
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 

Раздел II 
Престъпления по транспорта и съобщенията

Чл. 340.(1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) Който повреди подвижен железопътен 
състав  или  железен  път,  въздухоплавателно  средство,  автомобил, 
електротранспортно средство (тролейбус, трамвай и други такива, предназначени за 
масов  превоз)  или  съоръжения,  или  принадлежности  към  тях,  тунел,  мост  или 
подпорна стена по пътищата, или повреди или допусне да се повреди, заседне или 
потъне кораб и с това създаде опасност за живота на другиго или за значително 
повреждане на чужд имот, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет 
години. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) Който разруши въздухоплавателно средство, 
намиращо се в експлоатация, или му причини повреда, която го прави негодно за 
полет или е от естество да застраши сигурността му в полет, се наказва с лишаване 
от свобода от пет до двадесет години.

(3) (Предишна  ал.  2,  изм.  -  ДВ,  бр.  95  от  1975  г.)  Ако  в  случаите  по 
предходните алинеи е последвала: 

а) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е 
лишаване от свобода от осем до петнадесет години;

б) (доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) смърт за едно или 
повече  лица  независимо  от  това,  дали  са  настъпили  последиците  по  буква  "а", 
наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор 
или доживотен затвор без замяна.

Чл. 341. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) Когато деянието по чл. 340, ал. 1 и 2 е 
извършено по непредпазливост и от него са настъпили: 

а) значителни имуществени вреди;
б) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица независимо от 

това, дали са настъпили последици по предходната буква;
в) смърт  на  едно  или повече  лица независимо  от  това,  дали са  настъпили 

последици по букви "а" и "б", 
наказанието е: по буква "а" - лишаване от свобода до три години; по буква "б" 

- лишаване от свобода до шест години; по буква "в" - лишаване от свобода от една 
до десет години.

Чл.  341а. (Нов  -  ДВ,  бр.  95  от  1975  г.)  (1) Който  постави  във 
въздухоплавателно средство устройство или вещество, което може да го разруши или 
да му причини повреда, която го прави негодно за полет или създава опасност за 
сигурността  му  в  полет,  ако  не  подлежи  на  по-тежко  наказание,  се  наказва  с 
лишаване от свобода от три до десет години. 

(2) Който застраши сигурността на въздухоплавателно средство в полет, като: 
а) разруши  или  повреди  инсталация  или  съоръжение  за  ръководство  на 

въздухоплаването;
б) съобщи информация или даде сигнал, за които знае, че са лъжливи, постави 

лъжлив  знак  или  премахне  или  премести  знак,  предназначен  за  обезпечаване 
сигурността на движението, 



се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет години.
(3) Който  извърши  насилие  спрямо  лице,  намиращо  се  на  борда  на 

въздухоплавателно  средство  в  полет,  ако  деянието  е  от  естество  да  застраши 
сигурността  на  това  въздухоплавателно  средство  и  не  съставлява  по-тежко 
престъпление, се наказва с лишаване от свобода от пет до десет години.

(4) Когато в случаите по предходните алинеи е последвала средна или тежка 
телесна  повреда  или  смърт  на  едно  или  повече  лица,  налагат  се  съответно 
предвидените в чл. 340, ал. 3 наказания.

(5) Когато деянието по ал. 1 е извършено по непредпазливост и са настъпили 
последици по чл. 341, налагат се съответно предвидените в този член наказания.

Чл.  341б. (Нов  -  ДВ,  бр.  95  от  1975  г.)  (1) Който  незаконно  завладее 
въздухоплавателно  средство,  намиращо  се  на  земята  или  в  полет,  или  установи 
контрол върху такова средство, се наказва с лишаване от свобода до десет години. 

(2) Ако  деянието  по  предходната  алинея  е  извършено  със  сила  или 
заплашване, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години.

(3) Ако от деянието по предходните алинеи е последвала: 
а) значителна повреда на въздухоплавателното средство;
б) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица независимо от 

това, дали са настъпили последиците по предходната буква;
в) смърт  на  едно  или повече  лица независимо  от  това,  дали са  настъпили 

последиците по букви "а" и "б", 
(изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) наказанието е: по букви "а" и "б" - лишаване от 

свобода от пет до петнадесет години, а по буква "в" - лишаване от свобода от десет 
до двадесет години или доживотен затвор без замяна, като съдът може да постанови 
и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 - 10 .

Чл. 341в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., отм., бр. 41 от 1985 г.). 

Чл.  342.(1) (Изм.  -  ДВ,  бр.  95  от  1975  г.,  бр.  28  от  1982  г.)  Който  при 
управляване на подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, моторно 
превозно средство, плавателен съд, бойна или специална машина наруши правилата 
за движение, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго, 
се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Същото наказание се налага и на работник 
или  служител  по  транспорта,  който  наруши  правилата  за  експлоатация  или 
изискванията за добро качество на ремонта на подвижния състав, на пътищата или 
на  съоръженията,  като  допуска  причиняването  на  телесна  повреда  или смърт  на 
другиго.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Ако с деяния по предходните 
алинеи умишлено са причинени смърт, телесна повреда или значителни имуществени 
вреди на другиго, наказанието е: 

а) при причиняване на значителни имуществени вреди - лишаване от свобода 
от една до десет години;

б) при причиняване на средна или тежка телесна повреда на едно или повече 
лица със или без имуществени вреди - от три до дванадесет години;

в) (изм. - ДВ, бр. 85 от 1998 г.) при причиняване на смърт на едно или повече 
лица със или без последиците по букви "а" и "б" - лишаване от свобода от десет до 
двадесет години, а в особено тежки случаи - от петнадесет до двадесет години или 
доживотен затвор.



(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 89 от 1986 г.) В случаите 
по алинея 3, букви "а" и "б" съдът лишава виновния от правата по чл. 37, ал. 1, точки 
6 и 7 . В случаите по буква "в" лишаването от тези права е завинаги.

Чл. 343. (Попр. - ДВ, бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 95 от 1975 г., бр. 54 от 1978 
г., бр. 28 от 1982 г.) (1) Когато с деяния по предходния член по непредпазливост са 
причинени: 

а) значителни имуществени вреди,  наказанието е лишаване от свобода до 
една година или пробация;

б) тежка  или  средна  телесна  повреда,  независимо  дали  са  настъпили 
последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода до четири години за 
тежка телесна повреда и до три години или пробация за средна телесна повреда;

в) смърт,  независимо  дали  са  настъпили  последиците  по  буква  "а", 
наказанието е лишаване от свобода до шест години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 86 от 2005 г.) За престъпления по ал. 
1,  букви  "а" и  "б" наказателното  производство  се  прекратява,  ако  пострадалият 
поиска това.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2000 г., предишна ал. 2, бр. 92 от 2002 г.; изм. - ДВ, 
бр. 75 от 2006 г.) Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на 
наркотични вещества или техни аналози или от него е настъпила телесна повреда 
или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието, 
наказанието е: 

а) при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода до пет години, 
а в особено тежки случаи - до осем години;

б) при смърт - лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки 
случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(4) (Предишна ал.  3  -  ДВ,  бр.  92  от  2002  г.)  Наказанието  по  буква  "б" на 
предходната алинея се налага и когато е настъпила смърт на едно или повече лица и 
телесна повреда на едно или повече лица.

Чл. 343а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) (1) (Предишен текст на чл. 343а - ДВ, 
бр. 92 от 2002 г.) Ако деецът след деянието по предходния член е направил всичко, 
зависещо  от  него  за  оказване  помощ  на  пострадалия  или  на  пострадалите, 
наказанието е: 

а) по ал. 1, буква "б" - лишаване от свобода до три години при тежка телесна 
повреда и лишаване от свобода до две години или пробация при средна телесна 
повреда;

б) по ал. 1, буква "в" - лишаване от свобода до четири години;
в) по ал. 2, буква "а", когато е причинена средна или тежка телесна повреда 

на повече от едно лице - лишаване от свобода до четири години, а в особено тежки 
случаи - до шест години;

г) по  ал. 2, буква "б", когато е настъпила смърт на повече от едно лице - 
лишаване от свобода от две до десет години, а в особено тежки случаи - от три до 
дванадесет години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 86 от 2005 г.) За престъпление по ал. 
1,  буква  "а" наказателното  производство  се  прекратява,  ако  пострадалият  поиска 
това.

Чл.  343б. (Нов -  ДВ,  бр.  28 от  1982  г.,  изм.,  бр.  50 от  1995  г.)  (1) Който 
управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 



на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до една 
година. 

(2) Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в 
кръвта си над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с 
влязла в сила присъда за деянието по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до две 
години и с глоба от сто до триста лева.

(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2000 г.) Който управлява моторно превозно средство 
след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от 
свобода до две години.

Чл. 343в. (Нов - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) Който управлява моторно превозно 
средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява 
моторно  превозно  средство,  след  като  е  наказан  за  същото  деяние  по 
административен ред, се наказва с лишаване от свобода до две години. 

(2) Същото  наказание  се  налага  и  на  този,  който  в  едногодишен  срок  от 
наказването  му  по  административен  ред  за  управление  на  моторно  превозно 
средство без съответно свидетелство за управление извърши такова деяние.

Чл. 343г. (Нов - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Във всички случаи на чл. 343 , 343а , 
343б и чл. 343в, ал. 1 съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, т. 7 и може 
да постанови лишаване от право по т. 6. 

Чл. 344.(1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) Който премахне или премести знак 
или  сигнал,  предназначен  за  обезпечаване  сигурността  на  движението  на 
железопътния и водния транспорт и електротранспорта, постави такъв лъжлив знак 
или даде лъжлив сигнал и с това изложи на опасност живота или имота на някого, се 
наказва с лишаване от свобода до пет години. 

(2) (Изм.  -  ДВ,  бр.  28 от  1982 г.,  бр.  10 от 1993 г.)  За деянието по  ал.  1, 
засягащо знаци на автомобилния транспорт, наказанието е лишаване от свобода до 
две години или глоба от сто до триста лева.

Чл. 345. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който си служи с 
контролни  знаци,  издадени  за  друго  моторно  превозно  средство,  или  със  знаци, 
неиздадени от съответните органи, се наказва с лишаване от свобода до една година 
или с глоба от сто до триста лева. 

Чл. 345а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2000 г.) (1) Който в нарушение на установения 
за това  ред заличи или подправи идентификационен номер на моторно  превозно 
средство, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба от пет 
хиляди до десет хиляди лева. 

(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е 
лишаване  от  свобода  от  три  до  дванадесет  години  и  глоба  от  пет  хиляди  до 
петнадесет хиляди лева.

(3) Наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди 
лева,  ако  са  заличени  или  подправени  номера  на  части  на  моторно  превозно 
средство.

Чл.  346.(1) (Изм.  -  ДВ,  бр.  107  от  1996  г.,  бр.  62  от  1997  г.)  Който 
противозаконно отнеме чуждо моторно превозно средство от владението на другиго 



без негово съгласие с намерение да го ползува, се наказва с лишаване от свобода от 
една до осем години. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., попр., бр. 90 от 1986 г., изм., бр. 107 от 1996 г., 
бр. 62 от 1997 г.) Наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, ако: 

1. е  последвала  повреда  на  превозното  средство  или  то  е  изоставено  без 
надзор, или

2. деянието  е  извършено  в  пияно  състояние  или  повече  от  два  пъти,  или 
повторно, или

3. отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, точки 1 - 6 ;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) отнемането е извършено с цел имотна облага 

от връщането на моторното превозно средство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Наказанието по  ал. 2 се налага и на лице, 

което  предлага  съдействие  за  връщане  на  отнетото  превозно  средство  срещу 
получаването на имотна облага.

(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 62 от 1997 г., предишна ал. 3, бр. 26 
от 2004 г.) В случаите на предходните алинеи съдът постановява лишаване от право 
да се управлява моторно превозно средство.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 62 от 1997 г., предишна ал. 
4, бр. 26 от 2004 г.) Ако за отнемането на превозното средство или за запазване на 
владението върху него е употребена сила или заплашване, наказанието е лишаване 
от  свобода  от  три  до  дванадесет  години  и  лишаване  от  право  да  се  управлява 
моторно превозно средство, като съдът постановява и конфискация на не по-малко от 
1/2 от имуществото на дееца.

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., предишна ал. 5, бр. 26 от 2004 г.) Наказанието 
по предходната алинея се налага и когато деянието е извършено от лице, посочено в 
чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8 , или по поръчение на организация или група, или когато е 
направен опит моторното превозно средство да бъде изнесено през границата на 
страната или когато са изменени серийните и регистрационните му номера.

Чл. 346а. (Нов -  ДВ,  бр.  26 от 2004 г.)  Ако до приключване на съдебното 
следствие  в  първоинстанционния  съд  отнетото  моторно  превозно  средство  бъде 
върнато, наказанието е: 

1. в случаите по чл. 346, ал. 1 - лишаване от свобода до пет години;
2. в  случаите  по  чл.  346,  ал.  2,  т.  4 ,  ако  връщането  е  извършено  преди 

получаването на имотната облага - лишаване от свобода до осем години.

Чл. 346б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2000 г., предишен чл. 346а, бр. 26 от 2004 г.) 
Който противозаконно проникне в чуждо моторно превозно средство без съгласието 
на собственика, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до три 
хиляди лева. 

Чл. 347.(1) Който повреди телеграфна, телефонна или телеписна уредба или 
линия, телевизионна или радиоуредба или електрификационна уредба или линия и с 
това прекъсне или попречи на съобщенията, се наказва с лишаване от свобода до пет 
години. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Ако деянието е извършено по 
непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, 
или глоба от сто до триста лева.

Чл. 348. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който: 



а) построи, държи или ползува радиосредство, което излъчва в етера, без да 
има писмено разрешение за това;

б) използува радиосредство, което излъчва в етера, без предварително да го е 
регистрирал с пълни установъчни данни или го използува за цели, непозволени по 
даденото му разрешение;

в) без предварително писмено разрешение самоволно измени регистрираните 
данни на радиосредството, което излъчва в етера;

г) пречи  или  смущава  действието  на  радиосъобщителна, 
радиоразпръсквателна,  телевизионна  или  радиорелейна  станция  или 
радиотранслационна централа, 

се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева, 
като радиосредството се отнема в полза на държавата.

Чл. 348а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2004 г.)  (1) Който чрез измама или по друг 
незаконен начин използва далекосъобщителна мрежа, съоръжение или услуга, за да 
генерира или пренасочи в свой или чужд интерес насочен пренос на сигнали, писмен 
текст,  изображения,  звук,  данни или съобщения от  всякакъв вид чрез проводник, 
радиовълни, оптична или друга преносна среда, се наказва с лишаване от свобода до 
шест години и глоба до десет хиляди лева. 

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено: 
1. от  две  или  повече  лица,  сговорили  се  предварително  за  неговото 

осъществяване, когато не представлява маловажен случай;
2. чрез използване на нерегистрирано далекосъобщително средство;
3. повторно, 
наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба от хиляда до пет 

хиляди лева.
(3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една 

година или пробация.

Чл. 348б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1982 г., предишен чл. 348а, бр. 26 от 2004 г.) 
Когато имуществените вреди и телесната повреда по чл. 343 са причинени на съпруг, 
възходящ, низходящ, брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по 
тъжба  на  пострадалия.  В  тези  случаи  деецът  може  да  бъде  лишен  по 
административен ред от право да управлява моторно превозно средство и когато не е 
подадена тъжба или подадената тъжба е оттеглена. 


