ПРОЕКТ!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на ЗАКОН за защита от домашното насилие
(обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г., изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 102 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 50
от 2015 г. и бр. 24 и 101 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Този закон урежда:
1. правата на лицата, пострадали от домашно насилие;
2. мерките за защита от домашното насилие и реда за тяхното налагане;
3. органите и механизмите за провеждане на държавната политика за превенция и
защита от домашно насилие и взаимодействието между тях;
4. програмите за превенцията и специализираните услуги за защита на лица,
пострадали от домашно насилие
5. производството за налагане на мерки за защита от домашното насилие;
6. мерките за осигуряване на защита въз основа на Регламент (ЕС) № 606/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на
мерки за осигуряване на защита по граждански дела (ОВ, L 181 от 29 юни 2013 г.).”
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „фактическо съпружеско съжителство“ се заменят с
„фактическо съжителство на съпружески начала“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „фактическо съпружеско съжителство“ се заменят с „фактическо
съжителство на съпружески начала“.
2. В т. 3 след думата „дете” се добавя „или от което се предполага, че пострадалата е
бременна”.
3. В т. 9 думите „фактическо съпружеско съжителство“ се заменят с „фактическо
съжителство на съпружески начала“.
4. В т. 10 думите „фактическо съпружеско съжителство” се заменят с „фактическо
съжителство на съпружески начала или лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя”.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Мерките за защита от домашното насилие са:
1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока,
определен от съда;
3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището,
местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и
срок, определени от съда;

4. забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е
форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез
всякакви други средства и системи за комуникация при условия и срок, определени от съда;
5. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при
родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това
не противоречи на интересите на детето;
6. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми
за преодоляване на агресията и справяне с гнева;
7 задължаване на извършителя да посещава програма за лечение на зависимости в
случаите, в които е установено, че употребява наркотични или психоактивни/психотропни/
вещества, алкохол или друго упойващо вещество или друг вид зависимости;
8. забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба
на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия по Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия или
прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда;
9. насочване на пострадалите лица за ползване на специализирани услуги за защита
или програми за възстановяване;
10. насочване на пострадалите деца за ползване на специализирани услуги за защита
на деца, жертви или свидетели на насилие.“
(2) Мерките по ал.1, т. 2, 3, 4, 5 и 8 се налагат за срок от три до 18 месеца.
(3) Мярката по ал. 1, т. 5 се налага във всички случаи, когато пострадалият и
извършителят имат дете.
(4) В случаите на висящ съдебен спор между родителите по упражняване на
родителските права, по определяне местоживеенето на детето или режима на личните
отношения, препис от заповедта за незабавна защита и заповедта за защита по ал. 1, т. 5 се
изпраща на съответния съд.”
§ 5. Член 6 се отменя.
§ 6. Създават се глави първа „а“, първа „б“ и първа „в“:
„Глава първа „а“
Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие
Чл. 6а. (1) Към Министерския съвет се създава Национална комисия за превенция и
защита от домашното насилие, наричана по-нататък „Националната комисия“.
(2) Националната комисия е специализиран постоянно действащ колегиален орган за
осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие.
(3) Председател на Националната комисия е заместник министър-председател,
определен от Министерския съвет. В състава на комисията се включват заместник-министър
на вътрешните работи, заместник-министър на труда и социалната политика, заместникминистър на правосъдието, заместник-министър на външните работи, заместник-министър
на здравеопазването, заместник-министър на образованието и науката, заместник- министър

на младежта и спорта, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето,
заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, определени от
съответните министри и председатели, и изпълнителен директор на Агенцията за качеството
на социалните услуги.
(4) В състава на Националната комисия се включват определени от председателя на
Върховния касационен съд и главния прокурор техни заместници.
(5) В заседанията на Националната комисия, при условията и по реда, определени с
правилника по ал. 8, могат да участват омбудсманът на Република България, народни
представители, представители на Националното сдружение на общините в Република
България, на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на
общественополезна дейност, и международни организации с представителства в страната,
които извършват дейност по превенция и защита от домашно насилие, ръководители на
други държавни органи, представители на органи на местното самоуправление и местната
администрация, на професионални и граждански организации, други длъжностни лица и
експерти.
(6) При осъществяване на своята дейност Националната комисия се подпомага от
координационно звено, което се състои от държавни служители, определени от
ръководителите на структурите, включени в състава на Националната комисия.
(7) Дейността на Националната комисия се осигурява организационно от
Министерството на вътрешните работи.
(8) Министерският съвет приема правилник за устройството, организацията и
дейността на Националната комисия.
Чл. 6б. (1) Националната комисия:
1. определя приоритетите в политиките в областта на превенцията и защитата от
домашното насилие на пострадалите лица;
2. осъществява координация, мониторинг и оценка по отношение на изпълнението на
политиките и мерките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие;
3. разработва Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от
домашно насилие и го представя за приемане от Министерския съвет, организира и
координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането
на закона, следи за ефективното функциониране на Координационния механизъм и дава
указания по прилагането му;
4. разработва Национална програма за превенция и защита от домашното насилие въз
основа на определените приоритетни дейности за финансиране и я внася за приемане от
Министерския съвет, като прави предложения за актуализирането й при необходимост;
5. изисква и получава информация от други държавни органи, физически и
юридически лица, както и от неправителствени организации, които имат отношение към
превенцията и защитата от домашното насилие;
6. създава и поддържа национална база данни, свързани със случаите на насилие, и
списък на лицензираните доставчици на социални услуги и юридическите лица,
регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с

нестопанска цел, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното
насилие, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни;
7. обобщава и анализира резултатите от изпълнението на политиките в областта на
превенцията и защитата от домашното насилие и предлага мерки за повишаване на тяхната
ефективност;
8. публикува и разпространява статистическа информация във връзка с домашното
насилие при спазване на изискванията на Закона за статистиката;
9. организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни
кампании за лица от рисковите групи;
10. разработва и актуализира проекти на стратегии, програми и планове в областта на
превенцията и защитата от домашното насилие и следи и отчита тяхното изпълнение;
11. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни
актове в областта на превенцията и защитата от домашното насилие;
12. осъществява международно сътрудничество с международни организации с
дейност в сферата на превенцията и защитата от домашното насилие;
13. финансира след извършена процедура по подбор дейностите, заложени в
Националната програма за превенция и защита от домашното насилие във връзка с програми
за превенция и специализирани услуги за защита от домашно насилие и следи за тяхното
изпълнение;
14. изгражда и поддържа денонощна телефонна линия за подкрепа и насочване на
пострадали от домашно насилие с национално покритие за информиране, консултиране и
помощ на пострадалите от домашно насилие, чието функциониране се урежда с правилника
за прилагане на закона.
(2) Председателят на Националната комисия представя ежегоден доклад за дейността
ѝ пред Министерския съвет.
Глава първа „б“
Взаимодействие на Националната комисия с други държавни органи
Чл. 6в. (1) Органите на изпълнителната власт, съдилищата, общините и юридическите
лица, които работят по превенцията и защитата от домашното насилие, си взаимодействат.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява чрез:
1. обмен на информация за идентифицираните случаи на насилие, оценката на риска,
насочването към компетентните органи и/или организации, определянето на мерките за
защита и подкрепа, молбите за защита от домашното насилие и изпълнението на мерките;
2. извършване на съвместни действия при защита от домашно насилие.
(3) Редът за осъществяване на взаимодействието между органите на изпълнителната
власт, общините и юридическите лица, които работят по превенцията и защитата от
домашното насилие се определя от Националната комисия с Координационния механизъм
за помощ и подкрепа от домашното насилие.
Чл. 6г. Координационният механизъм урежда основните процедури на взаимодействие
между органите и доставчиците на социални услуги на следните етапи:

1. известяване и насочване:
а) идентифициране на случаите на насилие;
б) оценка на риска от гледна точка на живота и здравето на пострадалия с цел
адекватно планиране на мерки за защита и за координиран отговор;
в) насочване за ползване на социални услуги;
2. определяне на мерки за закрила:
а) определяне на мерки за закрила при пряка и непосредствена опасност от домашно
насилие;
б) определяне на мерки за закрила при риск или потенциален риск;
3. мерки за дългосрочна подкрепа след прекратяване на насилието - социално
включване:
а) психо-социално консултиране и психотерапевтична работа;
б) развиване на умения за реализация на труда и за реализиране в социалната среда;
в) социално консултиране, застъпничество и активна социална работа.
Чл. 6д. (1) Към Националната комисия се създава Централен регистър за случаите на
домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български
граждани, които са потърсили помощ и подкрепа.
(2) Централният регистър съдържа база данни за:
1. актовете на домашно насилие;
2. данни за пострадалите лица и извършителите и взаимоотношенията между тях;
3. вид насилие – физическо, психическо, сексуално, емоционално, икономическо,
ограничаване на права и др.;
4. продължителност на насилието;
5. причинени вреди на пострадалото лице;
6. история на насилието в отношенията;
7. подадени молби за издаване на заповед за защита или искания на прокурора по реда
на чл. 8;
8. наложените мерки по този закон, Закона за Министерството на вътрешните работи,
Закона за закрила на детето и предоставените социални услуги по реда на Закона за
социалните услуги;
9. физически лица и юридически лица, доставчици на социални услуги, които
осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие.
(3) Информацията, подлежаща на вписване в Централния регистър, редът за
събирането и представянето ѝ, организацията и функционирането на регистъра, както и
частта от данни, която е публична, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
Глава първа „в“
Превенция и защита от домашното насилие
Чл. 6е. (1) Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и
защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица.

(2) Органите на изпълнителната власт извършват подбор и обучение на лицата,
натоварени със защитата по този закон.
(3) Органите на изпълнителната власт, доставчиците на социални услуги, лицензирани
по реда на Закона за социалните услуги, и юридическите лица, регистрирани по реда на
Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, работят
за превенция и защита на лицата, пострадали от домашно насилие.
(4) Лицата по ал. 3 разработват, организират изпълнението и изпълняват програмите
по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9.
(5) В срок до 31 март Министерският съвет приема тригодишна Национална програма
за превенция и защита от домашно насилие за предстоящия тригодишен период.
(6) Средствата за финансиране изпълнението на задълженията по Националната
програма по ал. 5 се определят на база средносрочни тригодишни финансови прогнози,
изготвени от съответните министерства, имащи ангажименти към изпълнението на
дейности от програмата.
(7) Със Закона за държавния бюджет на Република България по бюджета на
Националната комисия се определят средства за финансиране на проекти на доставчици на
социални услуги, които отговарят на изискванията на ал. 3, и при условие, че те
осъществяват дейности по този закон, за разработване и изпълнение на:
1. програми за превенция от домашно насилие, които се отнасят до:
а) подготовка и одобряване на програми в учебни заведения;
б) програми за работа с органите на съдебната власт и с органите на Министерството
на вътрешните работи;
в) мониторинг на прилагането на закона;
г) провеждане на семинари и конференции;
д) издания и публикации;
2. програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, които
включват:
а) социално, психологическо и правно консултиране и специализирани програми за
възстановяване и /или защита на лица или деца, жертви на насилие или свидетели;
б) насочване към други необходими специалисти и интердисциплинарни консултации,
както и към социални услуги за лица, пострадали от домашно насилие;
3. обучение на лицата, които извършват защитата по закона;
4. специализирани програми, посещавани от лица, които са извършили домашно
насилие, и които включват социални и психологически консултации.
(2) Процедурите по избор на доставчици на социални услуги, условията и редът за
финансирането, отчитането и контролът по дейностите по превенция се определят с
правилника за прилагане на закона при спазване на правилата за държавните помощи.
Чл. 6ж. (1) На лице, пострадало от домашно насилие, се предоставят следните
специализирани услуги за защита по реда на този закон:
1. денонощна безплатна телефонна линия;

2. консултативен център за пострадали от домашно насилие;
3. кризисен център за пострадали от домашно насилие;
4. подслон (защитено жилище) за пострадали от домашно насилие за настаняване след
шестия месец от инцидента.
(2) Денонощна телефонна линия е специализирана телефонна линия за подкрепа и
насочване на пострадали от домашно насилие.
(3) Консултативен център е комплекс от интердисциплинарни специализирани услуги
за лица и/или техните деца, пострадали от домашно насилие, които се предоставят по
програми за психологическо, социално и правно консултиране и са насочени към
осигуряване на подкрепа за пострадалите едновременно с или след ползване на други
специализирани услуги.
(4) Кризисен център е комплекс от специализирани услуги за лица и/или техните деца,
пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до шест месеца и са насочени
към оказване на индивидуална подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности,
правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна
намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция и спешно настаняване.
(5) Подслон (защитено жилище) е специализирана услуга за лица и/или техните деца,
пострадали от домашно насилие след шестия месец от инцидента, която се състои в
осигуряването на защитено място за живеене с преференциални режийни разходи и
регулярна социална подкрепа. Ползването на тази услуга не изключва ползване и други
услуги в общността.
Чл. 6з. (1) Специализираните услуги по чл. 6ж се предоставят безвъзмездно на
пострадалите от домашно насилие. Услугите се предоставят независимо дали пострадалите
са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителя на насилието.
(2) При ползване на специализирана услуга по реда на този закон на пострадалите от
домашно насилие се предоставя подходяща и навременна писмена информация на
разбираем за тях език.
Чл. 6и. Лице, извършило домашно насилие, се насочва по реда на чл. 21, ал. 3 към
специализирана програма за преодоляване на агресията и справяне с гнева, която се заплаща
от него. Програмата може да бъде част от специализирана услуга или да се предоставя
самостоятелно.
Чл. 6к. Условията, редът и минималните стандарти за предоставяне на
специализираните услуги, както и за финансирането им и контролът се уреждат в
правилника за прилагане на закона.“
§ 7. В чл. 7 накрая се добавя „или районният съд, в чийто район пострадалото лице
фактически пребивава към момента на подаване на молбата“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него т. 4 се изменя така:
„4. директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато:
а) пострадалото лице е малолетно или непълнолетно, поставено е под запрещение или
е с увреждания;
б) са налице данните по чл. 18, ал. 1 и пострадалото лице се намира в безпомощно
състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост.“
2. създава се ал. 2:
„(2) Производството може да се образува и по искане на прокурора.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 8, т. 2 и 4” се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 2 и 4.”
2. В ал. 3 думите „чл. 8, т. 1 се заменят с „чл. 8, ал. 1, т.1.”
§ 10. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Молбата се подава в срок до три месеца от акта на домашно насилие. По
изключение, ако обективни причини налагат това, молбата може да се подаде в срок до 6
месеца от акта на домашно насилие.“
§ 11. В чл. 12, ал. 2 думите „чл. 8, т. 2 и 4 се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 2 и 4.”
§ 12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) В заседанието за разглеждане на молбата съдът пристъпва към събиране
на доказателствата и дава ход на устните състезания без да приканва страните към спогодба
или да ги напътва към медиация.
(2) При разглеждане на делото и постановяване на решението съдът взема предвид и
актовете на насилие, извършени преди срока по чл. 10, ал. 1, ако има доказателства за тях, с
цел индивидуализация на мерките за защита по чл. 5, ал. 1.
(3) Ако до приключване на съдебното дирене в първоинстанционното производство
ответникът извърши нов акт на домашно насилие спрямо молителя, последният може да
предяви допълнителна молба за защита, която съдът разглежда в рамките на образуваното
производство.
(4) Когато в хода на производството се установят данни за престъпление от общ
характер, преписи от материалите, съдържащи тези данни, се изпраща до съответната
прокуратура.
(5) Наличието на постановено решение, с което е издадена заповед за защита, не е
пречка молителят да предяви срещу същия ответник нова молба за защита в случаите, в
които ответникът е извършил акт на домашно насилие спрямо същия молител след
приключване на съдебното дирене в първоинстанционното производство.
(6) Съдът се произнася с решение в открито заседание. При отложено заседание съдът
се произнася или посочва деня, в който решението ще бъде обявено, и от този ден тече
срокът за обжалването му.

(7) Във всички случаи съдът с решението по ал. 6 налага на извършителя и глоба в
размер от 200 до 1000 лв.
(8) При повторно и последващо извършване на домашно насилие, глобата е в размер
от 400 до 1500 лева.
(9) При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, която има действие за
срока по чл. 5, ал. 2, считано от влизането в сила на решението.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решението и заповедта се връчват на страните, а в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 4 и
на дирекция „Социално подпомагане“ с указание за проследяване на случая за срок не помалко от една година от получаването на преписите.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Когато е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 8, решението и заповедта
се връчват и на районното управление на Министерството на вътрешните работи по
настоящия адрес на извършителя и на пострадалото лице.
(5) Когато е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6, 9 или 10, решението и заповедта се
връчват и на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на извършителя и на
пострадалото лице.“
§ 14. В чл. 17, ал. 1 думите „връчването му“ се заменят с „постановяването му в открито
заседание, а при отложено заседание – от деня, в който е посочено, че решението ще бъде
обявено“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Заповедта за незабавна защита подлежи на
незабавно изпълнение.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на страните. Копие от заповедта се изпраща служебно,
включително и по факс или електронна поща, до районното управление на Министерството
на вътрешните работи по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото лице.“
3. В ал. 5 думите „чл. 8, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 2 и 4”.
§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до
издаването на заповедта за защита или до влизане в сила на отказа на съда.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 8, ал. 1, т. 4 при прекратяване на делото определението се
изпраща на страните по делото, на органите на Министерството на вътрешните работи и на
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото

лице.“
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 8, ал. 1, т. 4 при прекратяване на делото издадената заповед за
незабавна защита се обезсилва и определението се изпраща на страните по делото, на
органите на Министерството на вътрешните работи, както и на дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото лице.”
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 1, 2 и 3“ се заменят с „т. 1, 2, 3, 4 или 8“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 2, извършителят се отстранява от
съвместно обитаваното жилище със съдействието на полицейските органи от районното
управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на
жилището.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6, 9 или 10, дирекция „Социално
подпомагане“ насочва лицето за ползване на социална услуга.“
4. Досегашната ал. 3 става 4.
§ 19. Създава се подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Икономическо насилие“ е поставяне на дадено лице в положение на
икономическа зависимост, изразяваща се в отнемане на достъп до икономически
възможности и ресурси, ограничен достъп до средства, изолиране на жертвата чрез
лишаване от средства за независими дейности, контрол на достъпа до здравеопазване,
заетост и образование, изключване от вземане на финансови решения, пълен контрол върху
средствата на лицето и други икономически ресурси, като се създава пълна зависимост за
средства за издръжка и за задоволяване на лични нужди др.
2. „Психическо насилие“ е умишлено сериозно засягане на психологическата
неприкосновеност на дадено лице чрез принуда или заплахи, вербално насилие, тормоз,
сплашване, постоянно критикуване, засрамване, порицаване, използване на обидни имена и
епитети, присмиване, имитиране, публично унизяване и др.
3. „Фактическо съжителство на съпружески начала“ е доброволно съвместно
съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не
съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, при което лицата се грижат
един за друг или за общо домакинство.“

§ 20. В заключителните разпоредби досегашните параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 5а стават
съответно параграфи 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Производствата по молби, искания и жалби, постъпили до влизането в сила на
този закон, се разглеждат по досегашния ред.
§ 22. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр.
54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр.28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984
г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986
г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90
от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.;
Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г.,
бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и
51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм., бр.
41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от
2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от
2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011
г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24,
41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от
2016 г. - бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018
г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г. и бр. 13, 23, 28, 88, 103 и 108 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 93, т. 31 думата „системно“ се заличава, а думите „или психическо насилие,
поставяне в икономическа зависимост“ се заменят с „психическо или икономическо
насилие“.
2. В чл. 144а ал. 1 се изменя така:
„(1) Който следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота,
свободата, половата неприкосновеност, честта или здравето му, или за живота, свободата,
половата неприкосновеност, честта или здравето на негови ближни, ако извършеното не
съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година или
пробация.“
3. В чл. 152:
а) в ал. 2 се създава т. 4:
„4. ако е последвала бременност.“
б) в ал. 3 се създава т. 1а:
„1а. ако е извършено от съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което
се намира или е било във фактическо съжителство на съпружески начала, или лице, с което

живеят или е живяло в едно домакинство“;
4. В чл. 191, ал. 3 след думите „14-годишна възраст“ се добавя „или е последвала
бременност“.
§ 23. (1) В шестмесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет
привежда в съответствие с него Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното
насилие (обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г., изм. бр. 47 от 2012 г., и бр. 50 от и. 60 от 2014 г.; Решение
№ 9744 на Върховния административен съд от 2014 г. – бр. 100 от 2014 г.).
(2) В шестмесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема
правилник за устройството, организацията и дейността на Националната комисия за
превенция и защита от домашното насилие.
(3) В шестмесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема
наредбата по чл. 6д, ал. 3.
§ 24. Параграфи 4, 5, 6, 13, т. 2 и 18, т. 1, 3 и 4 влизат в сила от 1 януари 2022 г.

