знакове на отличия; 

 

3) да бъде избиратель или избираемъ при какви и да е избори, които ставатъ по 

разпореждането на надлежната власть; 

 

4) да бъде членъ въ някой роднински съветъ, управитель по назначение отъ съдъ, 

настойникъ надъ невъзрастни и на лица, лишени отъ гражданските си права; 

 

5) да упражнява определени звания, изкуства, занаяти или търговия; 

 

6) да бъде началникъ, възпитатель или учитель въ каквото и да е училище, и 

 

7) да бъде свидетель при извършването на всякакви актове и договори, които споредъ 

закона трябва да бъдатъ скрепени съ свидетели. 

 

31. Лишените отъ права, изброени въ чл. 30, могатъ следъ изтичането срока на 

допълнителното наказание, отъ ново да упражняватъ ония права, които имъ са били отнети 

чрезъ присъда. 

 

32. Независимо отъ предвидените въ закона случаи, лишенията отъ права, изложени 

въ п. п. 1 и 2 на чл. 30 , могатъ да бъдатъ излагани отъ съда при всяко осъждане за каквото 

и да е престъпление по служба. 

 

33. Независимо отъ предвидените въ закона случаи, лишението отъ право за 

настойничество може да последва: 

 

1) ако настойникътъ бъде осъденъ за престъпление, въ което умишлено е участвувалъ 

заедно съ лице, нему подвластно; 

 

2) ако настойникътъ бъде осъденъ за престъпление предвидено въ кн. 2, дялъ I, гл. гл. 



ХII, ХIV, ХVI, ХVII, ХIХ и ХХ, и насочено срещу лице, нему подвластно. 

 

34. Осъдените на смърть или строгъ тъмниченъ затворъ за не по-малко отъ петь 

години, губятъ своите родителски и съпружески права, само въ случаите точно отъ закона 

определени, а брачниятъ разводъ между такива лица се допущатъ само по настояване на 

останалия на свобода съпругъ. 

 

Осъдените на строгъ тъмниченъ затворъ се турятъ подъ запрещение и могатъ да 

разполагатъ съ имота си само чрезъ завещание. 

 

Подробните правила върху всичко това, както и върху реда за управлението имота на 

осъдения, са изложени въ гражданските и духовни закони. 

 

35. Сроковете за лишаване отъ права се определяватъ отъ съда и надминуватъ 

сроковете на главните наказания най-много съ петь години. 

 

Началото на срока почнува отъ деня, когато присъдата може да бъде турена въ 

изпълнение. 

 

36. Осъдениятъ на смъртно наказание или на строгъ тъмниченъ затворъ до животъ 

губи определените отъ съда права за винаги. 

 

37. Намерените у виновния предмети, на които направата, проданьта, 

разпространяването, притежанието или пазенето са забранени, а въ предвидените отъ 

закона случаи и вещите, които принадлежатъ на виновния и които са били предназначени 

или са служили за извършване на престъплението се отнематъ и, ако не подлежатъ на 

изтребление, се продаватъ за въ полза на държавните тъмници. 

 

Тая наредба се приспособява отъ съда и тогава, когато подсъдимиятъ бъде оправданъ 

или освободенъ отъ наказание. 

 

38. Въ предвидените отъ закона случаи, ако съдътъ определи, присъдата - когато 

встъпи въ законна сила - може да бъде обнародвана за сметка на виновния. 

 

ГЛАВА III. 

За вменяемостьта и престъпностьта. 
 

39. Престъпление по настоящия законъ се счита само умишлено извършеното деяние, 

ако не следва противното отъ съдържанието на закона. 

 

40. Престъпното деяние е умишлено, ако виновниятъ, когато го извърши, иска или 

допуща такива последствия, каквито са последвали или има да последватъ отъ туй деяние. 

 

Престъпното деяние е непредпазливо, ако виновниятъ, когато го извършва, макаръ и 

да е предвиждалъ последствията, които са последвали отъ него, но е мислилъ да ги 

предвари или, ако и да не ги е предвиждалъ, могълъ е или е билъ длъженъ да ги предвиди. 



 

Непредпазливите престъпни деяния се наказватъ само въ предвидените отъ закона 

случаи. 

 

41. Не вменява въ вина деяние, извършено отъ лице, което презъ това време не е 

могло да разбира неговото свойство и значение или да ръководи постъпките си по 

недоразвитостьта, умственото разстройство или безсъзнателностьта си. 

 

Въ тия случаи съдътъ, ако признае за необходимо или подлага такова лице подъ 

отговоренъ надзоръ на неговите сродници или на други лица, които би пожелали да се 

грижатъ за него, или пъкъ го настанява въ някоя лечебница, докле оздравее. 

 

42. Не се вменява въ вина деяние, извършено отъ малолетно лице, което не е 

навършило десетгодишна възрасть, както и отъ непълнолетно лице, което не е навършило 

седемнадесеть годишна възрасть, ако това последното е действувало безъ разумение. 

 

Въ тия случаи подобни лица или се подлагатъ подъ отговоренъ надзоръ на 

родителите, настойниците или ония, които би пожелали да се грижатъ за тяхъ, или пъкъ се 

настаняватъ въ някое възпиталище. 

 

43. Не се вменява въ вина онова деяние, последствията на което деецътъ не е могълъ 

да предвиди (случайно деяние). 

 

Фактическите обстоятелства, които принадлежатъ къмъ състава на престъплението, не 

могатъ да се вменяватъ въ вина на извършителя, ако той не е знаялъ за тяхъ при 

извършването на деянието. 

 

Настоящето правило може да се прилага и къмъ деяния, които са извършени по 

непредпазливость, само въ такъвъ случай, когато и само незнаяне не е било следствие 

непредпазливостьта. 

 

44. Не е престъпно онова деяние, което е извършено въ изпълнение на закона, или на 

служебната заповедь, ако е дадена отъ надлежната власть по установените правила, и ако 

тя не налага очевидно престъпление. 

 

45. Не е престъпно онова деяние, което е извършено при неизбежна отбрана, за да се 

отблъсне противозаконното и непосредствено нападение върху личностьта или имота на 

нападнатия или на другиго. Превишаването границите на неизбежната отбрана не се 

наказва, ако е останало отъ уплашване или смущение. 

 

46. Не се наказва онова деяние, което е извършено отъ някого за да спаси своя животъ 

или живота на своите ближни отъ непосредствената опасность, която произхожда отъ 

крайна нужда или заплашване, или непреодолима сила, ако тая опасность не може да бъде 

отклонена по другъ начинъ. 

 

При същите условия не е престъпно онова деяние, което е извършено отъ някого, за да 

спаси своето здраве, свобода, целомъдрие или други лични или имотни блага, ако 



причинената отъ него вреда бъде призната за маловажна сравнително съ спасяваното 

благо. 

 

Тия правила не се приспособяватъ, когато самото отклонение отъ опасностьта 

съставлява престъпно деяние. 

 

47. Незнаянето или кривото разбиране на наказателния законъ не извинява никого. 

 

ГЛАВА IV. 

За опитването. 
 

48. Действието, съ което е наченато, но още недовършено изпълнението на 

намисленото престъпно деяние, съставлява опитване. 

 

49. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Опитването, сравнително съ извършеното 

престъпно деяние, се наказва въ умаленъ размеръ по реда, установенъ въ чл. 61, освенъ 

когато законътъ разпорежда другояче. 

 

Опитването не се наказва: 

 

1) когато деецътъ по собствено побуждение се е отказалъ да довърши намисленото 

престъпно деяние; 

 

2) когато деецътъ, преди да се открие деянието му, по собствено побуждение 

премахне онова последствие, което принадлежи къмъ състава на престъпното деяние, и 

 

3) когато предмета му е нарушение. 

 

50. Ако това деяние, въ което се е проявило опитване, не се наказва като такъво въ 

посочените въ чл. 49 случаи, но, при все това, съдържа въ себе си законенъ съставъ на 

друго престъпно деяние, то наказуемостьта на това последното не се премахнува отъ 

съдържащите се въ чл. 49 постановления. 

 

ГЛАВА V. 

За съучастието. 
 

51. Съучастници на извършено престъпление са: 

 

1) непосредствените извършители на престъпното деяние; 

 

2) подбудителите, които чрезъ дарове, обещания, заплашвания, злоупотребление на 

авторитетъ или власть или по другъ някой начинъ са придумали другиго да извърши 

стореното престъпно деяние; 

 

3) помагачите, които умишлено са помогнали било съ съвети и разяснения, било като 



набавятъ средства или отстраняватъ спънките, или по другъ начинъ, за да бъде 

престъпното деяние извършено. 

 

52. Непосредствените извършители и подбудители се наказватъ съ същото наказание, 

което законътъ предвижда за извършеното престъпно деяние, а помагачите се наказватъ по 

реда, установенъ въ чл. 61. 

 

53. Личните свойства или отношения на едного отъ извършителите или 

съучастниците, които изключватъ наказуемостьта на извършеното деяние, или пъкъ 

смегчаватъ или увеличаватъ наказанието, не се взематъ въ внимание относително 

останалите извършители или съучастници. 

 

54. Ако деецътъ е извършилъ деяние, което влече подиръ си по-тежко наказание, 

отколкото онова, къмъ което го е придумалъ подбудительтъ, то това деяние, което по-

тежко се наказва, не трябва да се вменява въ вина на подбудителя. Това същото правило се 

прилага и къмъ помагачите. 

 

55. Освобождава се отъ наказание онзи съучастникъ който, преди да е престъплението 

довършено, се отрече отъ своето по-нататъшно участие и стори своевременно всичко 

възможно отъ негова страна, за да бъде престъплението предварено. 

 

56. За нарушение, извършено отъ неколцина сговорници, преследватъ се само 

непосредствените извършители; останалите се преследватъ само въ предвидените отъ 

закона случаи. 

 

56а. (Новъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) За престъпления, извършени чрезъ печата, когато 

писательтъ и познатъ и живее въ царството, издательтъ, печатарьтъ и раздавачътъ няма да 

се преследватъ. 

 

Никой не може да се оправдава или извинява, че печатното произведение, което е 

предметъ на обвинението не е нищо друго, освенъ възпроизвеждане на едно обнародвано 

вече въ България или въ чужбина печатно произведение. 

 

ГЛАВА VI. 

За замяната и смегчаването на наказанията. 
 

57. За непълнолетните отъ десеть до седемнадесеть години, които са действували съ 

разумение, наказанията се заменяватъ: 

 

1) смъртното наказание и доживотниятъ строгъ тъмниченъ затворъ - съ времененъ 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години; 

 

2) строгиятъ тъмниченъ затворъ отъ десеть години нагоре - съ строгъ тъмниченъ 

затворъ отъ една до петь години; 

 

3) (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) строгиятъ тъмниченъ затворъ до десеть 



години - съ тъмниченъ затворъ до две години; 

 

4) строгиятъ тъмниченъ затворъ до петь години - съ тъмниченъ затворъ до една 

година; 

 

5) тъмничниятъ затворъ - съ запиране или настаняване въ възпиталището; а наместо 

запиране или глоба - съ мъмрене отъ съда или настаняване въ възпиталище; 

 

6) непълнолетниятъ не може да бъде лишенъ отъ права и наказанието му не може да 

бъде усилено споредъ членъ 66; 

 

7) непълнолетните престъпници могатъ да се държатъ въ възпиталище само до 

двадесеть и една година. 

 

58. За пълнолетните престъпници отъ седемнадесеть до двадесеть и една година 

наказанията се заменяватъ: 

 

1) смъртното наказание се заменява съ петнадесеть годишенъ строгъ тъмниченъ 

затворъ; 

 

2) доживотниятъ строгъ тъмниченъ затворъ се заменяватъ съ времененъ строгъ 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ петь години; 

 

3) всичките други срокове на затвора се намаляватъ съ една третя, и 

 

4) лишението отъ права се прилага само въ такива случаи, когато главното наказание 

надминува петгодишенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

59. Смъртното наказание се заменява съ доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ за 

лицата, които са навършили повече отъ шестдесеть и петь години въ началото на 

изпълнението присъдата. 

 

60. Когато се определя наказанието, трябва да се взематъ въ съображения 

обстоятелствата, които утегчаватъ или смегчаватъ вината. 

 

(Нова ал.: З. отъ 19 декемврий 1905 год.) При обстоятелствата, които утегчаватъ 

вината, наказанието се определя, като се отива къмъ най-висшата мярка на предвиденото 

въ закона наказание или се определя самата най-висша мярка; при обстоятелствата, които 

намаляватъ вината, наказанието се определя, като се отива къмъ най-нисшата мярка на 

предвиденото въ закона наказание или се определя самата най-нисша мярка. 

 

61. Ако смегчающите вината обстоятелства бъдатъ толкова важни или толкова 

многобройни, щото дори и най-низшата мярка на определеното въ закона за деянието 

наказание се покаже извънредно строга, то съдътъ може: 

 

1) да слезе изъ подъ най-низкия пределъ на наказанието, предвидено въ закона за 

престъпното деяние, съ една трета; 



 

2) ако ли пъкъ не е предвидено най-низкиятъ пределъ отъ наказанието за 

престъплението, то да премине къмъ други родъ наказание по такъвъ редъ: отъ смъртно 

наказание - къмъ строгъ доживотенъ или времененъ тъмниченъ затворъ на петнадесеть 

години; отъ доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ - къмъ времененъ строгъ тъмниченъ 

затворъ не по-малко отъ десеть години; отъ времененъ строгъ тъмниченъ затворъ - къмъ 

тъмниченъ затворъ; 

 

3) да намали глобата до най-низкия й размеръ споредъ чл. 28. 

 

62. Предварителниятъ арестъ, целиятъ или часть отъ него, може да се спадне по 

усмотрение на съда отъ наложения съ присъдата легкъ тъмниченъ или времененъ строгъ 

тъмниченъ затворъ. 

 

Това правило може да се приспособи и тогава, когато едновременно виновниятъ се 

преследва за няколко престъпления, а присъдата е изречена за друго престъпление, нежели 

онова, за което осъдениятъ е билъ подложенъ на предварителенъ арестъ. 

 

ГЛАВА VII. 

За съвокупностьта и повторенията на престъпните 

деяния. 
 

63. Ако едно и също деяние нарушава няколко постановления на настоящия законъ, то 

се прилага само онзи членъ отъ закона, който определя най-тежко наказание. 

 

64. Ако едно и също лице е извършило няколко престъпни деяния или е извършено 

няколко пъти едно и също престъпно деяние, то, откакъ му се определи за всяко престъпно 

деяние особено наказание, налага му се най-тежкото отъ тяхъ. 

 

Ако най-тежкото е строгъ тъмниченъ затворъ или тъмниченъ затворъ, или запиране, 

или пъкъ глоба, и за едно или няколко отъ останалите престъпни деяния се налага 

еднородно съ най-тежкото наказание, то съдътъ може: 

 

1) ако е най-тежкото наказание строгъ тъмниченъ затворъ, да го увеличи най-много съ 

една година; 

 

2) ако е то тъмниченъ затворъ, да го увеличи най-много съ шесть месеци; 

 

3) ако е запиране, да го увеличи най-много съ единъ месецъ; 

 

4) ако ли пъкъ е глоба, да я увеличи най-много двойно. 

 

Забележка. Най-високиятъ пределъ на увеличеното най-тежко наказание не трябва да 

надминава размера отъ общата сума на наказанията, определени за всяко престъпно деяние 

особно. 



 

65. Сравнителната тежина на наказанията се определя по постепенностьта, изложена 

въ чл. 13; но тъмничниятъ затворъ е по-тежко наказание отъ строгия тъмниченъ затворъ, 

ако е два пъти по-дълготраенъ отъ последния; тъй също и запирането е по-тежко отъ 

тъмничния затворъ, ако е два пъти по-дълготрайно. 

 

66. Ако за едно или няколко отъ извършените престижни деяния виновниятъ подлежи 

на допълнителни наказания, то тия последните се прибавятъ къмъ наказанието, наложено 

по правилата на съвокупностьта. 

 

67. Ако две или няколко престъпни деяния, които подлежатъ на наказанията по 

правилата на съвокупностьта, са еднородни и извършени по навикъ или въ видъ на 

занаятъ, то съдътъ може: 

 

1) да удвои най-тежкото наказание; 

 

2) ако наложеното най-тежко наказание е петнадесетгодишенъ строгъ тъмниченъ 

затворъ, да го увеличи до двадесеть години. 

 

3) ако е то тригодишенъ тъмниченъ затворъ, да го увеличи до четири години; 

 

4) ако най-тежкото наказание е запиране или глоба, то въ двата случая може да се 

наложи най-много въ двоенъ размеръ; ако пъкъ глобата е единствено наказание и въ най-

високъ размеръ, то наедно съ нея може да се наложи и тъмниченъ затворъ до шесть 

месеци. 

 

Забележка. Въ първия случай удвоеното най-тежко наказание не трябва да надминава 

петнадесеть годишенъ строгъ тъмниченъ затворъ и три годишенъ тъмниченъ затворъ. 

 

68. Правилата на съвокупностьта се прилагатъ и въ случаи, когато някой е осъденъ съ 

разни присъди на различни наказания, състоящи въ лишение отъ свобода. 

 

69. Ако за едно или за няколко престъпни деяния, лицето е вече осъдено съ присъда, 

влязла въ законна сила и, като е претърпяло изцяло или часть отъ наказанието, се укаже, че 

подлежи на наказание и за друго престъпно деяние, извършено преди да почне 

изпълнението на първата присъда, отговаря по правилата за съвокупностьта. 

 

(Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) При това, излежаното наказание се спада отъ 

размера на най-тежкото, като се счита годишниятъ строгъ тъмниченъ затворъ за 

двегодишенъ тъмниченъ затворъ, а тъмничниятъ затворъ за двойно запиране. 

 

Ако подирното наказание е затворъ и по рода си е по-легко, то се присъединява къмъ 

първото. 

 

Ако пъкъ то по рода си е по-тежко, то първото наказание се присъединява къмъ 

второто. 

 



70. Който, отъ какъ е вече претърпялъ едно наказание, извърши друго престъпно 

деяние, отговаря по общите правила. 

 

Ако, обаче, това ново престъпно деяние е подобно или еднородно съ първото или 

пъкъ подлежи на по-тежко отъ претърпяното наказание, то новото наказание може да бъде 

усилено по реда, указанъ въ чл. 67, ако при това отъ свършека на претърпяното до 

извършването на второто престъпно деяние не са изминали: 

 

1) за престъпление повече отъ 5 години, и 

 

2) за нарушение повече отъ една година. 

 

ГЛАВА VIII. 

За причините, които изключватъ углавното преследване 

и наказание. 
 

71. Углавното преследване се изключва: 

 

1) когато виновниятъ умре; 

 

2) когато се измине определението въ закона давность, и 

 

3) когато се даде амнистия. 

 

72. По давность на престъплението углавното преследване се изключва, когато срещу 

виновния не е възбудено преследване по установения за това редъ: 

 

1) въ течение на двадесеть години - за престъпление, което се наказва съ смърть; 

 

2) въ течение на петнадесеть години - за престъпление, което се наказва съ строгъ 

тъмниченъ затворъ не за по-малко отъ десеть години; 

 

3) (Измененъ: З. отъ 8 януарий 1899 г.) въ течение на десеть години - за престъпление, 

което се наказва съ строгъ тъмниченъ затворъ въ другите случаи; 

 

4) въ течение на петь години - за престъпление, което се наказва съ тъмниченъ 

затворъ; 

 

5) въ течение на една година - за всичките нарушения, и 

 

6) (Новъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) въ течение на шесть месеци - за престъпленията, 

които са извършени чрезъ разпространяване на печатни произведения. 

 

73. Давностьта на престъплението почнува: 

 



1) за довършените престъпления - отъ деня на извършването имъ; 

 

2) за престъпленията, които са се спрели на опитването - отъ деня на извършването 

последното действие; а за онова престъпление, което трае непрекъснато - отъ деня, когато 

се то прекрати. 

 

74. Ако възбуждането или продължението на углавното преследване стои въ 

зависимость отъ разрешението на някои предварителни въпросъ, който трябва да се 

разреши съ влязло въ законна сила решение на надлежната власть, то течението на 

давностьта спира до окончателното разрешение на предварителния въпросъ. 

 

75. Всяко действие на съдебните органи, насочено противъ някои отъ дейците или 

съучастниците по поводъ на извършеното престъпно деяние прекъсва давностьта. 

 

Давностьта се счита за прекъсната само по отношение на ония лица, срещу които е 

било насочено действието на съдебните органи. 

 

Следъ свършването на тия действия почнува да тече нова давность. 

 

76. Привеждането въ изпълнение на наказание, определено съ влязла въ законна сила 

присъда, се изключва: 

 

1) когато осъдениятъ умре; 

 

2) когато осъдениятъ се помилва; 

 

3) когато се измине определената отъ закона давность. 

 

77. Давностьта изключва изпълнението на наказанието: 

 

1) следъ изтичането на двадесеть и петь години, ако определеното въ присъдата 

наказание е наказание съ смърть; 

 

2) следъ изтичането на двадесеть години, ако определеното въ присъдата наказание е 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десеть години; 

 

3) следъ изтичането на петнадесеть години, ако определеното въ присъдата наказание 

е строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ петь години; 

 

4) следъ изтичането на десеть години, ако определеното въ присъдата наказание е 

строгъ тъмниченъ затворъ не повече отъ петь години или тъмниченъ затворъ; 

 

5) следъ изтичането на две години, ако виновниятъ е осъденъ за нарушение. 

 

78. Давностьта на наказанието се брои: 

 

1) отъ деня на встъпването на присъдата въ законна сила, а ако изпълнението на 



наказанието е вече захванало - то отъ деня на прекъсването на изпълнението чрезъ 

избягване на осъдения; 

 

2) отъ деня, когато предсрочното освобождение бъде отменено. 

 

Ако по законни причини изпълнението на присъдата е отложено или лицето е било по 

други причини затворено, то давностьта не тече. 

 

79. Давностьта на наказанието не се простира върху предвидените въ чл. 30 п. п. 1, 2 и 

3 допълнителни наказания, ако те са определени съ присъда влязла въ законна сила. 

 

80. Давностьта се прекъсва съ всяко разпореждане на надлежната власть, което 

разпореждане е насочено къмъ изпълнение на присъдата, - а особено съ задържането на 

осъдения. 

 

Обаче отъ деня на такова разпореждане почнува да тече нова давность. 

 

81. За престъпления, които се преследватъ само по тъжба отъ потърпевшия, углавно 

преследване не се възбужда, ако не е последвала такъва тъжба отъ него или отъ 

упълномощеното отъ него за това лице или ако той потърпевшиятъ, е непълнолетенъ или 

душевноболенъ - отъ неговите родители, настойници или изобщо отъ оногова, комуто по 

закона предлежи да се грижи за него. 

 

Ако обаче престъплението е извършено отъ родителите или настойниците на 

потърпевшия или отъ оногова, комуто по закона предлежи да се грижи за него, то 

углавното преследване се възбужда служебно. 

 

82. Ако въ указания въ чл. 63 случай, заедно съ престъплението, което се преследва не 

инакъ, освенъ по жалбата на пострадавшия, бъде извършено друго престъпление, което се 

преследва независимо отъ тъжбата на пострадавшия, то углавното преследване спрямо 

последното не се изключва, макаръ пострадалиятъ и да не се е възползувалъ отъ правото 

си да се тъжи или даже да е заявилъ, че се отказва отъ това си право. 

 

83. За престъпления, които се преследватъ само по тъжба отъ потърпевшия или отъ 

неговите законни представители, наказанието не се налага: 

 

1) ако тъжбата е последвала, макаръ и преди свършъка на давностьта, но са се 

изминали шесть месеци отъ какъ тъжительтъ е узналъ за престъпното деяние; 

 

2) ако тъжительтъ е пожелалъ да се прекрати делото преди да се почне изпълнението 

на присъдата. 

 

Забележка. Правилата, предвидени въ този членъ, не се приспособяватъ спрямо ония 

престъпления, които се преследватъ по частна жалба, оттеглянето на която не се допуща. 

 

84. Ако потърпевшето лице се помине преди истичането на предвидения въ чл. 83 п. 1 

срокъ и безъ да е предявило тъжба или безъ да се е отказало отъ нея, то презъ останалата 



часть отъ срока тая тъжба могатъ да предявятъ и възходящите и низходящите, родни братя 

и сестри, съпруги на потърпевшето лице, а въ случай на престъпление противъ имота - 

наследниците му. 

 

85. По престъпления, които се преследватъ само по тъжба отъ потърпевшия, бъде ли 

делото прекратено отъ едного изъ тъжителите, то виновниятъ не се освобождава отъ 

отговорность спрямо другите тъжители; също тъй, бъде ли делото прекратено спрямо 

едного отъ съучастниците, то другите съучастници не се освобождаватъ отъ отговорность. 

 

86. Наложеното на осъдения наказания може да се отмени или смегчи по помилване 

отъ държавния глава. 

 

87. Изключването на наказанието съ смъртьта на виновния или неговото помилване не 

унищожава гражданския искъ за възвръщане на предметите и възнаграждението за 

причинените вреди и загуби, освенъ ако тоя граждански искъ е просроченъ, споредъ 

правилата на гражданския законъ. 

 

ГЛАВА IХ. 

За възстановление въ правата (реабилитация). 
 

88. Всякой осъденъ за престъпление съ лишение отъ граждански права и който е 

претърпялъ наказанието си или е билъ помилванъ, може да бъде възстановенъ въ правата 

си. 

 

89. Молбата за възстановление въ права се подава само следъ петь години отъ деня на 

освобождението отъ затвора или отъ деня на помилването на осъдения. Този срокъ се 

намалява на три години за осъдените на тъмниченъ затворъ. Срокътъ за рецидивистите, 

както и за ония, които следъ като са получили възстановление, навлекли са си ново 

осъждане на строгъ тъмниченъ затворъ, е десетгодишенъ; а за осъдените само на 

тъмниченъ затворъ е шесть години. 

 

90. На осъдения на строгъ тъмниченъ затворъ се приема молбата за възстановление 

само, ако е живялъ поне три години въ същия окръгъ, от които двете последни въ същата 

община. 

 

Онези осъдени, които са прекарали всичко или часть отъ това време подъ знамената и 

ония, които занятието им заставя да меняватъ местожителството, могатъ се освободи отъ 

това условие, ако удостоверятъ съ достоверни свидетелства - първите отъ своите воински 

началници, вторите - отъ своите господари, за своето добро поведение. 

 

Тези свидетелства трябва да са съставени споредъ условията, предвидени въ чл. 93. 

 

91. Осъдениятъ подава молбата си за възстановление прокурору при окръжния съдъ, 

като бележи въ нея: 

 

а) датата на осъждането си; 



 

б) местата, дето е живялъ следъ освобождението си. 

 

92. Молительтъ е длъженъ, освенъ въ случай на давность, да удостовери, че е платилъ 

съдебните разноски, глобата и обезщетението или че му са били опростени. 

 

Ако няма подобно удостоверение, той е длъженъ да установи, че е претърпялъ вместо 

това лично задържане споредъ изпълнителното производство, или пъкъ, че потърпевшето 

лице се е отказало отъ този способъ на изпълнение. 

 

Ако е билъ осъденъ за измамливо банкрутство, той трябва да удостовери, че е платилъ 

пасива на несъстоятелностьта въ капитали, лихви и разноски или че дългътъ му е билъ 

опростенъ. 

 

Но, ако молительтъ удостовери, че не е въ състояние да плати съдебните разноски, 

съдътъ може да допустне възстановлението, макаръ тези разноски да не са платени или са 

платени отъ части. 

 

Въ случай на солидарно осъждане, съдътъ определя каква часть на сумите се пада да 

плати молительтъ. 

 

Ако потърпевшето лице не може се намери, или пъкъ то се отказва да го получи, то 

дължимото количество се влага чрезъ нотариуса въ българската народна банка. Ако въ 

продължение на петь години потърпевшето лице не се яви да получи дължимото, то по 

просто искане се връща влогодателю. 

 

Забележка. Въ случай на неизвестно отсътствие на потърпевшия, той се известява 

чрезъ единъ отъ местните вестници и "Държавенъ Вестникъ". 

 

93. Прокурорътъ при окръжния съдъ изисква сведения отъ кметовете, дето е живялъ 

осъдениятъ: 

 

1) колко време и отъ кога до кога е живялъ тамъ; 

 

2) какво е било поведението му въ това време; 

 

3) съ какво се е поминувалъ. 

 

Тези сведения трябва да съдържатъ бележка, че ще служатъ за възстановление. При 

това прокурорътъ събира сведения и отъ мировия съдия и началника въ околиите, дето е 

живялъ осъдениятъ. 

 

Прокурорътъ си доставя и още: 

 

1) преписи отъ присъдата; 

 

2) извлечение отъ затворническите книги за поведението на осъдения. 



 

94. Всички тези книжа съ свое мнение окръжниятъ прокуроръ препровожда до 

прокурора при апелативния съдъ, въ окръга на който живее осъдениятъ. 

 

Произнасянето трябва да става въ два месеца следъ внасяне книжата въ апелативния 

съдъ чрезъ прокурора. Тоя последниятъ прави за това писмено мотивирано заключение. 

Той може да иска въ всяко време и съдътъ може, по длъжность, да постанови за 

допълнителни издирвания. Делото не трябва да се закъснява въ всеки случай повече отъ 

шесть месеци. 

 

95. Апелативниятъ съдъ въ общо събрание се произнася по молбата отъ какъ чуе 

заключенията на молителя или на неговия защитникъ и на прокурора. Въ случай, че 

молбата се отхвърли, нова молба може да се подаде само следъ две години. 

 

96. Ако възстановлението се признае, определението се съобщава, чрезъ прокурора 

при апелативния съдъ, на първостепенния съдъ, който е съдилъ молителя, за да се 

отбележи въ оригиналната присъда и въ книгата на съдимостьта. Възстановениятъ въ 

правата си може да си вземе безплатно преписи отъ определението и извлечение отъ 

книгата на съдимостьта. 

 

97. Възстановлението заличава осъждането и отменява за бъдаще всички лишения отъ 

права, които са били следствие на това осъждане. Условията на търговската реабилитация 

се уреждатъ въ специалния търговски законъ . 

 

Книга втора. 

За престъпните деяния. 
 

Дялъ I. 

За престъпленията и техните наказания. 
 

ГЛАВА I. 

Измяна. 
 

98. Измяна върши онзи, който: 

 

1) умишлено убие или се опита да убие държавния глава или престолонаследника; 

 

2) който повреди телесно и разстрои здравето на държавния глава или 

престолонаследника или ги направи неспособни да владеят, и 

 

3) който предава държавния глава или престолонаследника на неприятеля, или имъ 

отнема личната свобода чрезъ насилие или заплашване, или препятствува на държавния 

глава да упражнява владетелските си права. 

 



99. Също съставлява измяна и такова деяние, което има за цель: 

 

1) да измени насилствено законното престолонаследие; 

 

2) да измени насилствено държавния строй или единството на държавата, и 

 

3) да наруши целостьта на държавната територия чрезъ насилствено присъединяване 

часть отъ нея къмъ чужда държава. 

 

100. Наказанието за измяна е: 

 

1) смърть въ случая, предвиденъ въ чл. 98 п. 1; 

 

2) доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, въ случая, предвиденъ въ чл. 98 п. п. 2 и 3. 

 

Ако съществува опитване на престъпленията, предвидени въ п. п. 2 и 3 на чл. 98, 

наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десеть години. 

 

101. Наказание за измяна въ случаите, предвидени въ п. п. 1 и 2 на чл. 99 , е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десеть години, а въ случая, предвиденъ въ 

п. 3 на чл. 99 : 

 

доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

102. Съзаклятие, съставено съ цель да извърши измяна, предвидена въ чл. 98, се 

наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години, а въ случая, предвидените въ чл. 99: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

103. Съзаклятието съществува отъ момента, когато две или повече лица се сговарятъ 

да извършатъ измяна. 

 

104. Всеки, който, безъ да се сдружава съ другиго, прави приготовления за 

извършване измяна, предвидена въ чл. чл. 98 и 99, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

105. (Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) Който непосредствено проповядва или 

възбужда къмъ измяна, било явно или устно, било че разпространява или явно излага 

съчинения, ликове или печатни произведения, съ държанието или значението на които му 

са познати, наказва се: 

 



съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години и съ глоба отъ 300 до 1000 

лева. Ако ли проповедьта или възбуждането не подействуватъ, наказватъ се: 

 

съ тъмниченъ затворъ и съ глоба отъ 50 до 500 лева. 

 

106. Наказуемостьта за измяна отпада, ако виновниятъ доброволно и преди да е 

открито престъплението самъ отстъпи отъ приготовлението или почнатото вече 

изпълнение, ако при това бъдатъ отстранени вредните последствия. 

 

107. Не се наказва онзи съучастникъ въ едно съзаклятие, който преди да бъде 

предприето нещо, освенъ самото сдружаване - и преди да бъде открито отъ властьта 

самото съзаклятие го напустне и не само съобщи за това на другите си другари, но се 

погрижи и да ги отклони отъ тяхното предприятие или пъкъ предупреди властьта. 

 

108. За престъпленията, означени въ настоящата глава, виновниятъ може да бъде 

лишенъ отъ правата, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4. 

 

ГЛАВА II. 

Предателство. 
 

109. Българскиятъ поданикъ, който посредствено или непосредствено придумва или 

пробужда друга държава къмъ война или друго враждебно дело спрямо българската 

държава, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ десеть до петнадесеть години. 

 

Ако ли е избухнала война, или пъкъ е прогласена война, наказва се: 

 

съ доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

110. Българскиятъ поданикъ, който доброволно постъпи въ редовете на неприятелска 

войска, отъ какъ е войната прогласена, или започната, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ десеть до петнадесеть години. 

 

Ако ли пъкъ служи въ редовете на чужда войска и, отъ какъ е прогласена или 

започната война, доброволно стане на същата служба или излезе да се сражава срещу 

българската или ней съюзна войска, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

111. Който: 

 

1) предаде на неприятеля, или се съгласи съ него да му предаде крепость, градъ, 

утвърдено място, проходъ, брягъ или позиция, складъ отъ оръжия, военни материали или 

храни, кораби, офицери или войници отъ българската войска; 



 

2) снабди неприятеля съ карта, планъ или описание върху военните сдружения, 

движения или предприятия; 

 

3) подпомогне неприятеля да нахлуе или да напредне въ територията на българската 

държава; 

 

4) подпомогне неприятеля съ пари или да си увеличи въоръжените сили, военните 

материяли или храни за войската си, или пъкъ го улесни да се снабди съ такива; 

 

5) възбуди раздоръ, мятежъ или бягство (дезертьорство) между българската войска, съ 

цель да помогне на неприятеля; 

 

6) въ ущърбъ на българската военна сила и въ полза на неприятеля запали, повреди, 

срути или по другъ начинъ направи непригодни: складъ отъ оръжие, воененъ материялъ 

или храни, приготвени за българската военна сила, както и мостове, язове, насипи, огради, 

железни или други пътища; 

 

7) служи на неприятеля за шпионъ или потаява или пъкъ подпомага неприятелски 

шпионъ или неприятелски войникъ, пратенъ за разведъ (рекогносцировка); 

 

8) направи някое отъ означените въ тоя членъ деяния спрямо държава съюзна на 

българската, или спрямо военна сила, която действува задружно съ българската: 

 

наказва се съ доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

Ако ли това е извършено въ време на война - съ смърть. 

 

112. Онзи, който посредствено или непосредствено съобщи на неприятеля такива 

документи или сведения, които се отнасятъ къмъ безопасностьта или къмъ важни интереси 

на българската държава и които: 

 

1) му са били поверени или е могълъ да ги узнае по служебното си положение, или по 

особено възложена върху му поръчка; 

 

2) притежава или ги е узналъ чрезъ насилие, кражба, обсебване или по какъвъ-годе 

измамливъ начинъ: 

 

наказва се съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ десеть до петнадесеть години. 

 

Бъдатъ ли тия сведения узнати отъ виновния по всеки другъ начинъ, непредвиденъ въ 

тоя членъ, и въ същото време знае, че тия сведения трябва да се пазятъ тайно, наказанието 

е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години. 

 

113. Онзи, който безъ намерение да помогне на неприятеля или да причини щета на 



държавата: 

 

1) съобщи на чуждо правителство, или разгласи такива сведения или съдържанието на 

такива документи, за които знае, че въ интереса на българската или съюзна нейна държава 

е да се държатъ тайно; 

 

2) потаява или подпомага въ военно време неприятелски шпионъ, 

 

наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

114. По чл. 113 се наказва и онзи, който въ военно време умишлено: 

 

1) извърши деяние, което излага на опасность неутралностьта на държавата или 

престъпни някоя особена държавна заповедь, издадена и обнародвана съ цель да се спази 

неутралность; 

 

2) наруши някое държавно разпореждане, извършено и обнародвано съ цель да се 

спази държавната безопасность. 

 

115. Съзаклятие, което има за цель предателство, означено въ чл. чл. 109, 110 п. п. 1 и 

111, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години. 

 

116. Който по начинъ, означенъ въ чл. 105, проповядва или възбужда къмъ 

предателство, предвидено въ чл. чл. 109, 110 и 111, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години. 

 

117. Правилото, изложено въ чл. 107, се прилага и за случаите, предвидени въ тая 

глава, освенъ случая, означенъ въ чл. 109. 

 

118. За предателство виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. чл. 30 п. п. 1 - 

4. 

 

ГЛАВА III. 

Насилствени действия и оскърбления противъ 

държавния глава и членовете на семейството му. 
 

119. За насилствено действие противъ държавния глава - до колкото това деяние не е 

измяна - наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ петь години. 



 

120. (Измененъ: З. отъ 8 януарий 1899 г.) За оскърбление, нанесено лично или задочно 

на публично място срещу държавния глава, или съпругата му, или престолонаследника, 

наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до две години и глоба до четири хиляди лева. 

 

(Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) Ако това е сторено чрезъ разпространяване или 

явно излагане на съчинения, ликове или печатни произведения, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеца и глоба отъ 100 до 500 лева. 

 

121. За насилствено действие противъ престолонаследника или ближните на 

държавния глава: съпруга, възходящи, низходящи, братя и сестри, - до колкото 

извършеното деяние не е друго по-тежко престъпление - наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

122. (Измененъ: З. отъ 8 януарий 1899 г.) За оскърбление, насочено срещу някого отъ 

означените въ чл. 121 лица, съ изключение на съпругата на държавния глава и 

престолонаследника, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година и глоба до две хиляди лева. 

 

(Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) Ако това е извършено чрезъ разпространяване или 

явно излагане ликове, съчинения или печатни произведения, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ отъ шесть месеца до две години и глоба отъ 100 до 300 лева. 

 

123. (Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) За наказано, публично, съ думи или чрезъ 

печата, или съ друго някое действие, намерение за да се лиши отъ животъ държавния глава 

или престолонаследникътъ, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години и глоба отъ 300 до 1000 лева. 

 

124. (Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) Който, чрезъ печата или другъ някой начинъ, 

наклевети държавния глава, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години и съ глоба отъ 100 до 1000 лева. 

 

125. За престъпленията, означени въ чл. чл. 119, 121 и 123, виновниятъ може да бъде 

лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30, п. п. 1 - 4, а въ случая, означенъ въ чл. чл. 120, 122 и 

124 - отъ правата, изброени въ чл. 30, п. п. 1 и 2 . 

 

ГЛАВА IV. 

Престъпления противъ избирателното право. 



 

126. Който съ сила или заплашване възпрепятствува някому отъ представителите на 

народното събрание да присътствува въ заседание, или пъкъ да упражнява свободно своето 

право на гласуване, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

127. За престъплението, предвидено въ чл. 126, ако то е извършено противъ някой 

членъ отъ общински или окръженъ съветъ, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

128. Който съ сила или заплашване възпрепятствува на някой избиратель да упражни 

свободно своето избирателно право, при каквито и да е избори, назначени по 

разпореждане на властьта, или пъкъ съ викове и други противозаконни средства разтури 

бюрото, или разгони някои отъ членовете му, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година, ако същевременно не е извършилъ 

престъпление, за което въ закона е предвидено по-тежко наказание. 

 

129. Лицата, натоварени или упълномощени да съставятъ избирателните списъци, - 

ако не запишатъ въ тяхъ името на оногова, комуто е признато избирателното му право, или 

пъкъ запишатъ името на такова лице, което по закона не притежава подобно право, 

наказватъ се: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

130. Чиновникътъ, който съ цель да лиши някого отъ избирателното право, което 

последниятъ законно притежава, или да му присвои избирателно право, ако той такова не 

притежава - представи лъжовни сведения предъ надлежното управление, на което е 

възложено да състави избирателните списъци, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи отъ гореказаното управление, който скрие, 

преправи, унищожи или направи непригоденъ такъвъ документъ, който се отнася къмъ 

избирателното право на отделни лица. 

 

131. Който, при каквито и да избори, назначени по разпореждане на властьта, подкупи 

някого отъ избирателите съ пари, дарове или други имотни облаги, било да упражни или 

не своето избирателно право, или пъкъ да го не упражни по определенъ начинъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година или съ глоба до петстотинъ лева. 

 

Съ същото наказание се наказва и подкупениятъ избиратель. 

 

132. За престъплението, предвидено въ чл. 131 и извършено отъ чиновникъ, макаръ и 



по другъ начинъ, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до две години. 

 

133. Който, при каквито и да е избори, назначени по разпореждане на властьта, 

унищожи, скрие, добави (умножи), промени или преправи избирателните бюлетини или 

пъкъ по другъ измамливъ начинъ преиначи същностьта на изборния гласъ или осуети или 

преиначи резултата на станалия изборъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

Бъде ли това извършено отъ оногова, комуто е възложено да ръководи изборите, то 

наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

134. Който влиза въ избирателното събрание съ оръжие или държи оръдие за нанисане 

побой, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

135. Който гласува или пъкъ се яви да гласува подъ чуждо име при избори, назначени 

по разпореждане на властьта, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ единъ до шесть месеци. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който гласува няколко пъти въ една и съща 

избирателна околия, или пъкъ, отъ като е гласувалъ въ една околия, явява се и гласува въ 

друга околия. 

 

136. За престъпление, означено въ чл. 133, виновниятъ се преследва само тогава, ако е 

заявено предъ надлежната власть не по-късно отъ осемь дни, отъ какъ са прогласени 

изборите. 

 

Въ случаите, предвидени въ чл. чл. 128, 131, 132, 133 и 134, виновниятъ не се 

преследва, ако, следъ тридесеть дни отъ какъ е извършено престъплението, не последва 

заявление предъ надлежната власть. 

 

137. За престъпление, означено въ чл. 126, виновниятъ се лишава отъ правата, 

изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4; а въ случая, означенъ въ чл. 217, може да бъде лишенъ само 

отъ правата, изброени въ чл. 30 п. п. 1 и 2. 

 

Въ останалите случаи, предвидени въ настоящата глава, виновниятъ може да бъде 

лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30 п. 3; а отъ правата, изброени въ чл. 30 п. п. 1 и 2, 

виновниятъ се лишава, ако е заемалъ служба въ време на престъплението. 

 



ГЛАВА V. 

Престъпление противъ властьта. 
 

138. Тълпа събрана съ цель чрезъ сила или заплашване да препятствува: 

 

1) на българското правителство или народното събрание; 

 

2) на друга някоя публична власть или нейнъ органъ; 

 

да упражняватъ свободно своите права и длъжности, или да ги принуди да извършатъ 

или да не извършатъ нещо въ кръга на техните права и длъжности, наказва се за мятежъ: 

 

въ първия случай - съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до десеть години, а въ втория 

случай - до петь години. 

 

139. Съзаклятие, което има за цель мятежъ, означенъ въ чл. 138, наказва се: 

 

въ първия случай - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, а въ втория случай - 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

140. Ако възстаналата тълпа е нападнала или взела въ своя власть община, домъ, 

складъ за оръжие, военни припаси или барутъ, железници, телеграфно или пощенско 

учреждение, то виновните, ако не са извършили по-строго наказуемо престъпление, 

наказватъ се: 

 

предводителите и подбудителите - съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до 

петнадесеть години, а всичките други - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

141. Ако възстаналата тълпа извърши грабежъ, палежъ, нещо унищожи или употреби 

насилие надъ отделни личности, то подбудителите и предводителите, до колкото не 

съществува по-тежко престъпление - наказватъ се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ десеть до петнадесеть години, а другите - съ строгъ 

тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

142. Не се наказватъ ония отъ мятежниците, които - бидейки изобщо поканени отъ 

гражданска или военна власть - напустнатъ тълпата и повече не се придружатъ къмъ нея. 

 

Това правило не се простира върху подбудителите и предводителите на мятежа, нито 

пъкъ върху извършените вече престъпления. 

 

143. Правилото, означено въ чл. 107, се прилага и въ случай на подготвенъ мятежъ. 

 

144. Който вънъ отъ случаите, означени въ чл. 138, употреби сила или заплашване съ 

цель да принуди публична власть, чиновникъ или някой органъ отъ публична власть, да 

извърши или да пропустне нещо по служба, наказва се за явно насилие: 



 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

145. Който противозаконно препятствува на някой органъ отъ публична власть, когато 

последниятъ упражнява своите права и длъжности, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

146. Който даде, обещае или предложи даръ или друга облага чиновнику за да го 

склони да извърши или да пропустне нещо противъ своите служебни длъжности, наказва 

се за подкупъ: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който даде чиновнику даръ или друга облага, 

за дето е извършилъ или пропустналъ нещо противъ своите служебни обязаности. 

 

147. За подкупъ наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години: 

 

ако бъде даденъ, предложенъ или обещанъ даръ или друга облага на съдия, съдебенъ 

заседатель, следователь или прокуроръ, за да реши или спомогне да се реши въ полза или 

щета на някоя отъ страните углавна или гражданска съдба. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който даде, предложи или обещае даръ или 

друга облага на защитникъ или пълномощникъ, за да се реши или спомогне да се реши въ 

полза на противната страна или въ щета на неговия доверитель углавна или гражданска 

съдба. 

 

148. За подкупъ, по чл. чл. 146 и 147, се наказва съобразно съ случая и онзи, който, 

срещу награда или обещание за награда или друга облага, се предложи или възприеме да 

стане посредникъ. 

 

149. Който самоволно извърши действие, за което знае, че спада въ кръга на публична 

служба, която той не заема или отъ която е лишенъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

150. Който самоволно премахне, счупи или повреди печатъ, положенъ отъ публична 

власть или нейнъ органъ върху предмети за знакъ, че са подъ запоръ или за да бъдатъ 

отбележени, както и онзи, който самоволно отвори място или хранилище, върху което има 

наложенъ такъвъ печатъ за знакъ, че вещите, които се нахождатъ въ мястото или 

хранилището, са подъ запоръ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 



151. Който самоволно изтреби, премахне или повреди книги, регистри, документи или 

вещи, които се пазятъ у публична власть, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ единъ месецъ, 

 

а въ особено важни служи: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

152. Който самоволно освободи затворникъ изъ място, дето е затворенъ по 

разпореждане на властьта, или изъ подъ наздоръ или стража, или пъкъ му спомогне да 

избяга, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

153. Затворници, ако се сдружатъ чрезъ съединени сили, за да избягатъ насилствено 

изъ затвора, наказватъ се като смутители: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

Ония отъ смутителите, които при това извършатъ насилствени действия надъ 

чиновниците на затвора или надъ лицата, натоварени съ надзора върху тяхъ, наказватъ се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

154. Който се възпротиви спрямо законна наредба, възбрана, заповедь или покана, 

сторена отъ публична власть, наказва се за явно непокорство: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три месеци, или съ глоба до петстотинъ лева, ако не е 

предвидено за случая друго наказание. 

 

(Нова ал.: З. отъ 19 декемврий 1905 год.) Който наруши владението върху единъ 

недвижимъ имотъ на лице, което е въведено въ владение по установения редъ върху този 

имотъ, присъденъ нему съ влязло въ законна сила решение, по споръ за собственость или 

за нарушено владение, или пъкъ му е присъденъ отъ съдебенъ или финансовъ приставъ на 

публична продань, когато нарушението на владението е извършено отъ бившия владелецъ 

на имота или отъ членове на неговото семейство, 

 

наказанието е тъмниченъ затворъ отъ единъ до шесть месеци и глоба до петстотинъ 

лева. 

 

Виновниятъ по чл. 154 ал. трета се преследва само по тъжбата на потърпевшето лице. 

 

155. За явно непокорство наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година, 

 



ако, като се законно покани, несъстоятеленъ длъжникъ, директоръ или членъ отъ 

настоятелството на дружеството, обявено за несъстоятелно, отрече да даде искани отъ него 

разяснения, или пъкъ дадени вече такива отрече да потвърди по установенъ редъ. 

 

156. За мятежъ виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4. 

 

Въ останалите случаи, предвидени въ тая глава до чл. 153, виновниятъ може да бъде 

лишенъ само отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 и 2. 

 

ГЛАВА VI. 

Престъпления по носене военна тегоба и противъ 

държавната въоръжена сила. 
 

157. Всеки, който употреби хитрость или измама съ цель да освободи себе си или 

другиго отъ военната тегоба или укрие някого, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ на две години. 

 

158. Всеки български поданикъ, който по разни начини се е отклонилъ отъ носенeто 

военна служба до навършването на 30-та си година, наказва се: 

 

ако е способенъ за военна служба, съ глоба отъ 100 до 2000 л. и после се взема въ 

постоянната войска, а ако е неспособенъ - съ тъмниченъ затворъ до една година; лицата, 

които са преминали 30-та си година, наказватъ се съ тъмниченъ затворъ до три години и се 

лишаватъ отъ правата, предвидени въ п. п. 1, 2 и 3 на чл. 30 . 

 

159. Всякой, който умишлено осакати самъ себе си или изобщо се направи 

неспособенъ къмъ изпълнението на военната служба, така също и онзи, който съ подобна 

цель осакати или направи неспособно друго лице, подлежаще на призивъ или намираще се 

въ редовете на войската, наказва се: съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

160. Всякой, който склони къмъ непокорство на призивната заповедь войникъ отъ коя 

да е категория войска, наказва се: 

 

въ мирно време - съ тъмниченъ затворъ до една година, въ военно време, въ време на 

военно положение или при обявяване на мобилизация - съ строгъ тъмниченъ затворъ до 

десеть години. 

 

161. Всякой, който склони къмъ бягство войникъ отъ войската, даде на такъвъ беглецъ 

убежище или му помогне да се укрие подъ другъ начинъ, наказва се: 

 

въ мирно време - съ тъмниченъ затворъ отъ шесть месеци до три години, въ военно 

време, въ време на военно положение или подиръ обявяване мобилизацията на войската - 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 



162. Всеки, който съ измама, лукавство или други хитрини разузнае разпореждания и 

обстоятелства, които се отнасятъ къмъ въоръжените сили на държавата или къмъ нейната 

отбрана и за които знае или е длъженъ да знае, че трябва да се държатъ тайно и то съ цель 

да ги съобщи на чуждата държава, наказва се: 

 

въ мирно време - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, 

 

въ военно време - съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години, а ако тия сведения 

са съобщени на неприятеля и той би могълъ да се възползува отъ тяхъ въ вреда на нашите 

войски - съ смърть. 

 

163. Всеки, който обнародва чрезъ печата сведения върху състоянието, 

разположението, движението и операциите на българските въоръжени сили, върху 

състоянието на оръжието, военните материали и предмети, необходими за войската, върху 

хранилището, количеството и превоза на храните, ако е забранено да се разгласяватъ 

подобни сведения или ако отъ самото свойство на сведенията или отъ други обстоятелства 

се разбира, че тяхното обнародване може да повреди на държавните интереси, наказва се: 

 

въ мирно време - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, 

 

въ военно време - съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години. 

 

Забележка. Това постановление не се отнася къмъ ония съобщения, които съдържатъ 

сведения, обнародвани отъ самото правителство. 

 

164. Длъжностни лица, които дадатъ неверни сведения за семейство или 

здравословното положение на младежа, подлежащъ на военна служба, наказватъ се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ една до три години. 

 

165. Длъжностни лица, които умишлено съставятъ непълни или неправилни 

призователни списъци, наказватъ се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

166. Длъжностно лице, което допустне да се замени взетиятъ вече за новобранецъ 

младежъ съ другиго, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ една до три години. 

 

167. (Измененъ: З. отъ 27 февруарий 1907 г.) Всякой, който, чрезъ печатъ, публични 

речи, викове или подканвания на публично място, чрезъ картини, изображения, 

фотографически и други символически емблеми, подбужда военнослужащите къмъ 

престъпления или нарушения, забранени отъ военните закони, устави или правилници на 

дисциплината, наказва се: 

 

въ мирно време - съ тъмниченъ затворъ отъ една до три години, а въ военно време и 



въ време на военно положение - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесеть години. 

 

Който извърши същото деяния чрезъ тайно разпространение на печатни, ръкописни 

или литографирани писма или произведения, или чрезъ тайни проповеди или увещания, 

наказва се: 

 

въ мирно време - съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ една до три години, а въ военно 

време или въ време на военно положение - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесеть 

години. 

 

168. Всеки, който безъ да има право за носене на военната форма или други военни 

отличия, се яви съ такива въ редовете на войската, съ агитационна или изобщо съ 

престъпна цель, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три години, а въ военно време или въ време на военно 

положение съ строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесеть години. 

 

169. Чиновете отъ армията, които не се намиратъ на действителна служба за 

разгласяване поверените имъ въ време на службата или по другъ начинъ държавни тайни, 

относящи се до войската, наказватъ се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

170. Съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци, наказва се: 

 

1) онзи, който въ военно време или откакъ войската или часть отъ нея е преведена въ 

боево положение умишлено или по непредпазливость (немарливость) - не изпълни въобще 

или отъ части контракта, сключенъ съ правителството за доставката предметите и 

материялите, потребни за войската, или за народното опълчение; 

 

2) подрядчикъ, посредникъ или пълномощникъ, който е знаялъ цельта на уговора, но 

умишлено или по непредпазливость, станалъ причина за неточното му изпълнение; 

 

3) превозните предприемачи, както и техните помощници и служители, които 

умишлено или по непредпазливость станатъ причина за непревозването, споредъ 

условията на войската и нейните потреби. 

 

171. За престъплението, предвидено въ чл. 169, виновниятъ може да бъде лишенъ и 

отъ правата, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4. 

 

ГЛАВА VII. 

Престъпления противъ обществения редъ. 
 

172. (Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) Който непосредствено подбужда къмъ 

извършване на престъпление и то чрезъ явна проповедa предъ събрание, или чрезъ 

разпространяване и явно налагане ликове или печатни произведения, наказва се: 



 

1) като подбудитель, ако последва престъпление по поводъ на това подбуждение; 

 

2) съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеца и съ глоба отъ 50 до 500 л., ако 

подбуждението остане безъ последствие. 

 

173. (Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) Наказва се съ тъмниченъ затворъ и онзи, 

който по изложения въ чл. 172 начинъ, съ цель за извършване на престъпление: 

 

1) подбужда непосредствено къмъ непокорство на закона или правилата, наредбите и 

разпорежданията, издадени отъ властьта въ кръга на законите; 

 

2) подбужда къмъ вражда или умраза противъ вероизповедни общества (братства), 

народности или отделни разреди отъ населението или противъ правните установления на 

брака и собственостьта; 

 

3) напада неприкосновеностьта на особата на държавния глава, редъ на 

престолонаследието, държавния строй, целостьта или единството на държавата или 

задължителната сила на законите. 

 

174. (Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 г.) Който, по изложения въ чл. 172 начинъ, хвали 

или оправдава престъпление, или тогова, който и задето е извършилъ това престъпление, 

наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ единъ месецъ до една година и съ глоба отъ 25 до 300 лева. 

 

Въ този случай давностьта за углавното преследване е три месеци. 

 

175. (Измененъ: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) Тълпа, събрана да нападне отделни 

разреди отъ населението, отделни народности, вероизповедни общества, или отделни лица, 

наказва се: 

 

1) подбудителите и предводителите - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години; 

 

2) всички други - съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ единъ месецъ; 

 

Ако събраната тълпа, или само часть отъ нея е въоръжена, наказанието е: 

 

1) за подбудителите и предводителите - строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години; 

 

2) за всички други - строгъ тъмниченъ затворъ до три години; 

 

3) ако е извършено нападение и отъ него е последвало тежка телесна повреда или 

убийство, то подбудителите и предводителите се наказватъ съ строгъ тъмниченъ затворъ 

до дванадесеть години, а всички други - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

175а. (Новъ: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) Тълпа, събрана да нападне движими или 



недвижими имоти на частни лица, общества, дружества, общини или учреждения, или 

обществени съоръжения, наказва се: 

 

1) подбудителите и предводителите - съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години; 

 

2) всички други - съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеца. 

 

Ако отъ нападението последва разорение, изтребление или разграбване на имотите 

или съоръженията, наказватъ се: 

 

1) подбудителите и предводителите - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години; 

 

2) всички други - съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

Правилото, означено въ чл. 142, се прилага и въ този случай, а така също и въ ония, 

които предвижда предидущия чл. 175. 

 

175б. (Новъ: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) Който подбужда жителите на едно село или 

община, да нападнатъ жителите отъ друго село или община, или да имъ завладеятъ 

насилствено мерата, или да имъ откаратъ добитъка, или да имъ изсечатъ гората, или да 

имъ опропастятъ сеидбите или плодовете, наказва се съ тъмниченъ затворъ не по-малко 

отъ шесть месеца. 

 

Ако жителите на едно село или община, или часть отъ тяхъ, извършатъ едно отъ 

поменатите по-горе деяния, наказватъ се: 

 

подбудителите и предводителите - съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години, а 

всички други - съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеца. 

 

Ако въ тези случаи е употребено оръжие, наказватъ се: 

 

подбудителите и предводителите - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, а 

всички други - съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

Ако при нападението последва тежка телесна повреда или убийство, предводителите 

и подбудителите се наказватъ съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години, а всички 

други - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

176. (Изменена: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) Ако двама или няколко души се съгласятъ 

за извършване на престъпленията, предвидени въ чл. чл. 175, 175а и 175б, наказватъ се съ 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 

Правилото, установено въ чл. 106, се приспособява и въ този случай. 

 

177. За престъпления, предвидени въ чл. чл. 175 и 176, виновните могатъ да бъдатъ 

лишени отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 2. 

 



178. Чета, съставена съ цель да върши престъпления противъ личната или имотната 

сигурность, заедно или всеки членъ отделно, наказва се: 

 

1) основателите и предводителите - съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години и 

съ лишение отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4; 

 

2) останалите - съ тъмниченъ затворъ. 

 

179. Наказва се съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години: 

 

1) който безъ позволение отъ закона или отъ властьта събира, въоръжава, упражнява 

или снабдява съ войнишки потребности чети; 

 

2) който въ такива чети вземе място на главатаръ или предводитель. 

 

Виновниятъ може да бъде лишенъ и отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 2. 

 

Онзи, който се придружи къмъ такава чета, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

180. Който съ сила или заплашване пречи да стане или разгони станалото вече 

незабранено отъ законите публично събрание, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Ако това извърши длъжностно лице, наказанието е до три години строгъ тъмниченъ 

затворъ. 

 

181. (Изменена: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) Който, съ измама или съ лъжливи 

обещания, или чрезъ разпространяване неверни сведения и данни, съзнателно подбужда 

часть отъ населението къмъ изселване вънъ отъ държавата, или къмъ временно отлъчване 

въ чужбина - наказва се съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 

Който, като експлоатира доверчивостьта на населението и надеждите му на големи 

печалби или високи за работни заплати, по какъвто и да е начинъ, съдействува за 

изселването му или временното му отлъчване отъ чужбина - наказва се съ тъмниченъ 

затворъ не по-малко отъ шесть месеца. 

 

182. (Изменена: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) Наказва се съ тъмниченъ затворъ не по-

малко отъ три месеца, който, за да увеличи или намали работната плата, извърши противъ 

работникъ или работодателя насилие. 

 

Съ същото наказание се наказватъ и онези, които се събиратъ предъ фабриките или 

предъ такива места, въ които работятъ работници или пъкъ предъ къщата или 

местопребиваването на работодателя, или предъ нагледника на работите и попречатъ съ 

насилие или заплашване на началото на работата или нейното продължаване, или пъкъ 



принудятъ съ насилие или заплашване работниците да спратъ работата. 

 

Въ случая, означенъ въ алинея втора, подбудителите и предводителите се наказватъ съ 

строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

182а. (Новъ:: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) За последвалите вреди и загуби, отъ 

деянията, означени въ настоящата глава, всички съдейци отговарятъ солидарно, макаръ 

подбудителите и да не са взели непосредствено участие въ извършването на деянието. 

 

ГЛАВА VIII. 

Подправка на парични знаци. 
 

183. Престъпление за подправяне на парични знаци върши онзи, който, самъ или 

чрезъ другиго, съ цель да пустне въ обръщение, посредствено или непосредствено, като 

истински или пълноценни: 

 

1) подправи металически или книжни парични знаци, които вървятъ въ държавата или 

въ странство; 

 

2) измени такива парични значи за да имъ придаде изгледъ на по-голяма стойность; 

 

3) по какъвъ-годе начинъ намали теглото на златни или сребърни парични знаци; 

 

4) преобрази париченъ знакъ, който не върви, и му придаде изгледъ на такъвъ, който 

върви; 

 

Наказанието въ случаите 1, 2 и 4, е строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до десеть 

години, а въ 3 случай - строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

184. Ако предметътъ на престъплението, означено въ чл. 183, са дребни металически 

или книжни парични знаци, които служатъ за размяна срещу единична парична мярка и 

които не са сребърни или златни, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

185. Шайка, която има за цель подправка на парични знаци или разпространяване на 

такива, ако е извършено какво-годе приготовително действие, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

186. По чл. чл. 183 и 184, се наказва и онзи: 

 

1) който прокара въ обръщение парични знаци, подправени или изменени отъ него 

или по негова поръчка отъ другиго, макаръ и не съ цель, означена въ чл. 183; 

 

2) който, по споразумение съ подправачите на парични знаци или техни съучастници 



вземе или пъкъ внесе въ държавата подправени или изменени парични знаци, съ цель да ги 

пустне въ обръщение за истински. 

 

187. Който вънъ отъ случаите, означени въ чл. чл. 183 и 186, прокарва въ обръщение 

парични знаци, за които знае, че са подправени или изменени, наказва се: 

 

1) съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години, ако стойностьта имъ надминава хиляда 

лева; 

 

2) съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеца, ако стойностьта имъ е по-

малко отъ хиляда лева или ако са златни или сребърни парични знаци, теглото на които е 

намалено; 

 

3) съ тъмниченъ затворъ до шесть месеца, ако са дребни парични знаци. 

 

188. Който приеме подправенъ или измененъ париченъ знакъ и отъ какъ узнае, че е 

такъвъ, съзнателно го прокарва въ обръщение за истински, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

189. Къмъ паричните знаци се приравняватъ: 

 

1) печатни облигации на предявителя, банкови билети, акции или заменяющи тяхъ 

временни свидетелства, преносни билети (асигнации) или квитанции, както и 

принадлежните къмъ тия книжа проценти, дивидентни или разменителни свидетелства 

(купони и талони), които се издаватъ отъ държавни власти или отъ упълномощените за 

това публични ковчежничества, общини, дружества, корпорации или частни лица. 

 

Това постановление има сила и когато въ упоменатите печатни книжа подписътъ или 

някои думи или числа бъдатъ ръкописни; 

 

2) поименни облигации, заедно съ техните купони и талони, които се издаватъ отъ 

българската държава или отъ някое държавно ковчежничество или банка и които са 

предметъ на обръщение въ борсата. 

 

190. Който приготви, пази или укрива предмети или оръдия, за които знае, че са 

предназначени за подправка на парични знаци, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

191. За престъпление предвидено въ настоящата глава, освенъ чл. чл. 188 и 190, - 

виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. 30, п. п. 1 - 4. 

 

192. Предметите, които са служили, или са били предназначени за престъпление, 

предвидено въ тая глава, подлежатъ въ всеки случай на конфискация. 

 



ГЛАВА IХ. 

Свидетелствуване и лъжовна клетва. 
 

193. Който предъ съдъ или предъ друга надлежна публична власть, като свидетель, 

вещо лице, преводачъ или тълковникъ, съзнателно потвърди неистина или затаи истина 

подъ клетва, дадена по установения редъ, устно или писмено, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

За лъжесвидетелствуване безъ клетва, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ. 

 

Който като страна предъ съда положи лъжовна клетва, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

194. Ако означеното въ чл. 193 престъпление бъде извършено по непредпазливость, то 

наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година. 

 

195. Равносилно съ клетвеното удостоверение се счита и всяко тържествено 

обещание, дадено отъ лицето: 

 

1) че по съвесть ще каже или изложи самата истина; 

 

2) че казаното или изложеното вече отъ него ще потвърди и съ клетва. 

 

Равносилно е на клетва така също и всяко напомнюване на служебна или обща клетва 

или пъкъ по-предишна по същото дело и въ същото качество дадена клетва. 

 

196. За престъпление, означено въ чл. 193 и извършено по углавно дело въ вредъ на 

обвиняемия, наказанието е: 

 

1) строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години, ако обвиняемиятъ по това 

углавно дело бъде осъденъ на затворъ повече отъ петь години; 

 

2) строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десеть години, ако обвиняемиятъ бъде 

осъденъ на смърть. 

 

197. За лъжовна клетва или свидетелствуване наказуемостьта отпада: 

 

1) когато лицето, ако покаже или изложи истината, би обвинило само себе си въ 

престъпно деяние; 

 



2) когато лицето е имало право да се отрече по углавното дело отъ да бъде свидетель, 

вещо лице, преводачъ или тълковникъ, а съдътъ не му е напомнилъ това негово право; 

 

3) когато лицето се отрече предъ надлежната публична власть отъ своята лъжовна 

клетва или свидетелствуване преди да бъде това обтъжено или преди да бъде възбудено 

срещу него углавно преследване за това и преди да е причиненъ другиму какъвъ годе 

вредъ чрезъ такава лъжовна клетва или свидетелствуване. 

 

198. Който подбуди и склони другиго къмъ лъжовна клетва или свидетелствуване, 

наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

Но ако се отнася това къмъ углавно дело, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ единъ месецъ. 

 

199. Виновниятъ въ престъпленията, предвидени въ чл. чл. 193, алинея 1 и 196, се 

лишава отъ правата, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4 и 7; 

 

Виновниятъ въ престъплението, предвидено въ чл. 198, може да бъде лишенъ отъ 

права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 2. 

 

ГЛАВА Х. 

Набедяване. 
 

200. Който съзнателно набеди невиновно лице предъ властьта за какво годе 

престъпление, или представи измислени или лъжовни доказателства срещу него, наказва 

се: 

 

1) съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години - ако набедяването има за предметъ 

престъпление; 

 

2) съ тъмниченъ затворъ до една година - въ всеки другъ случай. 

 

Бъде ли въ първия случай набедениятъ осъденъ, то набедительтъ се преследва по чл. 

196 , съобразно съ означените въ него различия. 

 

Виновниятъ може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4 и 7. 

 

201. Ако набедяването не повлече подире си углавно преследване спрямо набедения, 

то набедительтъ се преследва само по тъжбата отъ набедения и се наказва: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

202. За престъпления, предвидени въ чл. 201, виновниятъ може да бъде лишенъ отъ 



права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 и 2. 

 

203. Бъде ли някой осъденъ за престъпление, предвидено въ настоящата глава, то 

присъдата може да бъде обнародвана, ако потърпевшиятъ поиска. 

 

ГЛАВА ХI. 

Богохулство и други престъпления противъ вярата. 
 

204. Който хули Бога по начинъ, изложенъ въ чл. 172, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

205. Който съ сила или заплашване препятствува или прекъснува незабранена 

вероизповедна служба, обрядъ или тържество, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

206. Който въ място и време, дето и когато се върши вероизповедна служба, обрядъ 

или тържество; 

 

1) се поругава надъ предмети, посвятени за богослужение или съ такава цель ги 

изтреби или ощети; 

 

2) причини явна съблазънъ чрезъ своето неприлично поведение, и 

 

3) който се поругава по начинъ, изложенъ въ чл. 172, съ някое незабранено въ 

държавата вероизповедание: 

 

наказва се съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

207. Който оскверни гробъ, или самоволно изрови или извади изъ някой гробъ 

човешки трупъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който самоволно премести, скрие или отнесе 

такъвъ изровенъ или изваденъ трупъ. 

 

ГЛАВА ХII. 

Престъпления противъ гражданското състояние. 
 

208. Който умишлено замени, скрие, подхвърли малко дете, или по другъ начинъ 

скрие и лиши другиго отъ правата на гражданското му състояние или пъкъ направи 

съмнително това негово състояние, наказва се: 

 



съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

Ако ли това бъде извършено съ користна цель, то виновниятъ се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

209. Който при встъпването си въ бракъ утаи предъ другата брачуща се страна, за 

съществуването на законно къмъ брака препятствие, или я склони да встъпи въ бракъ по 

измамливъ начинъ и вследствие на това брака бъде прогласенъ за недействителенъ, 

наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

Престъпленията на виновните и въ двата случая се възбуждатъ по жалбата на 

потърпевшата страна, а срокътъ на давностьта е шесть месеца и се определя отъ деня на 

прогласяване брака за недействителенъ. 

 

Оттеглюването на жалбата непрекратява углавното преследване. 

 

ГЛАВА ХIII. 

Многобрачие. 
 

210. Който, при наличностьта на една законна женитба, която е още въ сила, сключи и 

друга, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който встъпи въ браченъ съюзъ съ лице, за 

което знае, че се намира въ законенъ бракъ. 

 

211. Който извърши многобрачие съ измама или лукавство, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до седемь години. 

 

212. Правилата, предвидени въ настоящата глава, не се приспособяватъ за ония, 

вероизповеданието на които допуща многобрачие. 

 

213. Който прибере чужда жена, още неразведена отъ законния й съпругъ, е също и 

жена, която прибере неразведенъ още мъжъ и живеятъ незаконно (въ конкубинатъ) наказва 

се съ затворъ до една година. 

 

ГЛАВА ХIV. 

Развратъ. 
 

214. Който блудствува съ дете, ненавършило тринадесеть годишна възрасть, наказва 



се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Забележка. Подъ думата "блудство" се разбира всяко дело, извършено съ цель да бъде 

възбудено или удовлетворено плътско желание, освенъ плътско съвокупление. 

 

215. За блудство. 

 

1) съ лице на възрасть отъ тринадесеть до шестнадесеть години, безъ негово съгласие 

или дори съ негово съгласие, но безъ да разбира то свойството и значението на самото 

дело; 

 

2) съ лице по-възрастно отъ петнадесеть години, безъ негово съгласие, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

216. За мъжеложство (педерастия) между лица по-възрастни отъ шестнадесеть години, 

както и за скотоложство, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

217. За блудство, означено въ чл. чл. 214, 215 и 216 и извършено: 

 

1) съ низходящи сродникъ; 

 

2) съ лице, което се намира подъ властьта или надзора на виновния; 

 

3) съ лице, принудено къмъ това съ насилие, или заплашване противъ неговия или на 

някого отъ неговите ближния животъ или здраве, 

 

наказанието е: 

 

въ случай на чл. 214 , - строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до шесть години, а въ 

случаите, означени въ чл. чл. 215 и 216 - строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

218. Който се съвокупи: 

 

1) съ момиче, ненавършило тринадесеть годишна възрасть; 

 

2) съ момиче отъ тринадесеть до шестнадесеть годишна възрасть, дори и съ негово 

съгласие, но безъ да разбира то свойството и значението на самото дело; 

 

3) съ лице отъ женски полъ, за което виновниятъ знае, че е душеболно или което се 

нахожда въ безсъзнателно състояние. 

 

наказва се: 



 

въ първия и третия случай - съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до шесть години, а 

въ втория случай - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

219. Който се съвокупи съ жена, която, измамена отъ виновния, е предполагала, че 

встъпва въ връзка съ мъжа си, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

Ако ли средството на измамата е лъжовенъ (фиктивенъ) бракъ, то наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

220. Който се съвокупи съ лице отъ женски полъ: 

 

1) лишено отъ възможность за самоотбрана и то безъ негово съгласие; 

 

2) като го принуди къмъ това съ насилие надъ личностьта му, или съ заплашване, че 

ще го умъртви или ще му нанесе тежка телесна повреда (чл. 263); или пъкъ ще направи 

това някому отъ неговите ближни; 

 

3) като предварително го унесвести било самъ или чрезъ другиго, 

 

наказва се за изнасилване: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до десеть години; 

 

4) бъди ли изнасилената по-млада отъ шестнадесеть години, то наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до дванадесеть години; 

 

5) ако ли пъкъ отъ изнасилването е последвало смърть, то виновниятъ се наказва: 

 

съ доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

221. За престъпления, означени въ чл. чл. 218 - 220 и извършени: 

 

1) съ възходящъ или низходящъ сродникъ; 

 

2) съ лице, което се нахожда подъ властьта или надзора на виновния, 

 

наказанието е: 

 

1) строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до осемь години - въ случаите, означени въ чл. 

218 и 219; 

 

2) строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до дванадесеть години - въ случаите, означени 



въ п. п. 1, 2 и 3 на чл. 220 . 

 

3) строгъ тъмниченъ затворъ отъ осемь до петнадесеть години - въ случая, означенъ въ 

п. п. 4 и 5 на чл. 220 . 

 

Освенъ това виновниятъ - ако е баща или майка, дядо или баба - може да бъде лишенъ 

и отъ родителски права. 

 

222. Който се съвокупи съ девойка по-млада отъ двадесеть и една година, която има 

подъ своя власть или надзоръ и която самъ е прелъстилъ, наказва се - ако не подлежи на 

наказание по пунктъ 2 отъ дялъ първи на чл. 221 - съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

223. Който лиши отъ моминство мома, навършила шестнадесеть годишна възрасть, съ 

предварително обещание, че ще я вземе за жена, а отпосле не направи това наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

224. Съвокупление между възходящи или низходящи сродници, наказва се - ако 

престъплението не е отъ предвидените въ чл. чл. 218, 219 и 220 - за кръвосмешение: 

 

1) съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до шесть години - за възходящия; 

 

2) съ строгъ тъмниченъ затворъ до 5 години - за низходящия сродникъ; бъде ли той 

по-младъ отъ двадесеть и една година - съ тъмниченъ затворъ отъ единъ месецъ до две 

години. 

 

225. Съвокупление между: 

 

1) братя и сестри, първи братовчеди, както и между сродници по сватовщина до втора 

степень; 

 

2) възходящи или низходящи свояци (чл. 539), 

 

наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

226. За престъпления, означени въ чл. чл. 224 и 225, низходящите сродници или 

свояци, както и сродниците по сватовщина отъ женски полъ, по-млади отъ шеснадесеть 

години, не се наказватъ. 

 

227. Прелюбодеяние, което - въ силата на едно влязло въ законна сила решение - е 

повлякло подире си разводъ или разлъчение между съпрузите, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Предявяването на просбата, съ която се иска разводъ или разлъчение, прекъснува 



давностьта; но течението на давностьта започнува изново отъ деня, когато решението 

влезе въ законна сила. 

 

Преследването се възбужда само по тъжба отъ оскърбения съпругъ. 

 

228. Който свожда къмъ блудство или къмъ съвокупление: 

 

1) лице ненавършило шеснадесеть годишна възрасть; 

 

2) шеснадесеть до двадесеть и една годишна девойка, за която сводникътъ знае, че е 

мома; 

 

3) шестнадесеть до двадесеть и една годишна ученичка или нему подвластна или 

поднадзорна девойка; 

 

4) лица, съвокуплението между които се счита за кръвосмешение, означено въ чл. чл. 

224 и 225; 

 

5) своя законна жена, както дъщеря или храненица; такъвъ, ако не подлежи на 

наказание като съучастникъ въ престъпление, предвидено въ настоящата глава, - наказва 

се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ три месеци до две години. 

 

229. Който възбуди явна съблазънъ по срамотенъ начинъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три месеци. 

 

230. (Измененъ: З. отъ 28 юлий 1908 год.) Който продава, разпространява или явно 

излага срамотни ликове или печатни произведения, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до шесть месеца и съ глоба отъ 25 до 200 л. 

 

Изготовительтъ или съчинительтъ на такива ликове или произведения, които се 

разпространяватъ или явно излагани съ негово знание, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година и съ глоба отъ 50 до 500 л. 

 

Такива произведения се конфискуватъ. 

 

231. За развратъ виновниятъ може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30, п. п. 

1, 2, 4, 5 и 6. 

 

232. За престъпления, означени въ чл. чл. 215, 218 п. 2, 219, 222 и 223, углавното 

преследване става само по тъжба отъ потърпевшето лице. 

 

233. За престъпленията, предвидени въ настоящата глава, освенъ случаите на чл. 220 , 



ако последва законенъ бракъ между потърпевшата и дееца, то наказанието не се прилага. 

 

ГЛАВА ХV. 

Докачване на честьта. 
 

234. Който въ присътствието на другиго съзнателно стори или каже нещо унизително 

за неговото достойнство или честь или пъкъ за достойнството или честьта на неговите 

родители, деца, мъжъ или жена, братъ или сестра, макаръ и умрели, наказва се за обида: 

 

(Изменена: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци или 

съ глоба до петстотинъ лева. 

 

235. Който разгласи обстоятелства или действия позорни за честьта на другиго или му 

припише престъпни деяния, наказва се за клевета: 

 

(Изменена: З. отъ 19 декемврий 1905 год.) съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци и съ 

глоба до петстотинъ лева. 

 

236. (Изменена: З. отъ 28 юлий 1908 г.) За обида и клевета: 

 

1) противъ глава или дипломатически представитель на чужда държава; 

 

2) противъ духовно лице, когато то извършва богослужение или изпълнява 

вероизповедни обряди; 

 

3) противъ публична власть или органъ на такава власть въ време или по поводъ на 

изпълнението на служебните си обязаности; 

 

4) противъ майка или законенъ баща, както и противъ незаконенъ баща, ако 

виновниятъ му дължи за своята отхрана или поддръжка; 

 

5) чрезъ печатно произведение, ликъ или писмо, разпространено съ знанието на 

виновния; 

 

6) публично; 

 

7) отъ чиновникъ или органъ на публична власть, когато изпълняватъ своите 

служебни обязаности; 

 

наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ отъ единъ месецъ до две години и глоба отъ 50 до 1000 лева. 

 

Бъде ли органътъ на публичната власть лице, което занимава длъжность, която се 

поверява съ заповедь, наказанието е тъмниченъ затворъ до шесть месеца и глоба до 500 

лева. 



 

237. Ако докачениятъ е отвърналъ веднага съ обида или клевета, то съдътъ може да 

подвъргне едногото или и двамата отъ обвиняемите на наказание по-легко по рода или 

мярката отъ определеното въ закона или пъкъ съвсемъ да ги освободи. 

 

238. Правилото, изложено въ чл. 237, не се приспособява въ случаите, изброени въ чл. 

236 п. п. 1 - 5 и 7-й. 

 

239. Обвинениятъ въ клевета се освобождава отъ наказание, ако докаже: 

 

1) истинностьта на разгласеното обстоятелство, действие или престъпно деяние, или 

 

2) че е извършилъ това за въ полза на държавата или обществото или въ защита на 

своята лична честь или честьта на неговото семейство. 

 

Но и въ този случай обвиняемиятъ може да бъде наказанъ за обида, ако такава 

съществува въ формата на разглашението. 

 

240. Обвинениятъ въ клевета не може да се ползува отъ предписанията на чл. 239 , 

ако: 

 

1) разгласеното обстоятелство се отнася къмъ частния или домашенъ животъ на 

оклеветеното лице; 

 

2) приписаното престъпно деяние се преследва по тъжба, а потърпевшето лице не е 

възбудило углавно преследване, и 

 

3) разгласеното обстоятелство или приписаното престъпно деяние се отнасятъ до 

държавния глава и членовете на неговото семейство или до глава и дипломатически 

представитель на чужда държава. 

 

241. Углавно преследване за клевета, която има за предметъ деяние, което е повлякло 

подиря си углавно преследване, не се възбужда, а възбуждането се спира, додето 

издадената по това дело присъда не встъпи въ законна сила или пъкъ самото дело не бъде 

прекратено. 

 

242. Присъдата, издадена за клевета или обида, се обнародва, ако оклеветеното или 

обидено лице поиска това. 

 

243. Който разгласи съзнателно някое неистинско обстоятелство, което подкопава 

търговския или занаятски кредитъ или име на някое лице, дружество или учреждение, или 

доверието къмъ способностите на някого да упражнява своето знание или занаятъ, наказва 

се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ единъ месецъ до една година и съ глоба до хиляда лева. 

 

Бъде ли това извършено публично, чрезъ печатно произведение, ликъ или на писмо, 



разпространени съ знанието на виновния, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ отъ единъ месецъ до две години и глоба до две хиляди лева. 

 

244. За обида или клевета углавно преследване се възбужда само по тъжба на 

потърпевшето лице, а бъде ли последното публична власть или нейнъ органъ, то углавното 

преследване се възбужда служебно (ex oficio), но съ разрешението: 

 

1) отъ министерския съветъ: 

 

а) ако клеветата или обидата са извършени противъ народното събрание или противъ 

някоя избрана отъ него комисия или депутация, и 

 

б) ако клеветата или обидата се отнасятъ до българското правителство изобщо; 

 

2) отъ самия министъръ, ако клеветата или обидата са извършени противъ неговата 

личность или противъ нему непосредствено подвластни учреждения и органи, и 

 

3) отъ прямото началство на оклеветения или обидения органъ на публичната власть. 

 

245. (Изменена: З. отъ 8 януарий 1899 г.) За обида или клевета противъ особата на 

глава или дипломатически представитель на чужда държава, углавно преследване се 

възбужда служебно, но съ разрешение отъ министра на външните работи и изповеданията. 

 

246. За обида или клевета непосредствено противъ умрели лица, възбуждането на 

углавно преследване зависи отъ децата, родителите, братята и сестрите или отъ съпругата 

на умрелия. 

 

ГЛАВА ХVI. 

Лишение отъ животъ. 
 

247. Който умишлено умъртви другиго, наказва се за убийство: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десеть години. 

 

Който предумишлено умъртви другиго, наказва се съ смърть. 

 

248. За убийство наказанието е: 

 

доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, ако е извършено: 

 

1) противъ глава на чужда държава; 

 

2) противъ духовно лице, когато последното извършва богослужение или изпълнява 

вероизповедни обряди; 

 



3) противъ органъ на публична власть въ време или по поводъ изпълнението на 

служебните си обязаности; 

 

4) противъ майка или законенъ баща, както и противъ незаконенъ баща, комуто 

виновниятъ дължи за своята отхрана или поддръжка; 

 

5) противъ двоица или неколцина, както и противъ непраздна жена; 

 

6) по начинъ или съ средство, опасно за живота или здравето на мнозина; 

 

7) по начинъ, придруженъ съ мъки за убития; 

 

8) съ користна цель; 

 

9) съ цель да бъде улеснено друго престъпление; 

 

10) чрезъ отравяне. 

 

249. Ако намерението е възникнало въ състояние на силно раздразнение и веднага е 

изпълнено, то убийството се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до десеть години; а въ случаите, означени въ чл. 

248, съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до петнадесеть години. 

 

Бъде ли раздразненото състояние предизвикано отъ убития чрезъ насилие, обида или 

клевета противъ виновния или някого отъ неговите ближни и убийството се е извършило 

веднага въ раздразненото състояние, то наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до 5 години, а въ случаите, означени въ чл. 248, строгъ 

тъмниченъ затворъ до 8 години. 

 

250. За убийство, извършено съ превишение пределите на нужна отбрана и не въ 

защита на живота, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до две години. 

 

251. За убийство, извършено по изрична молба на убития, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Бъде ли това извършено и отъ състрадание къмъ убития, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

252. Който набави средства или по какъвто и да е начинъ спомогне другиму да 

извърши самоубийство, пъкъ последва такова самоубийство или опитване къмъ него, 

наказва се: 



 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

253. Който придума къмъ самоубийство непълнолетно или такова лице, за което 

виновниятъ знае, че не е способно да ръководи своите постъпки или да разбира свойството 

и значението на извършеното, както и онзи, който умишлено даде съвети, набави средства 

или по какъвъ и да е начинъ спомогне на такова лице да извърши самоубийство, наказва 

се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години, ако последва такова 

самоубийство или опитване къмъ него. 

 

254. За убийство, извършено отъ майка върху законна или незаконна рожба въ време 

на добиване или тутакси следъ него, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

255. За убийство на недородена или едва що родена рожба съ чудовищенъ видъ, 

виновниятъ родитель се наказва: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

256. Който се готви самъ или подбужда другиго да извърши убийство, означено въ чл. 

чл. 247 и 248, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

257. Който по немарливость причини другиму смърть, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

258. Който причини другиму смърть по незнаяне на своята професия или на своите 

занятия, или защото немарливо ги е изпълнилъ, или не е изпълнилъ съществующите за 

тези занятия правила, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци и съ глоба до петь хиляди лева. 

 

Освенъ това, на виновния може да бъде възбранено да упражнява званието или 

деятелностьта си, а присъдата може да бъде обнародвана. 

 

Забележка. Правилата, изложени въ настоящия членъ, не се приспособяватъ спрямо 

майка, която причини такава смърть на своята недородена или едва що родена рожба. 

 

259. Майка, която умъртви своето заченато, но още неродено дете, - наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 



Бъде ли детето незаконно, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

260. Който умъртви заченато, но още неродено дете, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Бъде ли това извършено безъ съгласието на непраздната, то наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до шесть години. 

 

Ако ли въ втория случай е последвала смърть за непраздната, то наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ десеть до петнадесеть години. 

 

На виновния може да бъде възбранено да упражнява своето звание, ако е той лекарь, 

аптекарь или баба. 

 

261. За престъпления, означени въ чл. чл. 247, 248 и 253 и въ втория и третия случаи 

отъ чл. 260, виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4 и 6. 

 

Въ останалите случаи, предвидени въ настоящата глава - освенъ по непредпазливость 

причинена смърть - виновниятъ може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ чл. чл. 30 п. 

п. 1 и 2. 

 

262. Ако следъ лицето, което е било убито престъпно, останатъ лица, грижата за 

прехраната на които е лежала нему, то съдътъ присъжда въ тяхна полза прилично 

възнаграждение, което, споредъ обстоятелствата, може да се заплати отведнажъ или да се 

определи ежегоденъ доходъ. 

 

ГЛАВА ХVII. 

Телесна повреда. 
 

263. Който причини другиму тежка телесна повреда, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ 3 до 10 години. 

 

Телесната повреда е тежка: 

 

Ако е причинена душевна болесть, слепота, глухота, немота; ако е отнетъ или за 

винаги осакатенъ кракъ или ръка или е причинена детородна неспособность; ако е сторено 

обезобразяване, което причинява разстройството на речьта или на някой органъ на чувства 

за винаги, или пъкъ ако е причинено постоянно общо разстройство на здравето опасно за 

живота. 

 



264. Който причини другиму телесна повреда, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

Телесна повреда е: 

 

отслабване на зрението, слуха или речьта; 

 

затрудняване движенията на краищата на тялото, или на детеродните органи, безъ 

причиняване детеродна неспособность; 

 

избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето, обезобразяване на 

лицето, постоянно разстройство на здравето, не опасно за живота, или разстройство на 

здравето временно опасно за живота; 

 

наранявания, които проникватъ въ черепната, гръдната и коремната куфини. 

 

265. Който причини легка телесна повреда, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

Легка телесна повреда е: 

 

разстройство на здравето, вънъ отъ случаите, предвидени въ чл. чл. 263 и 264, както и 

причиняване на болка или страдание. 

 

266. Който причини телесна повреда: 

 

1) на глава или дипломатически представитель на чужда държава; 

 

2) на духовно лице, когато последното извършва богослужение или изпълнява 

вероизповедни обряди; 

 

3) на органи отъ публичната или обществена власть въ време или по поводъ на 

изпълнение служебните имъ обязаности; 

 

4) на майка или законенъ баща, както и на незаконенъ баща, на когото виновниятъ 

дължи за своята отхрана или поддръжка; 

 

5) по начинъ, особено мъчителенъ за потърпевшия; 

 

6) на непраздна жена, която вследствие на това пометне; 

 

7) ако отъ това последва смърть; 

 

8) когато виновниятъ е упражнявалъ своите служебни обязаности; 

 



9) чрезъ отравяне, 

 

наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до дванадесеть години, ако е тежка телесна 

повреда (263); 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, ако е телесна повреда (264); 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година, ако е легка телесна повреда (265). 

 

267. За телесна повреда, намислена и извършена другиму въ раздразнено състояние, 

предизвикано отъ потърпевшия, съ насилие, обида или клевета противъ виновния или 

неговите ближни - наказанието е: 

 

1) тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци, ако е тежка телесна повреда; 

 

2) тъмниченъ затворъ отъ единъ месецъ до една година, ако е телесна повреда, и 

 

3) тъмниченъ затворъ до два месеци или глоба до петстотинъ лева, ако е легка телесна 

повреда. 

 

268. За легка телесна повреда съдътъ може да освободи виновния отъ наказание, ако 

потърпевшиятъ му е отмъстилъ пакъ съ телесна повреда. 

 

269. За тежка телесна повреда, причинена другиму съ привишение пределите на 

нужната отбрана и не въ защита на живота, - наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

270. За телесните повреждания, определени въ чл. чл. 263 и 264, причинени по 

непредпазливость, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци и глоба до хиляда лева. 

 

Ако ли виновниятъ е причинилъ такава повреда по незнание на своята професия или 

на своите занятия, или защото немарливо ги е изпълнилъ, или не е изпълнилъ 

съществующите за тези занятия правила, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ отъ единъ месецъ до една година и глоба до две хиляди лева. 

 

Въ втория случай съдътъ може да възбрани на виновния временно да упражнява 

своето звание или деятелность и да определи да обнародва присъдата си. 

 

271. Легката телесна повреда не се наказва, когато не е причинено телесно 

разстройство, ако тя е извършена въ видъ на домашна изправителна мярка и отъ лице, 

което има родителска или подобна власть надъ потърпевшия. 



 

272. Углавното преследване за престъпления, предвидени въ чл. чл. 264, 265 и 270, 

първа алинея, и въ случаите на телесна и легка телесна повреда, чл. 266 п. п. 1, 4, 5 и 6, се 

възбужда по тъжбата на потърпевшия. 

 

273. Въ изказаните въ настоящата глава случаи, присъжда се, по искането на 

пострадавшия и въ негова полза, прилично възнаграждение, което, въ случай, че болестьта 

му се продължи или че той не бъде въ състояние да работи, може да се заплати съ 

известенъ капиталъ единъ пътъ за всякога или же да се отреди ежегоденъ доходъ, като се 

вземе въ внимание личното или семейното положение на потърпевшия, както и на 

виновния. 

 

ГЛАВА ХVIII. 

Двубой. 
 

274. Двубой е правиленъ и при еднакви условия сговоренъ бой между двоица съ 

смъртоносно оръжие и въ присътствие на секунданти не по-малко отъ едного отъ всяка 

страна. 

 

275. Който на двубой причини на противника си всяка друга, освенъ легка телесна 

повреда, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ единъ месецъ. 

 

276. Който на двубой умъртви противника си, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Ако ли е било уговорено да се биятъ на смърть, то убиецътъ се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до седемь години. 

 

277. Съ тъмниченъ затворъ до една година се наказва: 

 

1) който подбужда другиго къмъ двубой или къмъ подновяване на двубой и такъвъ 

последва; 

 

2) секундантъ, който не употреби обикновени средства за да помири противниците въ 

двубоя. 

 

Забележка. Присътствующите на двубоя лекари и свидетели не се наказватъ; а така 

също не се наказватъ и секундантите, които са се опитали да възпрепятствуватъ на двубоя. 

 

278. Който умишлено и въ вреда на противника си отстъпи отъ условените или 

обичайните правила на двубоя и го умъртви или му нанесе тежка телесна повреда, наказва 

се: 



 

за убийство или тежка телесна повреда. 

 

По същото правило се наказва и онзи, който надума виновния да извърши такова 

отстъпване или спомогне, или пъкъ умишлено допусне да стане това. 

 

279. Който излезе на двубой съ лице непълнолетно, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ три месеци до две години. 

 

Ако при това умъртви противника си или му причини телесна повреда, то той се 

наказва: 

 

за убийство или телесна повреда. 

 

ГЛАВА ХIХ. 

Злопоставяне. 
 

280. Който изложи другиго - лишенъ отъ възможность да се самозапазва по 

малолетство, престарялость, болесть, телесенъ недостатъкъ или несвесть - по такъвъ 

начинъ, че животътъ му може да бъде въ опасность и, като съзнава това, не му се притече 

на помощь, наказва се за злопоставяне: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

281. За злопоставяне, означено въ чл. 280 и извършено отъ лице, което по закона или 

по съгласие е длъжно да се грижи за злопоставения, виновниятъ се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ две до шесть години. 

 

282. Който, бидейки длъженъ по закона или по съгласие да се грижи за лице, което не 

може да се самозапазва по малолетство, престарялость, болесть, телесенъ недостатъкъ или 

несвясть, и, като съзнава, че то е злопоставено - но не отъ него - по начинъ, изложенъ въ 

чл. 280, и не му се притече на помощь, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

283. Съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ две години, наказва се: 

 

1) проводникъ, който самоволно или съ измама злопостави (280) тогова, когото 

съпровожда; 

 

2) корабленикъ, който злопостави по същия начинъ, някого отъ служителите или 

пътниците, които се нахождатъ на кораба. 

 

284. Който, бидейки длъженъ по закона или по съгласие да се грижи за малолетно 



дете, умишлено го напустне, безъ обаче да го злопостави (280), наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

285. Който, бидейки длъженъ по закона да пази, приема или съпровожда лица болни 

или такива, които се нахождатъ въ несвясть, не се съобрази съ своите длъжности безъ 

уважителни причини, и животътъ на безпомощния може отъ това да бъде изложенъ на 

опасность, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три месеци и съ глоба до петстотинъ лева. 

 

286. Лекарь или баба, които упражняватъ званието си и, бидейки поканени, не се 

притекатъ на помощь на болния или на родилка, безъ уважителни за това причини, 

наказватъ се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три месеци и съ глоба до хиляда лева. 

 

Ако ли на виновния е било известно опасното положение на болния или на родилката, 

то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеца и глоба до две хиляди лева. 

 

Присъдата се обнародва. 

 

287. За злопоставяне, означено въ чл. чл. 280 - 284, виновниятъ може да бъде лишенъ 

отъ права, изброени въ чл. 30 п. 4; а въ случай на чл. 286 - и отъ правата, изброени въ чл. 

30 п. 5. 

 

ГЛАВА ХХ. 

Престъпления противъ личната свобода и 

неприкосновеностьта на жилището. 
 

288. Който противозаконно лиши някого отъ свобода, като го задържи или затвори 

самъ или чрезъ другиго, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Ако ли това трае повече отъ една седмица, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

289. Престъплението, предвидено въ чл. 288, наказва се: 

 

въ първия случай съ тъмниченъ затворъ отъ единъ месецъ до две години, въ втория - 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ две до петь години, ако е извършено: 



 

1) спрямо майка или законенъ баща, както и спрямо незаконенъ баща, комуто деецътъ 

дължи за своята отхрана; 

 

2) спрямо органъ на властьта, въ време и по поводъ на изпълнение служебните си 

обязаности; 

 

3) отъ органъ на властьта, който при това злоупотребява съ служебната си власть; 

 

4) по начинъ мъчителенъ или пъкъ по начинъ опасенъ за живота на задържания или 

затворения - до колкото не съществува по-тежко престъпление. 

 

290. Който чрезъ насилие, заплашване или измама, лиши отъ свобода, като настани и 

задържи: 

 

1) въ лудница здравъ човекъ, подъ предлогъ че е душеболенъ; 

 

2) въ блудна къща лице отъ женски полъ, незаписано между блудниците, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

291. Който лиши другиго отъ свобода и го продаде за робъ вънъ или вътре отъ 

пределите на държавата, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години. 

 

292. Който грабне или скрие чрезъ сила, заплашване или измама чуждо дете, 

ненавършило дванадесеть годишна възрасть, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Ако това е сторено съ намерение да се употреби детето за просия или за други 

користни или безнравствени цели, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години. 

 

293. Който самоволно прибере или задържи при себе чуждо дете, ненавършило 

четиринадесеть годишна възрасть, и противъ изричното настояване отъ страна на неговите 

родители, застъпници, или надзорникъ, не го възвърне, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

Бъде ли това извършено отъ милость къмъ детето, наказанието не се прилага. 

 

294. Който прибере подхвърлено или заблудено дете, по-малко отъ седемь години, и 

следъ две седмици отъ какъ го е прибралъ умишлено не съобщи за това на местната 

полиция или на родителите или на техните застъпници, наказва се: 



 

съ тъмниченъ затворъ до единъ месецъ или съ глоба до двестя лева. 

 

295. Който вземе, даде или употреби за просия или друга безнравствена цель дете, 

ненавършило дванадесеть годишна възрасть, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

296. Който грабне съ измама, заплашване или насилие лице отъ женски полъ съ 

блудствена цель, - ако лицето не е навършило шеснадесеть годишна възрасть, безъ 

неговото съгласие или макаръ и съ негово съгласие, но безъ да разбира то значението на 

това, за което си е дало съгласието, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който извърши горното престъпление върху 

лице отъ женски полъ, което е навършило шеснадесеть годишна възрасть и грабването е 

извършено противъ неговата воля. 

 

297. Който отвлече несъвършенолетна мома, която му е пристанала съ цель да се 

ожени за нея и не извърши това, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

298. Който принуди другиго да извърши, пропустне или да претърпи нещо противно 

на волята му, като упражнява за това сила, заплашване или пъкъ като злоупотреби 

властьта си, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

Ако виновниятъ е предполагалъ, че по такъвъ начинъ той осъществява едно свое 

право, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до три месеци или глоба до петстотинъ лева. 

 

(Нова ал.: З. отъ 28 ноемврий 1906 год.) Който упражни заплашване или насилие, за 

да попречи на свободата на търговията, на индустрията, на занятията или на работата, 

наказва се съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

Ако заплашването се е състояло въ една проста заповедь, покана или предложение, 

безъ да се застрашава някое конкретно благо, но отъ обстановката на случая и отъ 

мотивите, по които се прави, може да се възбуди основателенъ страхъ у заплашеното лице, 

- наказанието е тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеца. 

 

Ако насилието се прояви въ телесна повреда (чл. 264), наказанието е - тъмниченъ 

затворъ не по-малко отъ една година. 

 



Ако насилието или заплашването се упражни отъ едно събрано множество, 

подбудителите и предводителите се наказватъ съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години, 

а всички други - съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 

Ако множеството или часть отъ него е въоръжено, наказватъ се: подбудителите и 

предводителите - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, а всички други - съ строгъ 

тъмниченъ затворъ до три години. 

 

Съобразно съ горните различия, съ същите наказания се наказватъ и онези, които, 

преследвайки постигането на някои свои или на другиго искания или интереси, съ сила 

или заплашване попречатъ на свободното движение на публичните средства за превозване 

на пътници и стока. 

 

Въ гореизложените случаи всички съдейци отговарятъ солидарно за причинените 

вреди и загуби, макаръ подбудителите и да не са вземали непосредствено участие въ 

извършването на деянието. 

 

299. Който се опита да принуди другиго да извърши престъпление, като упражни за 

това сила, заплашване, злоупотребление на властьта си или заплашване съ подобно 

злоупотребление, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, ако за престъплението е предвидено 

наказание: смърть, доживотенъ или времененъ строгъ тъмниченъ затворъ, а съ тъмниченъ 

затворъ до една година, ако за престъплението е предвидено наказание: тъмниченъ затворъ 

или глоба. 

 

Ако е последвало престъплението, то принудительтъ се наказва: 

 

въ първия случай - съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до шесть години, ако не 

подлежи за това като съучастникъ на друго по-тежко наказание; 

 

въ втория случай - съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

300. Който принуди работници отъ заводъ или фабрика да прекъснатъ или да 

неподновяватъ прекъснати вече работи, като упражни за това сила или заплашване, 

наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 

301. Който се закани другиму съ престъпление противъ неговата личность или имотъ, 

или пъкъ противъ личностьта или имота на някого отъ неговите ближни (чл. 539), и това 

заканване би могло да възбуди у заплашения основенъ страхъ за осъществяването му, 

наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три месеци. 

 

При това му се взема имуществено поръчителство въ размеръ определенъ отъ съда и 



за срокъ, който не трябва да надминава една година; въ противенъ случай, заплашительтъ 

се запира за не повече отъ три месеци. 

 

302. За заканване, означено въ чл. 301 и насочено: 

 

1) противъ майка или законенъ баща, както и противъ незаконенъ баща, комуто 

заканительтъ дължи своята отхрана или поддържка; 

 

2) противъ личностьта на органъ отъ публична властьта въ време или по поводъ 

изпълнението на служебните си обязаности - наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци, като му се вземе поръчителство, съгласно чл. 301 

. 

 

По същия начинъ се преследва и писмено заканване съ палежъ или убийство. 

 

303. Който влезе въ чуждо жилище или въ сграда, която се нахожда въ жилищенъ 

дворъ, като употреби за това заплашване, насилие, хитрость, злоупотребление на власть, 

или който се вмъкне въ означените места посредствомъ подправени ключове, счупване, 

строшване, пробиване или катерене, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Ако влизането или вмъкването са извършени нощемъ или отъ двоица или неколцина 

или дори и отъ едно, но въоръжено лице, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

304. Който влезе или се вмъкне въ чужда необитаема сграда или оградено място по 

начинъ, указанъ въ чл. 303 алинея първа, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци или съ глоба до хиляда лева. 

 

305. Който остане въ чужда сграда или оградено място противъ изявената воля на 

домакина или застъпника му да излезе, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до единъ месецъ или съ глоба до двестя лева. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който се скрие нощемъ въ чуждо жилище или 

жилищно място, безъ да знае домакинътъ или застъпникътъ му. 

 

306. Углавното преследване по престъпленията, предвидени въ чл. чл. 290, 293, 296, 

297, 298, 301, 302 п. 1, 303, 304 и 305, се възбужда по тъжба на потърпевшия. 

 

Ако три престъпления са извършени отъ органъ на властьта - възползуванъ отъ своето 

служебно положение, то углавното преследване се възбужда служебно. 

 



307. За престъпленията, предвидени въ чл. чл. 288 алинея втора, 289, 291, 292 и 299, 

първите случаи, виновниятъ може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4. 

 

ГЛАВА ХХI. 

Престъпления противъ чужди тайни. 
 

308. Който открие чужда тайна, опасна за доброто име на другиго, която му е била 

поверена или му е станала известна било по служба, занаятъ, било по звание, наказва се - 

ако не подлежи за това на наказание по глава ХV: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

309. Съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци или съ глоба до петстотинъ лева се 

наказва онзи: 

 

1) който съзнателно отвори чуждо писмо, телеграма или запечатани книжа; 

 

2) който тури ръка на чужди, макаръ и отворени писма или телеграми, съ цель да 

узнае тяхното съдържание, или пъкъ съ такава съща цель предаде другиму такива писма 

или телеграми. 

 

Ако ли пъкъ узнатата по такъвъ начинъ тайна бъде разгласена, или ако виновниятъ се 

възползува съ нещо отъ такива писма или телеграми въ ущърбъ на тогова, отъ когото или 

комуто са те писани или пратени, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ. 

 

310. Чиновникъ или служитель по телеграфите, пощите и телефоните, който подправи 

подадена или приета телеграма, или противозаконно отвори, унищожи, скрие или съобщи 

нейното съдържание другиму или пъкъ допустне, или спомогне другиму да извърши това, 

наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ три месеци до три години. При това се лишава отъ правата, 

предвидени въ чл. 30 п. п. 1 и 2. 

 

311. Чиновникътъ, който противозаконно отвори, унищожи или скрие чуждо писмо 

или пакетъ, или другиму допустне или спомогне да извърши това, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ отъ три месеци до три години. При това се лишава отъ правата, 

предвидени въ чл. 30 п. п. 1 и 2. 

 

Ако това е извършено отъ частно лице, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

312. За престъпления, означени въ чл. чл. 308 и 309, виновниятъ се преследва само по 



тъжбата на потърпевшия. 

 

ГЛАВА ХХII. 

Кражба. 
 

313. Който отнеме чужда движима вещь изъ владението на другиго безъ негово 

съгласие - съ намерение противозаконно да я присвои - наказва се за кражба: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

Забележка. Кражба има и тогава, когато часть отъ откраднатата вещь принадлежи на 

крадеца. 

 

314. Ако стойностьта на откраднатата вещь не надминува триста лева, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

Стойностьта на откраднатата вещь се определя по времето, когато е извършена 

кражбата, освенъ това, ако предметътъ на кражбата са няколко вещи, тогава тая стойность 

се определя по стойностите имъ, взети скупомъ. 

 

315. За кражба наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години: 

 

1) ако са откраднати вещи, посвятени за богусложение, за вероизповедна или 

благотворителна цель и то отъ помещение, предназначено за божествена служба; 

 

2) ако са откраднати вещи, които се намиратъ на гробищата и са предназначени за 

споменъ на някое умряло лице, или пъкъ се намиратъ върху трупа на мъртвеца; 

 

3) (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) ако кражбата е извършена отъ едного или 

неколцина, но въоръжени, макаръ и да не се е употребило или насочило оръжието; 

 

4) ако предмета на кражбата е отъ онези, които по естеството си или по обичай не са 

подъ постояненъ надзоръ, като сено на ливада, полски и градински плодове, 

земледелчески оръдия на полето и други такива, както и домашенъ добитъкъ, пуснатъ, 

оставенъ или излезналъ на паша (чл. чл. 518, 519 и 520); 

 

5) ако виновниятъ е слуга на потърпевшия или пъкъ ако потърпевшиятъ е домашно 

лице спрямо господаря на виновния; 

 

6) ако е извършена отъ лице, което живее съ потърпевшия въ едно и също жилище 

или домакинство; 

 

7) ако е извършена отъ органъ на властьта, който се е възползувалъ отъ своето 



служебно положение; 

 

8) ако крадецътъ или някой отъ крадците, съ цель за да бъде кражбата извършена, 

лъжовно се представи като органъ на властьта или пъкъ си послужи съ измислено 

правителствено разпореждане. 

 

Но ако стойностьта на откраднатата вещь не надминува петдесеть лева, то 

наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ отъ три месеци до две години. 

 

316. Независимо отъ стойностьта на откраднатата вещь, кражбата се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години: 

 

1) ако е извършена въ време на пожаръ, наводнение, кораблекрушение, битка, мятежъ 

или друго някое обществено бедствие; 

 

2) (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) ако е извършено въ сграда, оградено място 

или на корабъ, където виновниятъ се е вмъкналъ чрезъ унищожаване, разрушаване, 

счупване, пробиване, събаряне или подкопаване прегради, здраво направени, за защита на 

лица или имотъ, или си е послужилъ за влизането не съ предназначения за обикновено 

влизане начинъ, като е преодолялъ такива препятствия или прегради, които не могатъ да се 

преодолеятъ, освенъ съ помощьта на изкустни средства или особена ловкость; 

 

3) (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) ако е извършена съ помощьта на 

подправени ключове или съ друго оръдие, не предназначено за отваряне, или пъкъ когато 

съ такава цель бъде прерязанъ, счупенъ, строшенъ или измъкнатъ катанецъ (кофаръ) или 

друго приспособление за предпазване, които здраво охраняватъ затворените помещения и 

за премахването на които е потребно сериозно усилие; 

 

4) ако е извършена отъ двоица или неколцина членове на грабежа или хайдушка чета 

или шайка. 

 

(Нова ал.: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Ако кражба е извършена съ помощьта на 

присвоени или откраднати ключове, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

317. За кражба виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4, съ 

изключение на чл. 314 . 

 

318. За кражба, углавно преследване се възбужда само по тъжбата на потърпевшия: 

 

1) ако е извършена между съпрузи, между възходящи и низходящи сродници или 

пъкъ между съребрени и други сродници, които живеятъ въ едно общо домакинство; 

 



2) ако потърпевшиятъ е настойникъ или надзорникъ спрямо виновния; 

 

3) въ случай, предвиденъ въ чл. 315 п. п. 5 и 6. 

 

Въ третия случай углавното преследване може да бъде възбудено и по тъжба отъ 

господаря на виновния, както и отъ главата на семейството или отъ домакина. 

 

Оттеглюването на тъжбата не прекратява углавното преследване, освенъ за кражба 

между съпрузи и възходящи и низходящи сродници до втора степень. 

 

ГЛАВА ХХIII. 

Обсебване. 
 

319. Който противозаконно присвои чужда движима вещь, която владее или пази, 

наказва се за обсебване: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

Присвояването се счита за извършено, щомъ владелецътъ или пазительтъ се разполага 

съ такава вещь, като съ своя собствена, или щомъ отрече, че тая вещь принадлежи на 

тогова, който има право да си я иска. 

 

320. Ако стойностьта на обсебената вещь не надминува триста лева, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

321. По чл. чл. 319 и 320 се наказва и онзи, който постъпи по такъвъ същи начинъ (чл. 

319) спрямо своя собствена вещь, турена подъ запоръ по разпореждане на съдебна или 

друга публична власть, но поверена или оставена у него на съхранение. 

 

322. За престъпленията, означени въ настоящата глава, виновниятъ се лишава и отъ 

права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4, съ изключение на чл. 320 . 

 

Ако ли при това той е нарушилъ и някои отъ своите длъжности по звание, то може да 

му бъде и възбранено да упражнява това звание. 

 

323. Правилата, означени въ чл. 318, се приспособяватъ и въ случаите, предвидени въ 

настоящата глава. 

 

ГЛАВА ХХIV. 

Грабежъ. 
 

324. Който отнеме чужда движима вещь отъ нейния владетель, като употреби за това 

сила или заплашване противъ него или противъ друго някое присътствующе лице, съ цель 

да я присвои противозаконно, наказва се за грабежъ: 



 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години. 

 

Забележка. Подъ "заплашване" въ този случай се разбира застрашаване съ такова 

непосредствено деяние, което излага на тежка опасность здравето или имота на 

заплашвания, на неговите ближни (чл. 539) или на друго някое присътствующе лице. 

 

325. Грабежъ е и всяка кражба, когато заварениятъ на мястото на престъплението 

крадецъ употреби насилие или заплашване споредъ чл. 324, за да извърши кражбата или да 

запази владението върху открадната вещь. 

 

326. За грабежъ се счита и онази кражба, за извършването на която лицето е било 

приведено въ несвясть или поставено въ беззащитно състояние. 

 

327. За грабежъ наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десеть години: 

 

1) ако е извършенъ отъ двоица или неколцина сговорени да извършатъ кражби или 

грабежи; 

 

2) ако е придруженъ съ тежка телесна повреда. 

 

Но ако е последвало смърть, наказанието е: 

 

доживотенъ затворъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

328. За грабежъ, придруженъ съ убийство (чл. 247), наказанието е: 

 

смърть. 

 

329. За грабежъ виновниятъ се лишава и отъ права, изброени въ чл. 30. 

 

ГЛАВА ХХV. 

Изнудване. 
 

330. (Измененъ: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) Който, за да набави за себе си, за другиго 

или за някаква цель имотна облага, съ сила или заплашване принуди някого да извърши, да 

пропустне, или да търпи нещо, наказва се за изнудване: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 

Ако за изнудването се употреби искане, покана, предложение или заповедь, не 

съпровождани съ явно заплашване, но отъ обстановката на случая или отъ цельта, за която 

се иска, може да се възбуди основателенъ страхъ у лицето, отъ което се иска имотната 

облага, наказанието е тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеца. 



 

Ако поради неудовлетворението на престъпните искания, покани или заповеди, 

заплашването бъде осъществено, наказанието е строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, 

освенъ ако деянието, въ което се е проявило осъщественото заплашване, не води следъ 

себе си по-тежко наказание. 

 

331. (Измененъ: З. отъ 28 ноемврий 1906 г.) Който, съ цель за изнудване, заплаши 

някого, че ще го набеди или наклевети, явно или чрезъ печата, наказва се съ тъмниченъ 

затворъ не по-малко отъ три месеца. 

 

332. За изнудване наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, 

 

ако виновниятъ заплашва съ убийство, тежка телесна повреда, палежъ или друга 

значителна имотна повреда. 

 

333. За изнудване виновниятъ може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 

1 - 4. 

 

ГЛАВА ХХVI. 

Противозаконно присвояване. 
 

334. Който намери чужда вещь и въ продължение на една седмица не я предаде на 

властьта, или на тогова, който я е изгубилъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три месеци или съ глоба до 500 л. 

 

335. За противозаконно присвояване, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци: 

 

1) ако виновниятъ противозаконно присвои чужда движима вещь, която случайно или 

по погрешка му се е паднала на ръка; 

 

2) ако виновниятъ вземе противозаконно своя собствена или чужда движима вещь - въ 

последния случай съ съгласието или въ интереса на нейния собственикъ - отъ оногова, 

комуто е заложена или комуто принадлежи правото на ползуване отъ нея. 

 

336. Който открие имане (съкровище) и въ продължение на една седмица не съобщи 

на властьта, наказва се за противозаконно присвояване: 

 

съ глоба до петстотинъ лева. 

 

Ако ли властьта е била предупредена отъ виновния, че той пристъпва да търси такова 

имане, то наказанието се налага само тогава, ако виновниятъ не е съобщилъ за намереното 



въ продължение на тридесеть дни. 

 

Намереното имане се конфискува. 

 

337. Правилата, изложени въ чл. 318, се приспособяватъ и въ случаите, предвидени въ 

настоящата глава. 

 

ГЛАВА ХХVII. 

Укриване. 
 

338. Който, за да си набави имотна облага, укрие, придобие или спомага да бъдатъ 

отчуждени такива вещи, за които знае или по обстоятелствата трябва да предполага, че са 

придобити отъ другиго чрезъ престъпление, наказва се за укриване: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

Ако ли стойностьта на укритата вещь не надминава триста лева, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

339. За укриване наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години: 

 

1) ако укривательтъ е знаялъ, че предметътъ е придобитъ чрезъ престъпление, което 

влече подире си наказание по-тежко отъ десеть годишенъ строгъ тъмниченъ затворъ; 

 

2) ако укривательтъ упражнява това въ видъ на занаятъ или по навикъ. 

 

340. За укривательтъ се счита и онзи, който спомогне на извършителя или 

съучастника да избегне или да осуети углавното преследване или да остане ненаказанъ 

престъпника или пъкъ да се обезпечи ползата, която произтича отъ извършеното 

престъпление, безъ обаче да се е споразумялъ съ престъпника, преди да е извършено 

самото престъпление. Въ тоя случай наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до две години. 

 

Ако ли това е извършено съ цель за имотна облага, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 

 

341. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) ония, които знаятъ положението или 

качеството на престъпниците, които се наказватъ по чл. чл. 327 и 328 и имъ ставатъ 

укриватели, наказватъ се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до шесть години и съ лишение отъ права, 



изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4. 

 

342. За укриване, означено въ чл. чл. 338 ал. 1 и 2, виновниятъ може да бъде лишенъ 

отъ права, изброени въ чл. чл. 30, п. п. 1 - 4. 

 

За укриване, означеното въ чл. 340, виновниятъ може да бъде лишенъ отъ права 

изброени въ чл. 30 п. п. 1 и 2, но само тогава, когато и престъпникътъ, когото е укривалъ, 

подлежи на такова допълнително наказание. 

 

343. Наредбите на чл. чл. 340 и 341 не се приспособяватъ противъ оногова, който е 

действувалъ по означения начинъ въ полза на някого отъ своите ближни (чл. 539). 

 

ГЛАВА ХХVIII. 

Измама и злоупотребление на доверие. 
 

344. Който, съ цель да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, 

възбуди или поддържи по лукавъ или измамливъ начинъ заблуждение у някого и съ това 

му причини имотна щета (загуба), наказва се за измама: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Ако ли стойностьта на имотната щета не надминава сто лева, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

345. Измамата, безъ разлика на стойностьта отъ причинената щета, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до седемь години: 

 

1) ако виновниятъ се е представлявалъ съ измамлива цель за органъ на властьта или за 

лице, което действува по поръка на властьта; 

 

2) ако е извършена отъ органъ на публична власть, или отъ адвокатъ, пълномощникъ, 

деловодитель, или отъ другиго волнонаемно длъжностно лице въ кръга на тяхната 

длъжность, звание или пълномощие; 

 

3) ако виновниятъ е настойникъ или надзиратель спрямо измамения. 

 

346. Съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години се наказва и онзи, който безъ 

разлика на стойностьта на причинената щета, изтреби, срути или разруши съ измамлива 

цель своя собственъ осигуренъ имотъ. 

 

347. Който причини другиму имотна щета по измамливъ начинъ (чл. 344), безъ обаче 

да има за цель да набави за себе си или за другиго противозаконна имотна облага, се 

наказва: 

 



съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

348. Правилата, означени въ чл. 318, се приспособяватъ и въ случай на измама. 

 

349. Който съзнателно ощети чуждъ имотъ, поверенъ нему да го наглежда или да го 

управлява, наказва се за злоупотребление на доверие: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

Ако ли виновниятъ е ималъ за цель чрезъ това противозаконно да набави за себе си 

или за другиго имотна облага, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

350. За измама виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. чл. 30, п. п. 1 - 5, а за 

злоупотребление на доверие - само отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1, 2 и 4, съ 

изключение на чл. 344, алинея 2 . 

 

351. Освенъ случаите, означени въ чл. чл. 344, 345 и 346, за измама или за 

злоупотребление на доверие, виновниятъ се преследва само по тъжба на потърпевшия. 

 

За злоупотребление на доверие виновниятъ се преследва служебно, ако е извършено 

отъ настойника, отъ управитель на запоренъ или фондиранъ имотъ или конкурсна маса, 

както и отъ членъ отъ дирекцията или отъ надзорния съветъ на някое акционерно 

дружество, или изобщо отъ лице, на което публичната власть е поверила или го е 

упълномощила да наглежда или да управлява чуждъ имотъ, - въ кръга на техните 

длъжности или пълномощия. 

 

Оттеглюването на тъжбата не прекратява углавното преследване. 

 

ГЛАВА ХХIХ. 

Подправка на документи, лекарски свидетелства, марки, 

печати и други знаци. 
 

352. Който състави лъжливъ туземенъ или другоземенъ официаленъ документъ или 

пъкъ преправи съдържанието на такъвъ истински документъ и отъ това произлезе или 

може да произлезе повреда за правата на другиго, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

353. За престъпление, означено въ чл. 352 и извършено отъ виновния съ цель да 

набави за себе или за другиго противозаконна имотна облага, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до десеть години. 

 



354. За престъпление, означено въ чл. 352 и извършено отъ органъ на публична 

власть, въ кръга на неговите служебни длъжности, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години. 

 

355. По чл. 354 се наказва всякой органъ на публична власть: 

 

1) който лъжливо внесе съществено обстоятелство въ протоколъ или въ други 

служебни книги, които държи по силата на своето служебно положение, или въ документъ, 

който му е поверенъ по силата на същото му положение; 

 

2) който изготви лъжливи засвидетелствувани извлечения изъ такива книги или 

протоколи или пъкъ преправи истинско съдържание на съществени книжа, които се 

нахождатъ при такива служебни книги или протоколи. 

 

356. Чиновникъ, който въ кръга на службата си изготви лъжливи засвидетелствувани 

преписи отъ документи или пъкъ засвидетелствува преписи отъ документи, които не 

съществуватъ, както и онзи, който засвидетелствува лъжовенъ преводъ за веренъ, наказва 

се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

357. Официални документи се считатъ и метрическите книги, както и за 

свидетелствуваните извлечения и свидетелства, издадени по тяхъ. 

 

358. Приравнява се къмъ подправка на официаленъ документъ, когато чиновникъ, 

адвокатъ или публиченъ преводачъ, съ цель да лиши другиго отъ съществено 

доказателство за какво-годе право, или съ цель да го затрудни да представи такова 

доказателство, повреди, изтреби, стори непригодно за употребяване, скрие или даде 

противнику официални книжа, протоколи или оригинални документи, които му са 

поверени да ги държи или пази по силата на неговото служебно положение, 

 

наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години. 

 

Ако ли това извършено спрямо засвидетелствувани преписи, то наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

359. За подправка на официаленъ документъ виновниятъ се лишава отъ права, 

изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4. 

 

360. Който умишлено стане причина да се внесе въ официаленъ документъ или книга 

лъжливи фактове, обстоятелства или заявления, които иматъ значение за правата или 

правните отношения на другиго, наказва се: 

 



съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

Ако ли виновниятъ е извършилъ това съ цель да набави за себе или за другиго 

противозаконна облага, то наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години и виновниятъ може да бъде лишенъ отъ 

права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 - 4. 

 

361. Който, самъ или чрезъ другиго, състави лъжливъ частенъ документъ или 

преправи такъвъ истински документъ и го употреби, за да докаже, че съществува или че е 

прекратено или изменено някое право или задължение или някое правно отношение, 

наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до две години или съ тъмниченъ затворъ не по-малко 

отъ три месеци и виновниятъ може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30, п. п. 1 - 

4. 

 

Но ако стойностьта на предметното право или задължение не надминува триста лева, 

то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до две години. 

 

362. Без разлика на стойностьта наказанието за преправяне на частни документи е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) ако са съставени лъжовни или са 

подправени истински кредитни или търговски ефекти, предназначени за циркулация; 

 

2) ако са преправени търговски книги, на които законътъ придава безусловна или 

условна доказателна сила; 

 

3) ако са преправени такива ценни книжа, които циркулиратъ като книжни пари, безъ 

обаче да са приравнени отъ закона къмъ тия последните (чл. чл. 183 и 189). 

 

Въ тези случаи виновниятъ може да бъде лишенъ и отъ права, изброени въ чл. 30, п. п. 

1 - 4. 

 

363. За подправенъ документъ се счита и всяка неизписана книга, снабдена съ подписа 

на другиго и изпълнена съ съдържание несъгласно и противъ волята на подписателя. 

 

364. Съобразно съ означените различия за подправка на документи се наказва и онзи, 

който съ знание се ползува съ лъжливъ или преправенъ официаленъ или частенъ 

документъ, съставенъ отъ другиго. 

 

365. Който унищожи, скрие или повреди противозаконно чуждъ или неизключително 

нему принадлежащъ документъ, съ цель да причини другиму щета, наказва се: 



 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

366. Който унищожи, премахне или премести предметъ или белегъ, положенъ или 

направенъ, за да се означи граница (синоръ) или межда, съ цель да причини другиму щета, 

наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

367. Лекаръ, който снабди някого съ лъжливо свидетелство върху състоянието на 

здравето и възрастьта му, за да го употреби предъ когото и да е, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три години. 

 

Съ същото наказание се наказва и ветеринаренъ лекаръ или фелдшеръ, който издаде 

лъжливо свидетелство за здравословното състояние на добитъкъ. 

 

368. По чл. 367 се наказва и онзи, който, безъ да е лекарь, лъжливо си присвои такова 

звание и като такъвъ или подъ името на другъ лекарь, или пъкъ подъ измислено име, 

снабди другиго съ лъжливо свидетелство върху състоянието на здравето му, за да го 

употреби предъ публична власть или предъ осигурително дружество. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който съ такава също цель преправи такова 

истинско свидетелство. 

 

369. Който съзнателно употреби лъжливо лекарско свидетелство, за да измами когото 

и да било, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ и може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30, п. п. 1 и 

2. 

 

370. Който изготви лъжливи или преправи истински: 

 

1) гербови, пощенски или други, предназначени за даждия марки или белези, които се 

издаватъ отъ нашата или друга държава; 

 

2) държавни или официални знаци, които служатъ да се определя мерилото на разни 

съдове и мерки, или пъкъ рода и качеството на благородните метали, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години и може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ 

чл. 30, п. п. 1 и 2. 

 

371. По чл. 370 се наказва и онзи, който прокара въ обръщение съ знание лъжливи или 

подправени марки, знаци или белези, означени въ същия членъ, или пъкъ ги употреби 

вторично, като заличи или премахне ония видни знаци, които означаватъ, че те са веднажъ 

вече употребени. 

 



372. Ако чрезъ престъпленията, предвидени въ чл. чл. 370 и 371, се причинява щета на 

стойность по-голяма отъ сто лева, то виновниятъ се наказва за измама по чл. 344 , алинея 

първа. 

 

373. Виновниятъ въ произволно и противозаконно осъществление, напълно или 

отчасти, на чуждото право върху литературна, музикална или художествена собственость, 

когато е извършено съ цель на търговска спекулация, освенъ гражданската си 

отговорность къмъ увредените, наказва се: 

 

съ запиране или глоба до хиляда лева. 

 

Ако виновниятъ е произволно издалъ чуждо литературно, музикално или 

художествено произведение подъ свое име, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

ГЛАВА ХХХ. 

Банкрутство и щета на кредитора. 
 

374. Виновенъ за измамливо банкрутство е онзи изпадналъ въ несъстоятелность 

длъжникъ, който, съ цель да причини щета на кредиторите си: 

 

1) скрие, отстрани, продаде по-долу отъ стойностьта, или подари принадлежащи къмъ 

неговото имущество вещи, опрости следуемото се нему искане или пъкъ скрие такова 

искане, или пъкъ удовлетвори измислено обязателство; 

 

2) (Измененъ: З. отъ 5 януарий 1904 год.) признае напълно или отчасти, било въ 

регистрите и книжата си, било въ автентични или частни актове, било въ равносметката си 

дългове или задължения, които въ същность не дължи; 

 

3) удовлетвори едного или неколцина отъ кредиторите си или имъ отстъпи или 

заложи имотите си; 

 

4) не е държалъ търговски книги, които по закона е билъ длъженъ да държи, или ги е 

унищожилъ, скрилъ, или пъкъ ги е държалъ тъй лъжливо и нередовно, щото отъ тяхъ не 

може да се разбере активътъ и пасивътъ или ходътъ на неговото предприятие. 

 

Наказанието за измамливо банкрутство е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Но ако стойностьта на щетата не надминава 5000 л., то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

374а. (Новъ: З. отъ 5 януарий 1904 год.) Съ максимума отъ наказанието, предвидено 



въ предидущия членъ, се наказватъ ония обявени въ несъстоятелность търговци, които са 

извършили някое отъ деянията, означени въ същия членъ, като са упражнявали търговията 

си подъ чуждо или заимствувано име. 

 

Същото наказание се налага и на търговеца, който е далъ съгласието си да се 

упражнява търговията подъ негово име. 

 

375. За измамливо банкрутство виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. 30, 

п. п. 1 - 5 и 7. 

 

376. За непредпазливо банкрутство съ тъмниченъ затворъ до две години се наказва 

онзи изпадналъ несъстоятеленъ длъжникъ: 

 

1) който причини тази своя несъстоятелность чрезъ прахосване, лекомислено водене 

на работите си, игра на борсата или чрезъ такива рисковани предприятия, които не влизатъ 

въ кръга на неговите обикновени занятия; 

 

2) който е пропустналъ да състави или е съставилъ неправиленъ годишенъ балансъ на 

своя активъ и пасивъ, когато е билъ длъженъ да направи това; 

 

3) който, отъ какъ е знаялъ или е билъ длъженъ да знае, че не може да плаща 

дълговете си, прави нови, или не се погрижи да обяви за своята несъстоятелность и по 

такъвъ начинъ даде възможность някому отъ кредиторите, въ щета на другите, да се 

удовлетвори или осигури отъ неговия имотъ; 

 

4) който извърши престъпление, означено въ чл. 374 п. 4, но безъ намерение да 

причини щета на кредиторите си. 

 

Виновниятъ може да бъде лишенъ отъ права, изброени въ чл. 30, п. п. 1 и 2; 

 

5) п. п. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 нови: (З. отъ 5 януарий 1904 год.) който е правилъ лични 

или къщни разноски, очевидно чрезмерни въ сравнение съ неговото обществено 

положение; 

 

6) който, съ цель да забави обявяването си въ несъстоятелность, е купилъ стоки, съ 

намерение, което отпосле се е осъществило, да ги продаде по-долу отъ текущата имъ цена, 

или който, съ същата цель, е направилъ заеми, или е турилъ въ кръгообръщение търговски 

записи, или пъкъ е прибягналъ къмъ други съсипателни средства, за да се снабди съ пари; 

 

7) който, при встъпването си въ бракъ, не се е съобразилъ съ разпореждането на чл. 13 

отъ търговския законъ ; 

 

8) който, въ разстояние на три дни отъ спирането на платките си, зложелателно не е 

подалъ въ съда заявление, което се изисква отъ чл. 653 отъ търговския законъ , или пъкъ не 

е показалъ въ това заявление имената на всичките солидарни съдружници; 

 

9) който, безъ законно препятствие не се е представилъ лично предъ деловодителя или 



синдика въ предвидените отъ търговския законъ случаи и срокове, или като се е 

представилъ предъ тяхъ, имъ е далъ лъжливи сведения, или пъкъ, презъ траянето на 

несъстоятелностьта, безъ разрешение се е отдалечилъ отъ местожителството си, (чл. чл. 

666 , 692 и 707 отъ търговския законъ); 

 

10) който е обявенъ отново за несъстоятеленъ, безъ да е удовлетворилъ задълженията 

си по предшествующъ конкордатъ; 

 

11) който, съ цель да получи отсрочка на дълговете си, даже преди обявяването на 

несъстоятелностьта, съзнателно и лъжливо би преувеличилъ актива си, или би посочилъ 

симулативни дългове, за да направи да постъпятъ въ събранието на заемодавците 

фиктивни кредитори. 

 

377. Ако някое търговско или друго подобно дружество е обявено за несъстоятелно, 

то въ случаите, означени въ чл. чл. 374 и 376, подлежатъ на углавна отговорность ония отъ 

упълномощените за водене на дружествените дела, които са извършили престъплението. 

 

(Нова ал.: З. отъ 5 януарий 1904 год.) Тия лица отговарятъ още по чл. 376 за 

непредпазливо банкрутство и въ следующите случаи: 

 

1) ако измамливо са пропуснати да обнародватъ, по установения редъ, съдружеския 

договоръ и измененията къмъ него, ако такива са последвали; 

 

2) ако са представили неистински сведения за размера на подписания или внесения 

капиталъ; 

 

3) ако са раздали на съдружниците очевидно фиктивни дивиденти и, по тоя начинъ, са 

намалили дружествения капиталъ; 

 

4) ако измамливо са направили по-големи удръжки отъ ония, които допуща 

дружествения договоръ; 

 

5) ако, чрезъ измама или вследствие на измамливи операции, са причинили 

несъстоятелностьта на дружеството. 

 

378. Наредбите, означени въ чл. чл. 374 и 377, се приспособяватъ спрямо 

несъстоятелния длъжникъ и тогава, когато конкурсъ не последва само за това, че не 

съществува освенъ само единъ кредиторъ, или пъкъ за това, че отъ стойностьта на имота 

на длъжника не би могли да се покриятъ даже конкурсните разноски. 

 

379. Който, предъ видъ на някое решение, което има да се изпълнява противъ него, 

злонамерено скрие, отстрани, отчужди, повреди или унищожи нещо отъ имота си, или 

пъкъ направи измислени дългове, или търговски операции, съ цель да причини щета на 

кредиторите се наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 



Виновниятъ се преследва само по тъжбата на потърпевшия. 

 

ГЛАВА ХХХI. 

Повреждане на имотъ. 
 

380. Който повреди, разори или изтреби противозаконно чужда движима или 

недвижима вещь, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

Ако ли стойностьта на повредения имотъ не надминава сто лева, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци или глоба до 500 лева. 

 

381. За повреждане на имотъ, безъ разлика на стойностьта му, виновниятъ се 

преследва по чл. 380 п. 1, ако предметъ на престъплението са: 

 

1) сгради или предмети, посветени за богуслужение, както и гробници, надгробни или 

публични паметници; 

 

2) железопътни и телеграфни съоръжения, обществени пътища, мостове и насипи, 

както и съоръжения водопроводни, газопроводни или такива, които служатъ за изтичане 

на обилна вода или нечистотии; 

 

3) книги, ръкописи и други предмети, които се съхраняватъ въ обществени сбирки и 

библиотеки въ интереса на науката или искуството, както и писмена, документи или други 

предмети, които се съхраняватъ въ публични архиви. 

 

382. Вънъ отъ случаите, изброени въ чл. 381, виновниятъ за повреждане на имотъ се 

преследва само по тъжба на потърпевшия. 

 

ГЛАВА ХХХII. 

Общеопасни престъпления. 
 

383. Който умишлено запали: 

 

1) сграда, посветена за богослужение; 

 

2) сграда, корабъ или колиба, дето живеятъ люди или са предназначени за живеене; 

 

3) сграда или друго помещение, които служатъ за временни жилища и то въ време, 

когато се обикновено живее въ тяхъ; 

 

4) сграда, която служи за хранилище на запалителни предмети, или въ която се 

помещава обществена библиотека, архивъ или сбирки отъ предмети по науката или 



искуството, 

 

наказва се за палежъ: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три години. 

 

384. За умишленъ палежъ виновниятъ се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ една до десеть години, ако предметъ на 

престъплението са: 

 

1) сграда, корабъ или колиба, въ които не живеятъ, нито пъкъ са предназначени да 

живеятъ люди; 

 

2) временно жилище, когато въ него обикновено никой не живее; 

 

3) домакинска сграда, запасъ отъ разни стоки или продукти на открито стоварени, 

необрани или неотделени отъ почвата полски плодове, гора, магазинъ, рудници или мость. 

 

385. За палежъ (чл. 383) наказанието е: 

 

смърть или доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ: 

 

1) ако е последвала смърть за някого, който е пребивавалъ въ запалената сграда или 

помещение, когато пожарътъ е избухналъ и виновниятъ е знаялъ или могълъ да знае това 

обстоятелство; 

 

2) ако палежътъ е извършенъ отъ едного или неколцина, съ цель да се извърши съ това 

убийство, грабежъ или мятежъ, и 

 

3) ако е извършенъ отъ двоица или неколцина сговорни (шайка) да палятъ, грабятъ 

или разоряватъ. 

 

386. По чл. чл. 383 и 384 се наказва и онзи, който злонамерено запали своя собствена 

сграда или другъ, като изброените, собственъ предметъ, ако е запалениятъ предметъ, по 

естеството или положението си, изложилъ въ опасность живота на някого или пъкъ чуждъ 

имотъ. 

 

Въ случая на чл. 385, наказанието е: 

 

доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

387. Въ случаите, означени въ чл. чл. 383 - 386 и причинени по непредпазливость, 

наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година. 

 



Ако ли е отъ пожара последвала смърть за някого, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

388. За палежъ (383 - 386), виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 1 

- 4. 

 

389. За палежъ деецътъ не се преследва, ако самъ угаси избухналия пожаръ, или пъкъ 

- макаръ и подпомогнатъ отъ другиго - успее да попречи неговото по-нататъшно 

разпространяване и то преди да бъде открито неговото деяние и преди да е причинена 

друга щета, освенъ оная отъ самото подпалване. 

 

390. Съзаклятие, което има за цель палежъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеца. 

 

391. Всяко злоумишлено разрушаване на обитаеми здания, корабъ, железница или 

друго строение съ помощьта на взривни вещества се приравнява на подпалване и се 

наказва съ смърть или доживотенъ тъмниченъ затворъ. 

 

Опитването къмъ извършване на това престъпление се наказва съ същото наказание, 

както и самото деяние. 

 

392. Полагането или хвърлянето на взривни вещества на улицата или на друго място, 

съ цель да се лиши някой отъ животъ, се наказва съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до 

петнадесеть години. 

 

393. Заплашването чрезъ взривъ да се лиши някой отъ животъ се наказва съ 

тъмниченъ затворъ. 

 

394. Когато е извършено престъпление съ помощьта на взривни вещества, то този, 

който е фабрикувалъ това вещество, доставилъ или го е продалъ на дейците, като е знаялъ, 

че за тази именно цель ще се употреби, се наказва като съучастникъ на престъпното 

деяние. 

 

395. Когато двама или повече души се съгласятъ да извършатъ едно престъпление 

посредствомъ взривни вещества, то ако е имало приготовление или начало на изпълнение, 

макаръ и да не е било изпълнено самото деяние, съглашившите се наказватъ съ строгъ 

тъмниченъ затворъ отъ петь до петнадесеть години. 

 

396. Наказва се съ затворъ отъ три месеца до една година и съ глоба отъ 200 до 2000 

л., който безъ разрешение на правителството или въпреки предписанията на издадените 

отъ него за тази цель правилници: 

 

1) построи здание за фобрикуване или пазене (депо) на взривни вещества; 

 

2) употреби взривни вещества въ разни предприятия - като кариери, рудници, 



построяване пътища, пристанища, канали, язове, пробиване тунели и други подобни 

работи, въ които взривните вещества се употребяватъ като сила; 

 

3) отваря магазинъ за продаване на взривни вещества; 

 

4) настани някое индустриялно заведение (пиротехническо, за изготвяне на оръжия, 

правяне опити съ научна или практическа цель и други), въ които взривните вещества се 

преработватъ и служатъ като средство на индустриалното предприятие. 

 

397. За всяко нарушение на предписанията, изложени въ правилниците относително 

начина на фабрикуването, пазенето, продаването, превозването, употреблението или 

унищожението на взривните вещества, отъ което нарушение е могло да последва или е 

последвало взривъ, виновните се наказватъ съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

Ако отъ взривъ е причинена някому повреда на здравето, рани, осакатяване или е 

последвало смърть, виновните се наказватъ съ тъмниченъ затворъ. При това, солидарно съ 

притежателя на фабриката, на предприятието или на взривни вещества - макаръ той и да не 

е билъ непосредствено виновенъ въ нещастната случка - се осъждатъ да заплатятъ 

обезщетение на останалите неспособни за работа потърпевши лица или на техните 

семейства. Освенъ горните наказания, виновните могатъ да бъдатъ лишени и отъ правото 

да упражняватъ занятието си или пъкъ се запретява временно или за винаги 

функционирането на заведението имъ. 

 

398. Наказва се съ затворъ отъ шесть месеци до три години и глоба отъ 3000 - 10000 л. 

този, който тайно, безъ знанието и разрешението на правителството или пъкъ подъ чуждо 

име, а съ разрешението издадено на трето лице, фабрикува или внася отъ странство 

взривни вещества. 

 

При означените въ този членъ престъпни деяния всичките хванати взривни вещества, 

инструменти и средства за превозване се конфискуватъ за въ полза на държавната хазна. 

 

399. Наказва се съ затворъ отъ единъ месецъ до една година и съ глоба отъ 100 - 1000 

л. всякой, който държи у себе си, въ къщата си или на друго място, каквото и да било 

количество взривно вещество. Освенъ горното наказание всичките намерени у виновния 

взривни вещества се конфискуватъ за въ полза на държавната хазна. 

 

Постановлението на този членъ не се отнася за ония лица, които, съгласно съ 

специално постановление или пъкъ на основание на особни разпореждания на 

действующите въ страната закони и наредби, иматъ право да държатъ у себе си известни 

количества взривни вещества. 

 

400. Който, безъ разрешение отъ надлежните власти, купува или разменя взривни 

вещества отъ военни лица или чиновници отъ държавните арсенали, барутни изби, 

химически лаборатории и други такива, се счита като съучастникъ въ кражба на държавно 

имущество и се наказва съ тъмниченъ затворъ. 

 

401. Който умишлено причини наводнение и изложи чрезъ това чуждъ имотъ на 



опасность, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десеть години. 

 

Ако ли е сторилъ това съ цель да спаси или да запази свой собственъ имотъ, то 

наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 

402. Който умишлено причини наводнение съ опасность за живота на другиго, която е 

могълъ да предвиди, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ 3 години. 

 

Ако ли въ тоя случай е последвала смърть за някого, то наказанието е: 

 

доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

403. Който причини по непредпазливость наводнение и изложи чрезъ това на 

опасность живота или имота на другиго, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Ако ли въ такъвъ случай е последвала смърть за някого, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

404. За умишлено причинено наводнение виновниятъ се лишава отъ права, изброени 

въ чл. 30 п. п. 1 и 2. 

 

405. Който умишлено повреди железница, или други принадлежности къмъ нея и 

изложи чрезъ това на опасность живота или имота на другиго, наказва се: 

 

1) съ доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, ако е последвала отъ това смърть за 

другиго; 

 

2) съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години, ако е последвала отъ това 

тежка телесна повреда за другиго; 

 

3) съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години - въ всеки другъ случай. 

 

По същия начинъ се наказва и онзи, който умишлено причини такава опасность, като 

премести или премахне някой знакъ, предназначенъ за предпазване, или пъкъ като даде 

лъжовенъ или не даде установения знакъ на железница. 

 

(Нова ал.: З. отъ 19 декемврий 1905 год.) Който хвърга камъни, дървета или други 

твърди тела или пъкъ стреля върху влакъ въ движение, наказва се: 



 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци и съ глоба до хиляда лева. 

 

Въ този случай, ако не се открие виновниятъ въ продължение на една година, вредите 

отъ престъплението, до размеръ на хиляда лева, се заплащатъ отъ общината, въ землището 

на която е извършено престъплението. 

 

406. Въ случаите, означени в чл. 405 и причинени по непредпазливость, виновниятъ се 

наказва: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Ако ли е въ тоя случай последвала смърть за другиго, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

407. По чл. 405 се наказва и онзи служитель отъ железница, който умишлено изложи 

на опасность чуждъ имотъ или живота на лица, които се нахождатъ върху или около 

железнопътенъ влакъ. 

 

Ако това деяние е извършено отъ служитель, по немарливость къмъ своите 

длъжности, то се налага наказанието, предвидено въ чл. 406. 

 

408. Който умишлено повреди телеграфъ или телефони, негови принадлежности, или 

по другъ начинъ побърка или прекъсне телеграфно съобщение, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

Ако ли е извършено това по непредпазливость, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

Ако това деяние е извършено при насилствено завземане на станция, или въ време на 

мятежъ, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ отъ една до три години. 

 

409. По чл. 408 се наказва и онзи телеграфенъ чиновникъ или служитель, който 

умишлено или по немарливость къмъ своите длъжности, побърка, затрудни или прекъсне 

телеграфното и телефонното съобщение. 

 

410. Който умишлено стори или допустне да се разбие, разруши, да заседни или да 

потъне корабъ и изложи чрезъ това на опасность живота или имота на другиго, наказва се: 

 

1) съ доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, ако отъ това е последвала смърть за 

другиго; 

 



2) съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години, ако е последвала тежка 

телесна повреда за другиго; 

 

3) съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, въ всеки другъ случай. 

 

411. Въ случаите, означени въ чл. 410 и причинени по непредпазливость, наказанието 

е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Ако ли е въ този случай последвала смърть за другиго, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

412. По чл. 410 се наказва и онзи, който умишлено причини споменатата опасность, 

като премахне или премести знакъ, предназначенъ за сигурность на корабните движения, 

или като пропустне да даде такъвъ знакъ или пъкъ даде лъжовенъ знакъ. 

 

Ако това деяние е извършено по немарливость, то виновниятъ се наказва по чл. 411 . 

 

413. Който умишлено тури или примеси съзнателно опасенъ за живота или за здравето 

предметъ въ кладенецъ, изворъ, водопроводъ или въ друга подобна направа, 

предназначена за обща полза, отъ дето или съ която се черпи вода за пиене, наказва се: 

 

1) съ доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, ако е отъ това последвала смърть за 

другиго; 

 

2) съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петь до десеть години, ако е последвала тежка 

телесна повреда за другиго; 

 

3) съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години - въ всеки другъ случай. 

 

По същия начинъ се наказва и онзи, който тури такъвъ примесъ въ предмети, които са 

изложени на продань или предоставени за общо употребяване и предназначени за ядене 

или пиене, както и онзи, който продава, предлага за продань или иначе тури въ обращение 

такива предмети, опасното свойство на които е знаялъ. 

 

414. Въ случаите, означени въ чл. 413 и причинени по непредпазливость, наказанието 

е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година. 

 

Ако ли е въ този случай последвала смърть за другиго, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ 6 месеци. 

 

415. Който умишлено наруши официална наредба, издадена противъ 



разпространението или появяването на заразителна човешка болесть, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до 6 месеци. 

 

Ако ли е отъ това последвала смърть за другиго, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ 6 месеци. 

 

416. Който умишлено наруши официална наредба, издадена противъ 

разпространението или появяването на заразителна болесть по добитъка, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до три месеци. 

 

Ако ли е отъ това последвала зараза, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година. 

 

417. Който съзнателно или по непредпазливость при ръководенето или при 

изпълнението на постройки наруши общеприетите строителни правила и съ това излага 

другиго на опасность, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година. 

 

ГЛАВА ХХХIII. 

Престъпления по служба и по адвокатско звание. 
 

418. Чиновникътъ, въ смисъль на настоящата глава, е всеки, който съ заплата или 

безплатно, постоянно или временно, по назначение, изборъ или по пълномощие, подъ 

клетва или безъ клетва, е натоваренъ да върши държавна или общинска служба, както и 

онзи, който е натоваренъ да върши делата на учрежденията или заводи, които се 

нахождатъ подъ непосредственъ надзоръ и управление на държавата или на някоя община. 

 

419. Началникъ на въоръжена сила, който като бъде законно поканенъ отъ надлежната 

гражданска власть, отрече или пропустне да й даде съдействие, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци или съ строгъ тъмниченъ затворъ 

до 5 години. 

 

420. Чиновникъ, който призове съдействието на въоръжена сила, за да препречи 

изпълнението на законни разпореждания, заповеди, присъди или решения, издадени отъ 

съдебна или друга публична власть, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

421. Чиновникъ, който присвои пари или други ценни вещи, които му са връчени въ 

качеството на длъжностно лице или поверени да ги пази или управлява въ същото 



качество, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

422. За престъпление, означено въ чл. 421, се наказва съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ 

две до десеть години онзи чиновникъ, който, за да възпрепятствува или затрудни 

откриването на деянието си, направи фалшиви книжа или пъкъ преправи истински книжа, 

книги, сметки или протоколи, предназначени за вписване или контролиране на книжата, 

унищожи или направи негодни за употребление книги, сметки или други относящи се до 

обсебването документи или книжа и въобще ако той извърши, освенъ присвояването, още 

и друго престъпление, което е свързано съ обсебването и което не влече подиръ си по-

тежко наказание. 

 

423. За престъпление, означено въ чл. 421, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци, ако стойностьта на обсебената 

вещь може да бъде заместена отъ служебния залогъ на виновния или ако и да няма залогъ, 

но се внесе и замести до възбуждането на углавното преследване и ако при това самото 

престъпление не е извършено по начинъ, предвиденъ въ чл. 422. 

 

424. Чиновникъ, който, като е натоваренъ да събира държавни или общински даждия, 

или други налози или берии, събере такива, за които знае, че платецътъ, не е длъженъ 

никакъ или не въ такъвъ размеръ да ги плаща, и следъ това не ги внесе по принадлежность 

никакъ или само часть отъ тяхъ внесе, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

425. По чл. 424 се наказва и онзи чиновникъ, който, като е натоваренъ по служба да 

дава пари или други предмети, противозаконно отбие на приемача нещо отъ това, което му 

се следва, а пъкъ отбитото внесе въ сметките като изплатено. 

 

426. Въ случаите, означени въ чл. чл. 424 и 425, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, 

 

ако противозаконно събраните и невнесени по принадлежность даждия или берии или 

отбитите пари и предмети надминаватъ стойностьта триста лева. 

 

427. Чиновникъ, който има да събира какви-годе налози или берии, които му се 

следвать за извършена по служба работа, и събере такива, за които знае, че платецътъ не е 

длъженъ никакъ и не въ такъвъ размеръ да ги плаща, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

Ако ли стойностьта на противозаконно събраната берия надминава триста лева, то 

наказанието е: 

 



строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

428. Чиновникъ, който приеме даръ или възнаграждение, което не му се следва или 

пъкъ не отблъсне даровно обещание, за да стори или пропустне, или за дето е сторилъ или 

пропустналъ такова действие, което е длъженъ да извърши по служебенъ дългъ, наказва се 

за подкупъ: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

Ако ли пъкъ наедно съ това извършеното или пропустнатото съдържа въ себе си и 

някое нарушение на неговите служебни длъжности, то наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Наказва се съ същото наказание чиновникъ и тогава, когато съ негово съгласие са 

дадени или обещани другиму дарове или възнаграждения. 

 

429. Въ кръга на чл. 428 не спадатъ такива дарове и възнаграждения, които са дадени 

чиновнику доброволно и съ одобрение отъ непосредственото му началство за извънредния 

му трудъ, както и обикновени дарове или възнаграждения, дадени служителю, не по 

негово искане и ако това не е нарочно забранено чрезъ някои служебни правила. 

 

430. За подкупъ наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ две до десеть години, ако чиновникътъ е: 

 

1) съдия или съдебенъ заседатель, който съди или решава противозаконно по углавно 

или гражданско дело, по което е покупенъ; 

 

2) прокуроръ или съдебенъ следовател, който наруши по какъвъ-годе начинъ своите 

длъжности по углавно дело, по което е подкупенъ. 

 

431. Чиновникъ, който наруши своите служебни длъжности съ цель да набави за себе 

си или за другиго някаква облага или да причини другиму ущърбъ или каква-годе щета, 

наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

432. Духовно лице, което венчае лица, като знае, че единъ отъ тяхъ извършва 

многобрачие, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Бъде ли това извършено по непредпазливость, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година. 

 



433. Духовно лице, което венчае лица, като знае, че съществуватъ спънки, които 

разстройватъ брачния съюзъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

Бъде ли това извършено по непредпазливость, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

434. Чиновникъ, който въ кръга на своите служебни обязаности, самъ или чрезъ 

другиго употреби противозаконни принудителни средства, за да изтръгне отъ обвиняемъ, 

свидетель или вещо лице изповедь или показание наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

435. Чиновникъ, който започне или предложи да се започне углавно преследване 

противъ лице, за което знае, че е невинно, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

436. Чиновникъ, който умишлено упражни противъ другиго наказание, като знае, че 

не може или не трябва да бъде упражнено никакъ или въ такъвъ размеръ или по такъвъ 

начинъ, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Ако ли упражненото по такъвъ начинъ наказание е извършено по непредпазливость, 

или наказанието е запиране, или глоба, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година. 

 

437. Чиновникъ, който пропустне да изпълни съ време своите длъжности, които му 

налага службата спрямо углавно преследване или по другъ начинъ осуети успехъ на това 

преследване и то съ цель да избави другиго отъ наказание, което му се следва по закона, 

наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години, или тъмниченъ затворъ не по-малко отъ 

шесть месеци. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи чиновникъ, който съ същата цель пропустне да 

тури въ изпълнение влязла въ законна сила присъда, което по служба е билъ длъженъ да 

извърши. 

 

438. Чиновникъ, който се възпротиви или недопустне законна ревизия надъ своите 

служебни дела или въ поднадзорното му учреждение, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три месеци. 



 

439. Органъ отъ публична власть, който спомогне или допустне да избяга или пъкъ 

самоволно освободи затворникъ или друго осъдено лице, турено подъ неговъ служебенъ 

надзоръ, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петь години. 

 

Бъде ли извършено това по непредпазливость, то наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до една година. 

 

440. Чиновникъ, който съзнателно снабди другиго съ лъжливо свидетелство за 

неговото имотно състояние 

 

съ тъмниченъ затворъ до една година, или за неговото поведение, наказва се: 

 

441. Началникъ на публична власть или учреждение, който съзнателно склони или 

допустне свой подвластенъ чиновникъ да извърши престъпление, подлежи на наказание, 

предвидено за извършеното престъпление. 

 

442. Чиновникъ, който въ щета на държавата или на частни лица съобщи другиму или 

обнародва такива дела, съвещания, разпореждания или съобщения, които му са поверени 

или достъпни по служба и за които знае, че съставляватъ служебна тайна, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до две години. 

 

443. Чиновникъ, който се отрече да изпълни длъжностьта си, която му налага 

службата, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ до шесть месеци. 

 

Ако ли е извършилъ това по сговоръ съ двоица или неколцина чиновници, то 

наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци. 

 

444. Адвокатъ, който съ нарушение на своите длъжности служи противозаконно и на 

двете страни по дело, което му е поверено въ качество на адвокатъ, или пъкъ въ течението 

на съдбата престане или се отрече да застъпва клиента си и безъ дозволение отъ последния 

приема да застъпва противника му, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеца и може да бъде лишенъ отъ право 

да упражнява своето звание. 

 

Ако ли такъвъ адвокатъ е действувалъ, по сговоръ съ противника въ щета на клиента 

си, то наказанието е: 

 



строгъ тъмниченъ затворъ до петь години и лишение отъ право да упражнява своето 

звание. 

 

445. За престъпления, означени въ чл. чл. 421, 422, 426, 427 ал. 2-ра, 428, 431, 432 ал. 

2-ра и 444, виновниятъ се лишава отъ права, изброени въ чл. 30 п. п. 3 и 4. 

 

Дялъ II. 

За нарушенията и техните наказания. 
 

ГЛАВА I. 

За нарушенията по носенето военна тегоба. 
 

446. Български поданикъ, който като навърши седемнадесеть годишна възрасть, не се 

запише въ никой призователенъ участъкъ, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева; 

 

Който е навършилъ деветнадесетата година - съ глоба до сто лева. 

 

Който е навършилъ двадесетата година и е способенъ за военна служба, зачислява се 

въ редовете на постоянната армия, безъ право на жребие и облегчение, а ако е неспособенъ 

- съ глоба отъ сто до триста лева. 

 

Забележка. Глобата се взема лично отъ младежа, който не се е записалъ или ако е 

несъстоятеленъ - отъ неговите родители, настойници или господари. 

 

447. Никой български поданикъ, подиръ навършването 17-та си година, не може да 

бъде приетъ, на каквато и да е държавна, обществена или частна служба, нито да получава 

паспортъ, свидетелство за пътуване или стипендия, додето не предяви свидетелство, че е 

записанъ въ някой призователенъ участъкъ. Ония, които приематъ на служба подобни 

младежи или имъ издаватъ горепоменатите документи, безъ да изискватъ свидетелство за 

записване въ призователния участъкъ, наказватъ се: 

 

ако са длъжностни лица - съ глоба отъ 25 - 300 лева; 

 

ако ли са частни лица - съ глоба отъ 10 - 100 лева. 

 

448. Лицата отъ общинското управление, които по небрежность съставятъ неправилни 

или непълни призователни списъци, наказватъ се: 

 

съ глоба отъ 50 - 300 лева. 

 

449. За несвоевременното съставяне на призователните списъци, виновните се 

наказватъ: 

 



съ глоба отъ 100 - 300 лева. 

 

450. Записаниятъ въ призователния списъкъ младежъ, който до 20-та си година не се 

яви безъ уважителни причини предъ наборната комисия или не представи законно 

свидетелство, че се учи въ признато учебно заведение въ странство, счита се за 

отклонивши и се наказва: 

 

ако е способенъ за служба, взема се въ постоянните войски безъ право на жребие и 

облегчение; 

 

ако е неспособенъ - съ глоба отъ 100 - 300 лева. 

 

451. Този, който приеме духовно звание, преди да е служилъ въ постоянната армия, 

наказва се: 

 

съ глоба 1000 лева. 

 

ГЛАВА II. 

Нарушения противъ държавната безопасность, 

обществения редъ и спокойствието. 
 

452. Който снеме на планъ, нарисува или опише укрепление или пъкъ ги обнародва 

безъ да има за това дозволение отъ надлежната власть, наказва се: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до петстотинъ лева. 

 

453. Който събира запаси отъ оръжие или огнестрелни предмети, тайно или противъ 

изрично запрещение отъ властьта, наказва се: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до петстотинъ лева. 

 

454. Който купи отъ простъ войникъ или приеме отъ него като даръ, залогъ, въ замяна, 

съ целъ да се ползува или да пази войнишки предмети безъ писмено позволение отъ 

неговия началникъ-офицеръ, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

455. Който изготви, разпространи или съхранява съ цель да разпространи печатни 

оттисъци или металически знаци, изделия, които по формата си приличатъ на парични, 

наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

Предметите, които са послужили като средство за нарушението, се конфискуватъ. 

 



456. Търговецъ или занаятчия, у когото бъдатъ намерени пригодни за употребяване по 

рода на търговията или занаята му, не снабдени съ законенъ белегъ или неверни мерила, 

тегла или теглилки, както и онзи, който продава ексикъ, наказва се: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до триста лева. 

 

Намерените подобни мерила, тегла и теглилки се конфискуватъ. 

 

457. Който проси явно самъ или провожда за това свое или находяще се подъ негово 

настойничество малолетно дете, безъ дозволение отъ надлежната власть, наказва се: 

 

съ запиране до две седмици или съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

Ако ли това е извършено отъ двоица или неколцина сговорници, по-възрастни отъ 

седемнадесеть години, то наказанието е: 

 

запиране до единъ месецъ. 

 

458. Който не обади същинското си име или се назове съ лъжливо име, когато е 

запитанъ върху това отъ надлежна власть, наказва се: 

 

съ запиране до два месеци. 

 

459. Който носи формени дрехи, длъжностенъ знакъ, военни или други отличителни 

знакове безъ дозволение отъ надлежната власть или безъ да има такова право, наказва се: 

 

съ глоба до триста лева. 

 

460. Който прибегне къмъ звание, търговия, занаятъ или искуство безъ дозволение, 

каквото се изисква за това споредъ закона, наказва се: 

 

съ глоба до петстотинъ лева. 

 

Ако ли виновния е ималъ такова дозволение, но пристъпи пределите на своите права, 

наказва се: 

 

съ глоба до петстотинъ лева. 

 

461. Който наруши чрезъ скарване, сбиване или по другъ начинъ общественото 

спокойствие, наказва се: 

 

съ запиране до една седмица или съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

Ако ли е извършено това отъ двоица или неколцина, които не се разотидатъ противъ 

изричната покана отъ страна на полицейската власть, то наказанието е: 

 

запиране до единъ месецъ или глоба до сто лева. 



 

462. Който наруши общественото спокойствие съ лъжовни сигнали или съ тревога, 

наказва се: 

 

съ запиране до две месеци или съ глоба до двестя лева. 

 

463. Който наруши реда или спокойствието въ явни събрания или въ време на 

театрални представления, народни тържества и други подобни, наказва се: 

 

съ запиране до една седмица или съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

646. Който открие народна игра, веселба или театрално представление безъ надлежно 

дозволение, когато се изисква такова споредъ закона, наказва се: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

465. Който отвори кафене, кръчма или други подобни въ недозволено време, или 

допуща въ тяхъ недозволени веселби, игри, безредици или безчинства, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

466. Който остане въ питейно или публично увеселително място по-късно отъ 

определения отъ полицейската власть часъ, макаръ, че съдържательтъ или полицейскиятъ 

чиновникъ го покани да напустне мястото, наказва се съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

Който пъкъ търпи оставането на посетителите си следъ определения отъ полицейската 

власть часъ наказва се: 

 

съ глоба до сто лева или съ запиране до петнадесеть дни. 

 

467. За явно непокорство наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ до три месеци: 

 

а) ако виновниятъ, като се законно призове или покани, отрече да се яви предъ 

надлежната власть, или да изпълни възложените върху му длъжности като свидетель, вещо 

лице, преводачъ, съдебенъ заседатель или тълковникъ по углавно дело; 

 

б) ако виновниятъ като се законно покани, отрече да представи на надлежната власть 

някой предметъ, който подлежи да бъде сравненъ или прегледанъ по углавно дело. 

 

ГЛАВА III. 

Нарушения противъ властьта изобщо и разните 

административни наредби отделно. 
 



468. За явно непокорство наказанието е: 

 

запиране до единъ месецъ, 

 

когато някой наруши приличието или тишината въ време на съдебно заседание или 

друго публично служебно действие и не се отстрани, отъ какъ му бъде изрично заповядано 

отъ надлежното лице. 

 

469. Който отрече, като бъде поканенъ отъ надлежната власть въ случаи, опасни за 

чий да е имотъ, здраве или животъ, или въ случай на едва що извършено престъпление, да 

се притече на помощь, която може да стори безъ опасность за себе си или за другиго, 

наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

470. За повреда или изтребление поставените, по разпореждане на законните власти: 

гербове, надписи или обявления, а също за повреждане на публични памятници, 

наказанието е: 

 

запиране до единъ месецъ или глоба до 100 лева. 

 

471. Който наруши полицейска заповедь или наредба, издадена за спазване или 

поддържане безопасностьта, удобството, чистотата или спокойствието на обществените 

пътища, улици, площади или мостове, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

472. Който наруши полицейска заповедь или наредба, издадена за предвардване или 

за предпазване отъ пожаръ или наводнение, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

473. За самоволно оставяне на мястото, назначено за жителство, по законно 

разпореждане на надлежната съдебна или правителствена власть, а също за самоволно 

връщане въ места, отъ които виновниците са изпъдени, наказанието е: 

 

запиране до три месеци или глоба до триста лева. 

 

Освенъ глобата виновните се закарватъ на онези места, които имъ са били определени 

за живеене. 

 

474. Който наруши наредба, която възбранява преждевременното погребение, наказва 

се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или глоба до сто лева. 

 

475. Който не изпълни никакъ или както трябва или наруши законно разпореждане, 



покана, заповедь или наредба на властьта или на учреждение, или на органъ отъ властьта, 

наказва се - ако не е предвидено въ случая друго наказание: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

476. Който наруши някоя заповедь или разпореждане, издадено за празнуване 

празнични дни, наказва се: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

477. За отиване вънъ отъ пределите на държавата безъ вземане на установения 

паспортъ или свидетелство, виновниятъ следъ завръщането се наказва, освенъ заплатата на 

установения сборъ: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

Това правило не се разпространява на тези случаи, когато виновниятъ подлежи на по-

строго наказание за престъпни действия, извършени отъ него преди отиването му за 

граница или въ време на отсътствието му. 

 

478. Който не се съобрази съ предписанията на закона да съобщава на надлежните 

власти сведения за числото на родените и умрелите, наказва се: 

 

съ глоба до двеста лева. 

 

479. Който съгледа ненадейна опасность за живота на другиго и не се притече на 

помощь, която е могълъ да му подаде, безъ да причини опасность на себе си или другиму, 

наказва се, ако е последвало отъ това смърть: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до триста лева. 

 

480. Съ глоба отъ 25 - 500 л. се наказва: 

 

1) онзи, който включва пари въ кутии, съ обявена ценность, въ пощенски колети и въ 

пратките съ и безъ обявена ценность; 

 

2) онзи, който съ цель да тури пощенското управление подъ отговорность е обявилъ 

умишлено по-голяма или по-малка стойность отъ оная, която е била въ действителность 

вложена въ писмата, кутиите, възелите или пратките; 

 

3) онзи, който би включилъ въ пощенската кореспонденция вещества, които се 

пръскатъ, запалватъ или изобщо са опасни и могатъ да повредятъ другата кореспонденция. 

За последствията на такива вложения виновните се наказватъ на общо основание, споредъ 

причинената вреда. За нарушение на пунктъ първи парите се конфискуватъ и писмата се 

облагатъ съ двойна такса; за нарушение на пунктъ втори вложената въ повече сума се 

конфискува. 

 



ГЛАВА IV. 

Нарушение на благочинието въ време на богуслужение. 
 

481. За нарушение на благочинието въ църква, въ параклисъ, или въ други 

молитствененъ домъ, чрезъ неприличенъ викъ и шумъ или чрезъ неблаговидни постъпки 

виновните се наказватъ: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

482. За нарушение вънъ отъ молитствените здания, благочинието въ време на 

свещенослужене или на шествието съ общенародни увеселения, или съ каквито и да е 

безчиния, които пречатъ на божествената служба, виновните се наказватъ: 

 

съ запиране до петнадесеть дена или съ глоба до петдесеть лева. 

 

ГЛАВА V. 

Нарушения противъ нравственостьта. 
 

483. Съ глоба до двадесеть и петь лева се наказва онзи: 

 

1) който публично пее неприлични песни; 

 

2) който явно произнася неприлични думи; 

 

3) който нарисува неприличенъ ликъ или напише надписъ на улица, площадъ, 

общественъ пъть или на друго публично място. 

 

484. Съдържатель на публиченъ (блуденъ) домъ, който приеме въ такъвъ свой домъ 

лице отъ женски полъ безъ да го предупреди за свойството на занятието, което се 

упражнява тамъ, и то въ присътствието на представитель отъ местната полицейска власть, 

наказва се: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до 500 л. 

 

485. Съ запиране до единъ месецъ се наказва онова лице отъ женски полъ: 

 

1) което се занимава съ блудство въ видъ на занаятъ, безъ да е то записано въ числото 

на блудниците; 

 

2) което, бидейки записано въ числото на блудниците, наруши някое отъ 

полицейските наредби, издадени за спазване здравето, обществения редъ или приличие. 

 

486. Който се яви на улица, площадъ, въ градина или на друго някое открито 

обществено място, очевидно въ пияно състояние, наказва се: 

 



съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

487. Който упои малолетно дете съ спиртно питие, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

Ако това е извършено отъ лице, което търгува съ такива питиета или отъ неговъ 

заместникъ и то въ кръга на своята търговия, то наказанието е: 

 

глоба до сто лева. 

 

488. Който въ кръчма, гостилница, на улица или на друго публично място опие 

другиго; така също който по занаятъ продава спиртни питиета, и той или заместникътъ му, 

като знаятъ, че някой отъ гостите е въ пияно положение, продължаватъ да му даватъ, 

наказва се: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

489. Който явно и по жестокъ начинъ мъчи някое животно, наказва се: 

 

съ глоба до сто лева. 

 

490. Който устрои на явно или достъпно за обществото място хазардна игра, както и 

онзи, който се придружи къмъ такава игра, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до 300 л. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който допустне въ своето достъпно за 

публиката заведение устройството на подобни игри. 

 

491. Който си е направилъ за занятие и печалба хазардните игри и приглашава и 

приема хора въ особено място, за да играятъ на хазардъ, както и онзи, който въ подобно 

място съ користна цель или по занаятъ дава пари на заемъ, наказва се: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до петстотинъ лева. 

 

Който безъ надлежно разрешение отваря лотария, наказва се: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до петстотинъ лева. 

 

А парите и нещата, които са турени на лотарията или се намиратъ на масата за игра, 

се конфискуватъ. 

 

ГЛАВА VI. 

Нарушения противъ личната безопасность и народното 



здраве. 
 

492. Съ глоба до петдесеть лева се наказва онзи: 

 

1) който пропуска съ кола или конь по улиците на градовете, селата, както и онзи, 

който оставя на произволъ някое товарно или за ездене животно, безъ да се погрижи за 

безопасностьта на лицата; 

 

2) който пречи свободното движение по улиците, площадите, по видните или други 

някои обществени пътища; 

 

3) който кара или езди изъ градовете на шейни безъ звънци, както и онзи, който кара 

или езди на слаби или разглобени кола; 

 

4) който введе или остави, противъ правилата на безопасностьта, звяръ въ градъ или 

село, на площадъ, улица или на друго място, дето той може по такъвъ начинъ да причини 

вреда или някоя опасность; 

 

5) който хвърля камъне или други твърди предмети или нечистотии върху животни, 

хора, чужди сгради или оградени места; 

 

6) който изпречи на улица или на други места, дето ходятъ постоянно люди, или 

окачи незакрепени както трябва предмети, които могатъ съ падането си да повредятъ 

някого; 

 

7) който изхвърля или излива нещо на улицата или на друго място, дето ходятъ 

постоянно люди, по такъвъ начинъ, че може да оцапа или повреди някого; 

 

8) който постави или остави неприбрани на улица, площадъ или общественъ пъть 

такива предмети, които пречатъ на свободното движение; 

 

9) който изхвърля лешове и други мърсотии на улица или на друго публично място. 

 

493. Който насъска срещу човека животно, което се нахожда подъ неговъ надзоръ, или 

не го удържи, когато то нападне на човека, както и онзи, който не се погрижи да предвари 

възможна опасность отъ такова животно, наказва се: 

 

съ запиране до една седмица или съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

494. Който безъ позволението на полицейските власти държи опасни диви зверове или 

ги пуща на свобода, както и онзи, който не се погрижи да се предвари опасностьта или 

вредата, които би могли да причинятъ, наказва се: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до триста лева. 

 

495. Който употреби оръжие, а особено ножъ или друго опасно оръдие, въ сбиване, 



предизвикано не безъ негова вина, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

496. Който не поправи, не подпре или не срути сграда, зидъ или плетъ, които грозятъ 

сами по себе си да се срутятъ, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

497. Който остави кладенецъ, зимникъ, трапъ или друга каквато и да е яма на улица, 

пъть, дворъ въ къща или на друго място, дето ходятъ люди, неприкрити никакъ или както 

трябва или не отбележени съ предпазливи знаци, необходими за личната безопасность, 

наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

498. Който строи или поправи сграда, мость, кладенецъ или друго каквото и да е 

здание, или прави улица, площадъ и окопъ безъ надлежното дозволение или безъ да се 

съобрази съ установените за това правила или съ необходимите за безопасностьта мерки, 

наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

Виновниятъ може да бъде задълженъ да поправи или да срути всичко, което е 

неправилно построено, ако се докаже, че то може да угрожава за безопасностьта или 

здравето. 

 

499. Който не се съобразява съ правилата, които определятъ какъ трябва да се пазятъ, 

пренасятъ, изготовляватъ или употребяватъ отровни вещества, барутъ, фаерверки или 

други запалителни предмети, а така също и церове, наказва се: 

 

съ запиране до два месеци или съ глоба до двестя лева. 

 

500. Който погребе мъртвецъ безъ позволение отъ надлежната власть или въ 

непредназначено за това място, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

501. Който изрови мъртвецъ, за да го пренесе на друго място, безъ дозволение за това 

отъ надлежната власть, наказва се: 

 

съ глоба до сто лева. 

 

502. Който пренесе мъртвецъ отъ чужбина или отъ едно окръжие, околия или община 

въ друга безъ позволение за това отъ надлежната власть, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 



 

503. Който, въпреки установената отъ закона предпазливость, се отнася немарливо 

къмъ прилепчивите болести, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до двеста лева. 

 

Ако ли отъ тая немарливость последва зараза, то наказанието е: 

 

запиране до два месеци или глоба до двеста лева. 

 

504. Който не съобщи комуто трябва появяването на прилепчива болесть между 

жителите, като дифтеритъ лошо гърло, скарлатина, вариола (баба-шарка) и помежду 

добитъка, като моръ и други, както и онзи, който не вземе установените мерки за 

предпазване противъ заразата, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до 100 л. 

 

505. Който безъ установения отъ закона прегледъ прекарва добитъкъ, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до 100 л. 

 

506. Който умърси кладенецъ, изворъ или друго място или съдъ, отъ където или съ 

който се черпи вода за пиене, наказва се, ако не е предвидено за случая друго по-тежко 

наказание: 

 

съ запиране до една седмица или съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

507. Който изготовлява или държи за продань или продава подправени или развалени 

питиета или предмети за ядене, а особено месо, което съдържа трихина, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до 100 л. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който изготовлява или държи за продань или 

продава съдове отъ вредителни за здравето материяли. 

 

Подправените или развалените питиета или за ядене предмети, както и вредителните 

съдове се конфискуватъ. 

 

508. Който не пази чистота спрямо питиета или за ядене предмети, които изготовлява 

или държи за продань или продава, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

509. Който устрой бойна (салхана) или табакхана безъ да пази установените отъ 

закона за това правила, както и онзи, който не отстрани нечистотиите изъ бойната или 

табахканата, наказва се: 

 



съ глоба до сто лева. 

 

510. Който коли добитъкъ на място, дето е възбранено, или противъ установените за 

това правила, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

511. Съдържатели на гостилници, кръчми, ханища и други подобни заведения, 

предназначени за публиката, които не държатъ нужната чистота, наказватъ се: 

 

съ глоба до триста лева. 

 

ГЛАВА VII. 

Нарушение противъ семейните права. 
 

512. Когато се отказватъ да помагатъ на родителите си за нуждите презъ живота имъ 

на старо време тези отъ децата имъ, които иматъ достатъчни средства, подлежатъ на 

запиране не повече отъ три месеци; освенъ това, принуждаватъ се да даватъ на родителите 

си съразмерна помощь споредъ състоянието си. 

 

(Нова ал.: З. отъ 19 декемврий 1905 год.) Това нарушение се преследва само по 

тъжбата на родителя. 

 

ГЛАВА VIII. 

Нарушение противъ чужда собственость. 
 

513. Който самоволно ходи по чужди ливади, бранища, пасища, разсадници, посеви 

или приготвени за посеви земи, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

514. Който самоволно приеме, прокара или прогони добитъкъ презъ чуждо землище, 

достъпностьта въ което е възбранена отъ стопанина по видливъ начинъ, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който самоволно допустне домашните си 

птици да бродятъ по чужди градини, разсадници или посеви. 

 

515. Който самоволно допустне добитъка си да броди по чужди ливади, бранища, 

пасища, разсадници, посеви или приготвени за посеви земи, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

516. Който изхвърля камънякъ, лешове или други мърсотии на чуждо землище, 



наказва се: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

517. Който умишлено убие или повреди чуждъ добитъкъ, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

518. Който чупи, събаря или срутва чужди плеть, зидъ, ровъ или други подобни, 

наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

519. Съ глоба до десеть лева се наказва: 

 

1) който самоволно бере овощия, ягоди, гъби или други подобни, плодове въ чужди 

градини и забранени места; 

 

2) който повреди чуждо дърво или къса цветя отъ чужда градина; 

 

3) който взема или копае самоволно пясъкъ, пръсть, глина, камъни или други подобни 

въ чуждо землище. 

 

520. Който задигне чуждо сено, овесъ, ячмикъ или други предмети, предназначени 

или пригодени за храна на добитъка, противъ изрична воля на собственика и то съ цель да 

нахрани добитъка си, наказва се: 

 

съ запиране до единъ месецъ или съ глоба до сто лева. 

 

521. Който самоволно бере дърва или тръсти отъ чужда гора или тръстникъ, наказва 

се: 

 

съ глоба двоенъ размеръ отъ стойностьта на дърветата или тръстьта. 

 

Забележка. Тази наредба не се приспособява спрямо оногова: 

 

1) който си събере сухи пръчки или дърва, непригодни за въ работа, и то въ размеръ, 

колкото може човекъ да нарами; 

 

2) който отсече или вземе клонъ отъ саморасло дърво, за да си поправи колата, които 

са се счупили или повредили по пътя. 

 

522. Който, съ цель да осуети или намали резултата на публиченъ търгъ или продань, 

предложи на някого отъ наддавачите участие въ печалбата или обещае някоя имотна 

облага, както и онзи, който приеме това предложение или обещание съ същата цель, 

наказва се: 

 



съ запиране до три месеци и съ глоба до 500 л. 

 

523. За нарушения, предвидени въ чл. чл. 513 - 521, виновниятъ се преследва само по 

жалбата на потърпевшия. 

 

ГЛАВА IХ. 

Общеопасни нарушения. 
 

524. Съ глоба до петдесеть лева се наказватъ: 

 

1) който стреля съ огнестрелно оръжие, който запали фаерверкъ или накладе огънь 

близо до сгради или вещи, така щото може да произлезе опасность за пожаръ; 

 

2) който пустне въздушенъ шаръ, змей или друго подобно съ прикрепени къмъ тяхъ 

запалителни вещества; 

 

3) който влезе съ открита запалена свещь или огънь въ помещение, което служи за 

хранилище на такива предмети, които лесно се запалватъ. 

 

525. Който изготовява или държи стока, материяли, които лесно възприематъ огънь, 

на такъво място или въ такъво хранилище, дето запалването имъ може да бъде опасно, 

както и онзи, който държи съвместно такива предмети, които не могатъ да се държатъ 

наедно, безъ опасностьта за запалване, наказва се: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

526. Който вкара въ пристанище корабъ, преди да разтовари отъ него ония предмети, 

които лесно се запалватъ, наказва се: 

 

съ глоба до триста лева. 

 

Съ същото наказание се наказва и онзи, който спре корабъ, натоваренъ съ такива 

предмети, близо до другъ корабъ. 

 

527. Зидарь или разпоредитель на работа, който сгради пещь, огнище, коминъ и други 

подобни, безъ да се съобрази съ правилата за предпазването отъ пожаръ, наказва се: 

 

съ глоба до петдесеть лева. 

 

528. За неопазване на установените правила на предпазливостьта при употребление на 

огъня въ жилищата, за пушене тютюнъ въ плевниците, горниците и тямъ подобни, а също 

за нямане съдове съ вода или огнегасителни оръдия въ тия случаи, когато това е 

предписано, виновните се наказватъ: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 



За нарушение правилата на предпазливостьта отъ огънь вънъ отъ места за живеене, 

именно: 

 

1) за кладене огънь или за непредпазливото му употребление въ близкото разстояние 

отъ лесове, шубраки, ниви, поженати или не поженати, слама, сено, градини, мостове или 

здания; 

 

2) за неогасяване огъня при оставяне на мястото, дето той е билъ накладенъ; 

 

3) за изгаряне на шубраки, треви, корени, пръчки и тямъ подобни, безъ пазене на 

предписаните правила, или въ недозволено време; 

 

4) за вадене катранъ или смола, горене въглища и приготовляване на поташа, безъ 

опазване на предписаните предпазителни мерки, или въ непозволено време, 

 

виновните се наказватъ: 

 

съ глоба до двадесеть и петь лева. 

 

ГЛАВА Х. 

Нарушения по служба и по адвокатско звание. 
 

529. Чиновникъ (418), който е упълномощенъ да издава преписи или извлечения отъ 

присъди, решения или определения, и издаде такъвъ преписъ или извлечение преди да 

бъде подписана самата присъда, решение или определение, наказва се: 

 

съ глоба до сто лева. 

 

530. Чиновникъ, който направи или обнародва безъ дозволение отъ надлежната власть 

преписъ или извлечение, изъ тайните правителствени постановления, макаръ и следъ 

уволнението му отъ служба, наказва се: 

 

съ запиране до три месеци или съ глоба до петстотинъ лева. 

 

531. Чиновникъ, който узнае по служебенъ редъ за другиго, че е противозаконно 

затворенъ - макаръ и по разпореждане отъ полицейска или друга някоя административна 

власть - и не съобщи за това на надлежната власть или на своето непосредствено началство 

въ течение на 48 часа, наказва се: 

 

съ глоба до сто лева. 

 

532. По чл. 531 се наказва и онзи чиновникъ, който приеме другиго, несъобразно съ 

установените за това правила, въ помещение, което се нахожда подъ неговъ 

непосредственъ надзоръ и е предназначено за лица, осъдени или душеболни, ако при това 

не е предвидено за случая друго по-тежко наказание. 

 



533. Надлежниятъ чиновникъ, който не държи редовно книгите или регистрите, 

предназначени за гражданското състояние на гражданите, наказва се: 

 

съ глоба до петстотинъ лева. 

 

534. Чиновникъ, който немари къмъ длъжностите си, които му налагатъ да събира или 

да съобщава сведения върху гражданското състояние, наказва се: 

 

съ глоба до сто лева. 

 

535. Адвокатъ, който пропустне да се яви на време безъ уважителни причини предъ 

надлежната власть да брани интересите на своя отсътствующъ клиентъ и безъ да 

упълномощи за това другиго отъ своя страна, наказва се: 

 

съ глоба до триста лева. 

 

536. Адвокатъ, който напустне безъ уважителни причини клиента си, когато са 

останали само три дни до разглеждането на делото, по което се е наелъ, наказва се: 

 

съ глоба до сто лева. 

 

537. За нарушения, означени въ чл. чл. 535 и 536, виновниятъ се преследва само по 

тъжба отъ оногова, който го е упълномощилъ. 

 

Обща наредба. 

 

538. Тоя законъ, влиза въ сила отъ първи май 1896 година. 

 

Додето да се построятъ предвидените въ тоя законъ специални помещения за 

осъдените, както и за ония, които ще се осъдятъ на строгъ тъмниченъ затворъ, тежките 

работи ще се заменяватъ съ окови. 

 

Чрезъ настоящия законъ се отменяватъ всичките закони и наказателни разпореждания 

по предмети, предвидени въ него, освенъ законътъ за нарушенията, които се наказватъ отъ 

селско-общинските съдове. 

 

ГЛАВА ХI. 

Обнародване или разпространяване на печатни 

произведения, безъ да е показано върху тяхъ името и 

местожителството на писателя или на печатаря. 
 

538а. Който напечати или съзнателно разпространи каквото и да бъде печатно 

произведение, което не носи истинското име и местожителство на писателя, или на 

издателя, или на печатаря, се наказва съ тъмниченъ затворъ да два месеци или съ глоба до 

200 лева. 



 

Ако печатното произведение съставлява часть отъ едно издание, произхождението на 

което е известно отъ неговото по-предишното явяване, наказанието е глоба до 100 лева. 

 

538б. Освобождаватъ се отъ предвиденото въ предидущия членъ наказание: 

 

тези, които покажатъ печатаря; 

 

продавачите, разносвачите и лепящите обявления, които покажатъ лицето, отъ което 

са получили печатното произведение. 

 

Разяснения върху някои думи, се срещатъ въ настоящия законъ. 

 

539. Мололетието се брои до навършването на десеть годишна възрасть; 

непълнолетието се брои отъ началото на единадесеть годишната до навършването на 

седемнадесеть годишната възрасть; пълнолетието се брои отъ началото на осемнадесеть 

годишната до двадесеть и една годишната възрасть, а пристарялъ е всеки, който има отъ 

шестдесеть и петь години нагоре. 

 

Подъ думата невъзрастность се разбиратъ всичките възрасти до навършването на 

двадесетата и една година. 

 

540. За ближни се считатъ: възходящи и низходящи сродници (по кръвь и сватовство) 

и свояци (доведени, заварени и усиновени), братя и сестри, братови и сестрини деца, 

бащини и майчини братя, сестри, внуци и храненици, съпрузи и сгоденици, братови и 

сестрини съпрузи и съпружни братя и сестри. 

 

541. Престъпно деяние въ настоящия законъ значи престъпление и нарушение. 

 

542. Дето се говори за престъпление изобщо или за някое престъпление отделно, 

разбира се и съучастие, а така също и опитване, ако не следва противното отъ 

съдържанието на закона. 

 

543. Подъ думата власть или публична власть се разбиратъ всички административни 

(държавни, окръжни и общински), съдебни и военни власти. 

 

Подъ думите органъ на властьта се разбиратъ всички, които са натоварени да 

упражняватъ длъжностите на административните, съдебни и военни власти, както и лица, 

натоварени въ отделни случаи съ публична служба или призовани на помощь отъ 

публична власть. 

 

544. Подъ думата война се разбира и гражданска война, а подъ думата военно време се 

разбира и времето, когато държавниятъ глава свика извънредно подъ знаме цялата войска 

или само часть отъ нея. 

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС  

 



(Изв., бр. 13 от 1951 г.) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Преходни правила 

 

334. Настоящият закон влиза в сила един месец след обнародването му и отменя: 

 

1) Наказателния закон от 1896 г. с всички изменения и допълнения; 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


