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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Необходимостта от настоящото учебно помагало е породена от нуждата 

студенти и интересуващи се от тематиката, свързана с формирането на политики в 

сферата на опазването на културното наследство, да намерят в синтезиран вид най-

често използваната нормативна база – национална и международна. Направен е 

подбор на различен тип нормативни документи – закони и наредби, конвенции и др., 

отнасящи се до въпросите, свързани с отделните етапи и развитието на процесите по 

управление, опазване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото 

наследство и в частност на българското такова.  

В правен аспект налице е система от специални закони, както и произлизащите 

от тях наредби, правилници, указания и др., които пряко оказват влияние върху 

отделните области на културата. Неминуемо законодателството търпи и своите 

изменения и промени, които са продиктувани от променящата се правна среда и се 

повлияват от измененията, наложени в рамките на Европейския съюз. Изданието 

съдържа актуалните към настоящия момент (2021 г.) основни нормативни 

документи. 

Правните механизми са част от създаването на управленски тип политики, 

защото задават рамката на конкретните такива и обличат в нормативен вид визията 

на държавата по отношение на културното наследство в неговата цялост. Може да се 

обоснове изводът на базата на правния анализ и развитието на законодателството, 

касаещо културното наследство, че тези конкретни публични политики се развиват. 

Преди всичко обаче е нужно да се познава и прилага добре правната уредба както на 

националното, така и на международното право. Управлението на движимото и 

недвижимото културно наследство е изключително сложен процес. Особено в 

съвременния динамичен начин на живот, когато глобализацията често взема 

приоритет и е в основата на отделни взети решения. Създаването, развитието и 

прилагането на политики в тази насока изисква не само точна и ясна компетентност, 

но и осведоменост по отделните аспекти на същността в развитието на процесите. 

Разбира се, за това е нужна и адекватна правна регламентация. В този смисъл логично 

е да се проследи актуалната към момента нормативна уредба, за да се изясни, доколко 

действащи са законовите хипотези и какви възможности всъщност те предоставят.  

Настоящото помагало съдържа закони, наредби, конвенции, стратегии и друг 

тип нормативни документи, които са предложени с последните към момента техни 

редакции и актуализации. Посочени са и линкове, на които могат да се видят в 

оригинал. Представени са общо 11 основни закона в сферата на културата, както и 11 

наредби, произтичащи от тях. Също така посочени са 8 от основните конвенции на 

ЮНЕСКО и 7 европейски конвенции. Препоръчани за ползване са и подбрани уеб 

сайтове, портали и бази с данни – всички те със свободен достъп за ползване. 

Необходимо е да се има предвид, че отделните нормативни документи търпят 

известни промени във времето. Това се налага както от динамиката на времето, така и 
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от променящата се ситуация в обществено-политическия живот на страната, Европа 

и света. 

В уводната част на настоящото издание е направен кратък преглед на някои от 

основните етапи и процеси, свързани с формиране на политики за управление на 

културно-историческото наследство в България през периода 1878–2020 г.  

 

*  *  * 

Учебното помагало е предназначено за широк кръг интересуващи се, както и за 

обучението на студенти по дисциплини, свързани с опазването и популяризирането 

на културно-историческото наследство. Основната цел е да се получи обща представа 

за правната среда, която слага своя отпечатък върху формирането на някои от 

основните приоритети и стратегически насоки, приети в Република България. 
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I. ЕТАПИ И ПРОЦЕСИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ПОЛИТИКИ 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 
НА БЪЛГАРИЯ (1878–2020 Г.) 

 

1.1. НОРМАТИВНА УРЕДБА В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ – 

ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ 
 

На базата на историческата и политическата действителност през последните 

140 години може да се обособят четири периода в развитието на оформящите се и 

развиващи се политики за опазване на културно-историческото наследство (КИН) в 

България. Всички те се повлияват както от политическите процеси, така и от 

икономическото развитие на страната през отделните години. От значение е и 

влиянието на важни международни фактори, в т.ч. военни конфликти, членуване в 

международни политически, военнополитически и икономически организации, 

блокове и формирования.1  

Периодите може да се обособят, както следва: 

- I период – 1978–1947 г. 

- II период – 1947–1991 г.  

- III период – 1991–2007 г. 

- IV период – 2007 г. до днес. 

 

I период (1978–1947 г.) 

Обща характеристика: сформиране на централни и местни органи за управление 

на културата и процесите, свързани с нея; изграждане на специализирано 

законодателство; оформяне на различни организации, работещи в сферата на 

изучаването и опазването на културно-историческото наследство. 

През първите години на този период се полагат основите на съвременната 

българска държава. В сила е Търновската конституция, която е основният закон на 

страната. Изграждат се и активно започват да функционират първите институции, 

работещи за формиране на държавна политика в сферата на КИН. Създава се и 

постепенно се развива специализирана нормативна уредба.  

Началните стъпки към приемане на специализирано законодателство в сферата 

на КИН се поставят от Константин Иречек (министър на просвещението в Княжество 

България през 1881–1882 г. в правителството на Казимир Ернрот и в последващ 

кабинет без министър-председател). През 1883 г. той публикува разработката си 

„Упътвание за събирание на географически и археологически материяли“. В нея се 

дават конкретни насоки и указания към всички, занимаващите се с разкриване и 

                                                 
1 Държавната политика в сферата на културно-историческото наследство след 1878 г. подробно е разгледана в 
изследване на проф. Стоян Денчев и проф. София Василева // Вж. Денчев, Ст., Василева, С. Държавна политика за 
културно-историческото наследство на България 1878–2009 [второ издание]. С., 2010.  
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изследване на намерените към този момент археологически паметници – крепости, 

стари градове, пещери, могили и пр. Изказва се препоръка подобни обекти да се 

описват комплексно – с посочване на географски ориентири, фолклорни и стопански 

данни. През 1884 г. излиза Окръжно №7711/ 23.08.1884 г., адресирано до окръжните 

управители в страната, в което се указва начинът за събиране и изпращане на 

намерени старини в Народната библиотека в София и се дават напътствия, свързани 

с оформящите се вече колекции, съдържащи културни ценности.2  

През 1888 г. е приет първият нормативен акт в сферата на опазването на 

културно-историческото наследство. Това са „Временни правила за научни и 

книжовни предприятия“. В тях се дават конкретни указания по отношение на 

начините и способите, свързани с издирване и съхраняване на старинни документи с 

историческа стойност. Посочва се, че всички открити „старини“ са изключително 

държавна собственост. Определя се и начинът за провеждане на започналите вече в 

страната археологически разкопки, които са контролирани от Министерството на 

народното просвещение (МНП). Акцент се поставя и върху необходимостта от 

събиране и описване на фолклорни и етнографски материали – народни песни, 

предания, поговорки, гатанки и др., което също се възлага като отговорност на МНП. 

За целта се отделят и определени средства, които да подпомогнат тези дейности.3  

През 1889 г. е изработен и приет първият закон в сферата на културното 

наследство – Закон за издирвание старини и за спомагание на научни и книжовни 

предприятия.4 Официално се въвежда понятието „старини“, като това определение 

основно се възприема и в правната система като обозначение на археологически 

находки, разкрити при проведени разкопки. С него се заменят често използваните до 

този момент понятия като „древности“ и „останки от миналото“. Новото понятие се 

използва за определяне на различни намерени паметници – монети, паметници, 

статуи, гробници, оръжия, оръдия и пр.; документи – ръкописи, стари печатни книги 

и пр. Разписват се текстове, с които се цели подпомагане на започналите действия в 

сферата на археологията, етнографията и музейното дело.5  

Неоценима подкрепа на държавата оказват сформираните различни 

организации, инициирани от учени и общественици. Ярък пример в тази посока е 

създаденото през 1892 г. Дружество за поддържане на изкуството в България, чиито 

учредители си поставят за цел да работят за развитие на нормативната база в сферата 

на културното наследство, насърчаване на издирването на нови паметници, 

сформиране на музеи, в които те да бъдат съхранявани, както и издирване, 

съхраняване и проучване на българските художествени паметници. По същото време 

от Народната библиотека се отделя Народният музей, който включва три основни 

сбирки – старовековна, етнографска и нумизматична.6 

                                                 
2 Денчев, Ст., Василева, С. Цит. съч., с. 98–99. 
3 ДВ, бр. 31, 19 март 1888 г. 
4 ДВ, бр. 13, 17 януари 1890 г. 
5 Недков, С. История на музейното дело в България. С., 2006. 
6 Денчев, Ст., Василева, С. Цит съч., с. 116.  
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Активна дейност в посока разработване на конкретни указания и нормативни 

документи, насочени към опазване на КИН, проявяват двама изключителни 

български учени – проф. Иван Шишманов и проф. Васил Златарски. Те поставят 

основите на развитие на модел, насочен пряко към изграждане на система от мерки, 

целящи издирването и запазването на съхранените останки от българското 

историческо минало. Започналото развитие на институти и музеи в България след 

Освобождението през 1878 г. се поставя на сериозна научна основа. Разработват се и 

се приемат поредица от нормативни актове, съпътстващи структурирането основно 

на археологическото проучване в България, както и финансовата подкрепа на 

държавата за развитието на все по-разширяващите се археологически разкопки. 

Активна роля започват да играят Българската академия на науките и Софийският 

университет „Св. Климент Охридски“. Със своята дейност се открояват и Царските 

природонаучни институти (създадени през 1899 г.). На 1 декември 1900 г. бива 

публикувано Окръжно №9530 на Министерството на народното просвещение, с което 

се нарежда на всички училищни инспектори да поощряват учителите да се включат 

активно в издирване и записване на материали от областта на фолклора, 

диалектологията и етнографията. Под формата на 8 точки са дадени конкретни 

указания към учителите в тази посока.7 На 9 ноември 1901 г. е създадено Българското 

историческо дружество. Инициатор и основател е проф. Димитър Д. Агура, който в 

периода 1901–1911 г. е председател на дружеството. От 1906 г. то започва да издава 

„Известия на Историческото дружество от София“, където сътрудничат и публикуват 

свои материали д-р С. Табаков, проф. В. Златарски, проф. П. Ников и др.8 Започват и 

поселищните проучвания под ръководството на проф. А. Иширков, който през 1906 г. 

публикува „Упътване за изучаване на селищата в българските земи“. Упътването 

оказва неоценима помощ на местните учители, за да провеждат ефективни 

краеведски проучвания. Друг значим документ е „Упътване за събиране и пазене на 

старини“ от 1909 г., в който детайлно се описват начинът на издирване на 

археологическите старини, тяхното документиране и условията за правилно 

съхраняване.9 През 1911 г. бива приет Закон за старините. Той е дело на широк кръг 

от учени и държавници, между които професорите Ив. Шишманов и В. Златарски, 

Андрей Протич и др. В административно отношение се създава Служба за запазване и 

поддържане на старините, която се оглавява от директора на Народния 

археологически музей. През последващите години активна дейност развива и проф. 

Богдан Филов, който освен политически и държавен деец е и виден археолог и 

изследовател. Той полага основите на модернизиране на съществуващата музейна 

мрежа. Активно се работи и по посока запазване на наличното недвижимо културно 

наследство. С тази цел през 1936 г. е приета и специална Наредба-закон за запазване 

на старинните постройки в населените места. Въвежда се и категория на сгради с 

национална архитектурна значимост, като се предвижда и тяхното постепенно 

                                                 
7 Окръжно на Министерството на народното просвещение №9530 от 1 декември 1900 г. СбНУНК, т. 16–17, 1900, с. 
VII-ХIV. 
8 ЦДА, ф. 1241, оп. 1, а.е. 11. 
9 Денчев, Ст., Василева, С. Цит. съч., с. 140. 
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откупуване от общините или държавата и превръщането им в музеи. През 1939 г. е 

разработен проект за нов Закон за старините. По същество в него се залагат нови и 

изключително прогресивни за този момент разпоредби. Проектът предвижда да се 

въведе регистрационен режим за старините, собственост на частни лица, а също и 

правила за тяхното отчуждаване. Той регламентира правото на държавата на първи 

купувач в срок от три месеца в случаите, когато собственик реши да продаде старина. 

Предвижда се също така различно право на собственост – държавна, общинска, 

църковна и частна, като са посочени и съответните отговорности по опазването на 

паметниците и разходите по поддръжката, експонирането и съхранението им.10 

 

 II период (1947–1991 г.) 

 Обща характеристика: приемане на ново законодателство в сферата на КИН; 

централизирано управление с въвеждане на елементи на класово-партийния подход; 

изграждане на централни и местни структури за управление; включване в 

международни организации. 

През втората половина на ХХ в. разкриването, опазването и популяризирането на 

КИН в България се основават на разработената сериозна и същевременно напълно нова 

нормативна уредба, която в последващите години търпи множество промени и 

изменения. В основата стои приетата на 4 септември 1947 г. Конституция на НР 

България. 11  Първите стъпки се характеризират с възприемане на принципа за 

изработване на поредица от поднормативни актове, изготвени от изпълнителната 

власт – МС, укази, постановления, наредби и т.н. Обсъжда се вариантът да се приеме нов 

Закон за паметниците на културата и музеите.12 През 1951 г. е издадено Постановление 

на МС №1608, с което се поставят всички паметници на културата, намиращи се в 

пределите на НРБ, под защитата на държавата. За осъществяване на директен 

контрол върху паметниците на културата се създава Съвет за опазване на 

паметниците на културата към Комитета за наука, изкуство и култура, който по това 

време е с ранг на министерство. През 1952 г. е публикувана Инструкция за 

привеждане в известност, регистрация и опазване на паметниците на културата, 

която разглежда по-подробно основните постановки на Постановление №1608 на МС 

и дава конкретни указания за тяхната приложимост в практиката. Следва приетото 

през 1958 г. Постановление на МС №165 за опазване на паметниците на културата и 

развитието на музейното дело, което бива доразработено с издадения през 1959 г. 

Правилник за приложението му.13 В края на 1966 г. Музейният съвет и Съветът по 

опазване на паметниците на културата към Комитета за култура и изкуство обсъждат 

                                                 
10 Недков, С. Цит. съч. 
11  С приетата на 4 декември 1947 г. Конституция се отменя действалата повече от половин век Търновска 
Конституция. Новият основен документ, останал в историята и с името Димитровска конституция, урежда 
обществено-стопанските отношения за прехода към социализма, правата и задълженията на гражданите и 
държавното устройство на Народна република България. Тази Конституция действа до 1971 г., когато е отменена 
и бива приета нова, просъществувала до 1991 г.  
12 Недков, С. Цит. съч. 
13 Вж. Постановление №1608 на МС, обн. ДВ, бр. 7 от 1952 г.; Инструкция за привеждане в известност, регистрация 
и опазване на паметниците на културата, обн. в Известия, бр. 79 от 1952 г.; Постановление на МС №165 и 
Правилник за приложението му, обн. в Известия, бр. 68 от 1958 г. и бр. 71 от 1959 г. 
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конкретни текстове на законопроект за нов Закон за опазване на паметниците на 

културата и музеите. Явява се необходимостта и от осъвременяване на отделните 

използвани понятия. До този момент в методологично отношение за един 

сравнително дълъг период от време по отношение на разкритите образци на КИН се 

използва понятието „паметник на културата“. Според Чл. 3 от приетия през 1969 г. 

Закон за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ) това е „всяко недвижимо и 

движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и 

за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава 

обществена значимост“. В допълнителните разпоредби на ЗПКМ (§2) са определени 

„движими паметници на културата – национално богатство“: „Движимите паметници 

на културата, които са с най-голяма научна и културна стойност и представляват 

значителен интерес за националното наследство от историческа, художествена или 

археологическа гледна точка“.14  

От есента на 1975 г. след съответната ратификация в България влиза в сила един 

специфичен международен акт, какъвто е Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 

световното културно и природно наследство. Същата променя терминологията и 

налага ново понятие – термина „културно наследство“. То е определено в Чл. 1 на 

Конвенцията и според него в обсега на културното наследство в отделните страни 

следва да се възприемат: „Паметниците: архитектурни произведения, скулптури или 

монументална живопис, археологически елементи или структури, надписи, пещери и 

групи от елементи с изключително световно значение от гледна точка на историята, 

изкуството или науката; ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, 

които поради своята архитектура, своето хармонично единство или своята 

интеграция в околната среда имат изключително световно значение от гледна точка 

на историята, изкуството или науката; забележителните места: човешки творби или 

произведения, създадени съвместно от човека и природата, както и зоните, 

включително и археологичните обекти с изключително световно значение от гледна 

точка на историята, естетиката, етнологията или антропологията“. През 1976 г. се 

сформира и нов орган за опазване на културно-историческото наследство – 

Национален институт за паметниците на културата. Той съчетава както чисто 

административни функции по определяне на различните категории на паметниците, 

така и научна дейност, която е от съществено значение.  

Важно е да се отбележи, че през този период катализатор за осъществяване на 

различни мерки, свързани с опазването и популяризирането на КИН, са и решенията, 

взети на национално ниво във връзка с отбелязването на 1300-годишнината от 

основаването на българската държава. В началото на 1978 г. се взема решение на 

Секретариата на ЦК на БКП от 3 февруари 1978 г., последвано и от съответното 

разпореждане на Министерския съвет (4 април 1978 г.), в резултат на което е 

изготвен и одобрен проект на Програма за дейността на Националния комплекс 

„Култура“, свързана с 1300-годишнината от основаването на българската държава. От 

своя страна ръководството на Комитета за култура утвърждава нов орган за 

                                                 
14 Закон за паметниците на културата и музеите. ДВ, бр. 29 от 11 април 1969 г. 
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координиране на действията по отношение културната политика в сферата на КИН 

за страната – Върховен съвет по културно-историческо наследство. В него се 

включват изтъкнати учени и специалисти в областта на културно-историческото 

наследство, представители на министерства и институти. През декември 1978 г. е 

приета и Програма за дейността на Комитета за култура, свързана с 1300-

годишнината от основаването на българската държава. Макар че по своята същност 

това не са правнонормативни актове, то същите притежават силата на стратегически 

документи, които предопределят за години напред политиката в сферата не само на 

опазването и популяризирането на културно-историческото наследство, но и на 

културата като цяло. Доказателство за това са реализираните инициативи, част от 

които преминали под мотото „България – страна на древни култури“, както и тези, 

проведени под знака на „Културно-историческата мисия на българската държава“. 

Това са две от основните тематични области, с които България отбелязва своята 

многовековна история. Освен изграждането на напълно нова културна 

инфраструктура в страната, включваща създаването и обновяването на десетки 

музеи, организират се и се провеждат множество национални и международни 

конференции и симпозиуми, реализират се изложби и различен тип други събития.15 

 

III период (1991–2007 г.) 

Обща характеристика: адаптиране на националното законодателство в 

сферата на културата с европейското; прилагане на нови подходи на управление и 

приемане на принципа за децентрализация в управлението; въвеждане на нови 

механизми на финансиране. 

През 1991 г. е приета нова Конституция на Република България. Важен момент 

е връчването в края на 1995 г. официална молба на страната за членство в 

Европейския съюз.16 Това дава началото на осъществяването на сериозни промени в 

цялостния обществен, икономически и политически живот, които оказват своето 

влияние и върху политиките за опазване на културното наследство. Започва 

разработването на напълно нова нормативна уредба, която цели да приведе 

българското законодателство в унисон с европейското и световното законодателство 

в сферата на културата и опазването на културно-историческото наследство. 

Началото е поставено с приемането на Европейската конвенция за опазване на 

археологическото наследство (приета от България още през 1993 г.). В Чл. 1 се дава 

определение на понятието „археологическо наследство“, което се възприема като 

съвкупност от „всички останки и предмети, както и други следи на човечеството от 

минали епохи“, чието опазване и проучване подпомага „проследяването на историята 

на човечеството и неговата връзка с природната среда“. Основни източници на 

информация са „разкопките, или находките, както и останалите методи за изследване 

на човечеството и свързаната с него среда“. Археологическото наследство „включва 

                                                 
15 Недков, С. Цит. съч. 
16 На 22 декември 1990 г. VII велико народно събрание приема решение за изразяване на желание от страна на Р 
България за присъединяване към Европейската общност. Същото е препотвърдено на 14 декември 1995 г. от 
XXXVII обикновено народно събрание. 
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структури, постройки, групи сгради, разработени обекти, движими и други 

паметници, както и техния контекст, независимо от това дали се намират на сушата 

или под вода“.  

През 1996 г. е приет Закон за народните читалища, с който се уреждат правният 

статут, учредяването, видовете, функциите, управлението и финансирането на 

читалищата като традиционни български културно-просветни организации. 

Следващата крачка е през 1999 г., когато е приет Закон за закрила и развитие на 

културата. Регламентира се правният статут на културните организации и на 

отделните видове културни институти – държавни, общински, частни и със смесено 

участие. Регламентирани са правомощията на Министерския съвет и на министъра на 

културата. Националният фонд „Култура“ към Министерството на културата и 

общинските фондове „Култура“ на местно ниво са самостоятелни юридически лица с 

функции да набират, управляват и разходват средства, предназначени за 

осъществяване на националната културна политика. Възприема се, че „културно-

историческото наследство“ е съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет. Законът посочва само основните принципи на националната 

политика за култура. По своята същност това е напълно нов тип закон. Правилата и 

механизмите за подпомагане на дарителската дейност са предвидени в Закона за 

Националния дарителски фонд (НДФ) „13 века България“. По своята същност това е 

устройствен закон, който урежда създаването, структурата, дейността и 

финансирането на фонда. НДФ „13 века България“ има за цел да организира и 

подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически 

и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, 

възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, 

здравеопазването и други социални сфери. Насърчаването на дарителството, 

меценатството и спонсорството в областта на културата е отразено в приетия през 

2005 г. Закон за меценатството. С него се уреждат обществените отношения, свързани 

с безвъзмездно предоставяне на помощ от физически и юридически лица (меценати), 

но не създава реален механизъм за стимулиране на физическите и юридическите 

лица, посредством който да подпомагат развитието на културата. Преобладаващата 

част от неговите норми са относно регистрацията на меценатите и на организациите, 

подпомагащи културата, изискванията за осъществяване и контрол върху тяхната 

дейност. В изпълнение на преговорите за членство в ЕС се разработва и нов тип 

медийно законодателство. През 1998 г. е приет Законът за радиото и телевизията, 

който в хода на преговорите бива и съществено променен (през 2000 и 2001 г.). В 

съответствие с европейската и световната практика е разработен и приет нов закон, 

който протектира правата на авторите на произведенията на литературата, 

изкуството и науката – Закон за авторското право и сродните му права.  

България ратифицира Рамковата конвенция на Съвета на Европа за значението 

на културното наследство за обществото, която е приета в края на 2005 г. В нея за 

пръв път се прави опит да се създаде единно разбиране за „общо европейско 

наследство“. Основополагащо е разбирането за единството на „всички форми на 
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културно наследство в Европа, които заедно представляват споделен източник на 

памет, разбиране, идентичност, единство и творчество, както и идеалите, принципите 

и ценностите, възникнали от опита, придобит чрез прогреса и конфликтите от 

миналото, които утвърждават развитието на мирно и стабилно общество, основано 

на спазването на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона“. 

 

IV период (2007 г. и към момента) 

Обща характеристика: децентрализация на управлението в сферата на 

културата и културното наследство; прилагане на нови механизми на управление и 

финансиране; промени в културното законодателство; повишаване на 

административния капацитет. 

Този период започва от 1 януари 2007 г. и продължава и понастоящем. През 

2009 г. българската държава приема нов специализиран закон – Закон за културното 

наследство (ЗКН). Той отменя напълно действащия до този момент ЗПКМ. С него се 

утвърждава и взаимовръзката между културното наследство и природното богатство 

на страната, което може да се счита за стъпка напред в областта на правното 

осигуряване на опазването на културното и природното наследство. В съответствие 

с българското законодателство и утвърдената практика институционално 

съществуват няколко форми на културни организации. Двете основни групи са: 

държавни и общински културни организации, респективно – държавна и общинска 

собственост върху обекти от културно-историческо естество. Тяхното деление се 

осъществява по смисъла на разпоредбите на ЗЗРК и ЗКН.  

Необходимостта от законодателни промени, ясно изразени след 2000 г., изисква 

и изработване на ясна визия в това отношение. Това с особена сила важи както за 

културата като цяло, така и за идентифицираното културно-историческо наследство. 

В основен приоритет по отношение на развитието на процесите, свързани с 

изграждане на национална културна политика, като първостепенни се очертават 

изясняването на връзките между центъра (национално ниво) и районите 

(регионално ниво) в страната. Катализатор за това са започналите процеси за 

създаването и реализирането на партньорски програми, насочени към споделяне на 

най-добрите практики при решаването на спешни въпроси за развитието на 

обществото. Това е и в отговор на изискванията за хармонизиране на българското 

законодателство с общоевропейското. Като стратегическа цел се възприема, че това 

ще бъде подход, насочен към постигане на: 

– Нови процеси за стимулиране на дебатите и диалога за представяне и 

направляване на социални промени; 

– Представяне на креативни идеи, свързани с положителния и отрицателния 

опит в развитието на обществото; 

– Повлияване на диалога и мисленето по посока развитие на нормативната 

уредба и нейната промяна; 

– Прилагане на европейското законодателство и отразяването му в 

българското такова. 
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1.2. БЪЛГАРИЯ И ЮНЕСКО 
 

През 1945 г. в рамките на Организацията на обединените нации (ООН) е създадена 

Организация за образование, наука и култура на ООН – ЮНЕСКО. Десет години по-късно 

на 17 май 1956 г. България става официален член на организацията. В рамките на 

страната като основен орган за работа по проблемите на организацията,  както и 

поддържане на преки връзки с нея, е Националната комисия за ЮНЕСКО на Република 

България. Същата е създадена с разпореждане на Министерския съвет от 25 май 1956 г. 

и функционира на базата на Постановление №147 на Министерския съвет от 

30.06.2004 г. и на Устройствения правилник за нейната дейност. Международноправна 

основа за дейността на тази комисия е Хартата на националните комисии, приета на ХХ 

генерална конференция на ЮНЕСКО. Комисията е в структурата на Министерството  на 

външните работи. Дейността на България в ЮНЕСКО се координира и в 

дипломатически аспект. България има акредитирано свое Постоянно 

представителство в седалището на международната организация в Париж начело с 

посланик, който представлява страната. 17  През годините България ратифицира и 

прилага всички конвенции, приети от Генералната асамблея на ЮНЕСКО, които са 

групирани в разделите: Култура, Образование, Авторско право, Околна среда и Спорт. 

Съобразно утвърдената и от ЮНЕСКО практика международните конвенции на 

организацията подлежат на ратификация, приемане или присъединяване от 

държавите. Те определят правила, с които държавите се задължават да се 

съобразяват.18 В този аспект България се присъединява или подлага на последваща 

ратификация от българския парламент 17 от конвенциите на ЮНЕСКО. 19 

 

Конвенция Дата и акт на приемане/ 

ратификация/ 

присъединяване 

Международна конвенция срещу допинга в спорта 

(2005) 

12.01.2007 г.  

Ратификация 

Конвенция за защита и насърчаване на 

многообразието от културни изрази (2005) 

18.12.2006 г.  

Ратификация 

Конвенция за опазване на нематериалното културно 

наследство (2003) 

10.03.2006 г. 

Ратификация 

Конвенция за опазване на подводното културно 

наследство (2001) 

10.09.2003 г. 

Ратификация 

                                                 
17 Повече за взаимодействията между България и ЮНЕСКО по отношение на формиране на политики за културно 
наследство вж. в изследването на проф. София Василева: Василева, С. Културно наследство и устойчиво развитие. 
Концепции, политики, добри практики. С., 2013. ISBN 978-954-2946-59-5. 
18  Вж. General introduction to the standard-setting instruments of UNESCO // <http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=49557&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>  
19 Вж. <https://en.unesco.org/countries/bulgaria/conventions> .  
Във II част са представени текстовете на някои от по-важните конвенции, свързани с опазването на културното 
наследство, по които България е страна.  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49557&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49557&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://en.unesco.org/countries/bulgaria/conventions
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Втори протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за 

защита на културните ценности в случай на въоръжен 

конфликт 

14.06.2000 г. 

Ратификация 

Конвенция за признаване на квалификации по 

отношение на висшето образование в Европейския 

регион (1997) 

19.05.2000 г. 

Ратификация 

Конвенция за защита на производителите на 

фонограми срещу неразрешено дублиране на техните 

фонограми 

31.06.1995 г. 

Присъединяване 

Международна конвенция за защита на 

изпълнителите, продуцентите на фонограми и 

излъчващите организации (1971) 

31.06.1995 г. 

Присъединяване 

Конвенция за техническо и професионално 

образование (1989) 

1.07.1994 г. 

Протокол за изменение на Чл. 6 и Чл. 7 от 

Конвенцията за влажните зони с международно 

значение, особено като местообитание на 

водолюбивите птици 

21.06.1990 г. 

Ратификация 

Протокол за изменение на Конвенцията за влажните 

зони с международно значение, особено като 

местообитание на водолюбивите птици 

27.02.1986 г. 

Подпис без резерва 

относно ратификацията 

Конвенция за признаване на изследвания, дипломи и 

степени, свързани с висшето образование, в 

държавите, принадлежащи към региона на Европа 

(1979) 

22.04.1981 г. 

Ратификация 

Конвенция за влажните зони с международно 

значение, особено като местообитание на 

водолюбивите птици (1971) 

24.09.1975 г. 

Подпис без резерва 

относно ратификацията 

Универсална конвенция за авторското право, 

преработена на 24 юли 1971 г. с декларация-

допълнение относно Чл. XVII и резолюция относно Чл. 

XI (1971) 

7.03.1975 г. 

Присъединяване 

Конвенция за опазване на световното културно и 

природно наследство. (1972) 

7.03.1974 г. 

Приемане 

Конвенция за мерките, насочени към забрана и 

предотвратяване на незаконен внос, износ и 

прехвърляне на правото на собственост на културни 

ценности (1970) 

15.09.1971 г. 

Ратификация 

Конвенция относно международния обмен на 

публикации (1958) 

4.03.1963 г. 

Ратификация 

Конвенция срещу дискриминацията в образованието 

(1960) 

4.12.1962 г. 

Приемане 
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Конвенция относно обмена на официални публикации 

и правителствени документи между държавите (1958) 

4.03.1963 г. 

Ратификация 

Първи протокол към Конвенцията за защита на 

културните ценности в случай на въоръжен конфликт 

(1954) 

9.10.1958 г. 

Присъединяване 

Конвенция за защита на културните ценности в 

случай на въоръжен конфликт с правила за 

изпълнение на конвенцията (1954) 

7.08.1956 г. 

Присъединяване 

 

По отношение на опазването на културното наследство на базата и на приетите 

конвенции ЮНЕСКО разработва т.нар. представителни списъци на елементи на 

световното наследство – Списък на световното културно и природно наследство на 

ЮНЕСКО, създаден по силата на Конвенцията за опазване на световното културно и 

природно наследство от 1972 г.; Списък на елементите на нематериалното културно 

наследство на човечеството и Регистър на добрите практики, създадени по силата на 

Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. България има свои 

вписани елементи и в трите списъка. 20 

От началото на 2000 г. ЮНЕСКО обръща специално внимание на т.нар. творчески 

индустрии. Те включват занаяти, дизайн, издателска дейност, кино и музика, 

експертна подкрепа и насърчаване на сътрудничеството между публичните и 

частните участници в културния сектор, дейности за обучение, панаири и фестивали 

и др. През 2002 г. е приета препоръката за изграждане на Световна обсерватория за 

социалния статус на творците, която по своята същност представлява своеобразна 

база данни за националната законодателна рамка и съобразяването с 

международните норми на статута на творците от различните изкуства (музикално-

сценични, пластични, графични, театър, танц, кино и литература); формите на 

образование и подкрепа на творчеството, авторски права, както и база данни за 

творческите организации. България е сред първите страни, които се присъединяват 

към Обсерваторията.21  

 

1.3. БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Културната политика на Съвета на Европа (СЕ)22, в т.ч. и тази, насочена пряко 

към разкриването, опазването и съхраняването на културното наследство, цели да 

развие чувството за европейска културна идентичност, като едновременно с това 

съхрани  характерните елементи, изграждащи нейното богатство. Този подход 

изисква опазването и експонирането на идентичностите, на тяхното многообразие и 

                                                 
20  Вж. Списък на елементите, вписани в Световното културно и природно наследство, на   
<http://whc.unesco.org/en/list/ >; Световната представителна листа на елементите на нематериалното културно 
наследство на човечеството и Регистър на добрите практики < https://ich.unesco.org/en/state/bulgaria-BG>  
21 Вж. <http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=34326&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> 
22 Съветът на Европа е най-старата политическа организация на континента, създадена през 1949 г., в която в 
момента членуват 45 европейски страни, включително 21 страни от Централна и Източна Европа. Седалището на 
Съвета е в Страсбург, Франция. България става 27-ият член на СЕ на 7 май 1992 г. 

http://whc.unesco.org/en/list/
https://ich.unesco.org/en/state/bulgaria-BG
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
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общите им корени посредством познаването, разбирането и зачитането на другите 

култури. Всяка една политика в тази област поставя неизбежно въпроса за 

съществуващата връзка между културата и правата на човека. Основните цели на 

Съвета, насочени към общ икономически просперитет и утвърждаване на 

общоевропейските ценности, пряко кореспондират с идеите за културно развитие и 

приобщаване. В този смисъл се развива и сътрудничеството на СЕ с България, което е 

насочено и към постигане на: 

– развитието и популяризирането на европейската културна идентичност и 

многообразие; 

– утвърждаването на ролята на културата като „четвъртия елемент“ на 

устойчивото  развитие и важен фактор за подобряване на благосъстоянието 

на нациите, следвайки зададените принципи на стимулиране на 

творчеството, интеркултурния диалог, участието на деца и младежи в 

процесите на популяризиране и социализация на културното наследство, 

изграждането на регионални партньорства и сътрудничество и др. 23 

Един от основополагащите нормативни документи, приет от СЕ, е Рамковата 

конвенция за значението на културното наследство за обществото. Същата се базира 

на различните инструменти на Съвета на Европа и в частност на Европейската 

културна конвенция (1954 г.), Конвенцията за опазване на архитектурното наследство 

на Европа (1985 г.), Европейската конвенция за опазване на археологическото 

наследство (1992 г.) и на Европейската конвенция за ландшафта (2000 г.). 

Документът  е приет през 2005 г. и към момента все още не е ратифициран от редица 

държави, в т.ч. и от България. В областта на културата и опазването на КИН 

българската държава участва в двата управителни комитета на СЕ – Управителен 

комитет за култура и Управителен комитет за културно наследство. Като член на 

Съвета на Европа Република България отдава приоритетно значение по отношение 

на защитата на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията. В този 

контекст е и основната стратегическа цел, поставена за изпълнение в периода 

на второто българско председателство на Комитета на министрите, осъществено в 

периода от 10 ноември 2015 г. до 18 май 2016 г. Българското председателство 

фокусира вниманието си основно върху защитата на правата на детето и 

разширяването на достъпа до култура на младите хора. От значение е и защитата на 

медиите от външно влияние, приоритети, свързани с конкретни намерения на 

България за присъединяване към важни конвенции на Съвета на Европа. 

През периода продължава активната работа по синхронизиране на българското 

с европейското законодателство. На 26 февруари 2009 г. е приет Закон за културното 

наследство. С него се въвеждат няколко по своята същност нови изисквания, свързани 

с европейската правна норма. 

В българското законодателство започват да се прилагат разпоредбите на 

Регламент №3911/92 на Съвета на ЕС относно износа на културни ценности – 

                                                 
23 Културата в Европейския съюз // Вж. <https://europa.eu/european-union/topics/culture_bg> 

https://europa.eu/european-union/topics/culture_bg
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ангажимент, поет от българската страна още в периода на предприсъединяване при 

затварянето на преговорна Глава №25 „Митнически съюз“. Нови моменти са и 

стъпките, насочени към изграждане на интерактивна информационна осведоменост 

за идентифицираното културно наследство, в т.ч. обособена дигитализирана 

информационна система за археологическото наследство; дигитализиране на 

националния научнодокументален архив на недвижимите паметници на културата; 

дигитално записване на кадастралните планове и карти (съдържащи и паметниците 

на културата с техните охранителни зони), на регулационните планове и на плановете 

на почвените категории и др. 

В съответствие с европейските изисквания в периода 2007–2010 г. България 

разработва нови закони, които отразяват различни сфери на културното наследство. 

Разработени и приети са нови за българската правна уредба закони, какъвто е 

Законът за обществените библиотеки (2009 г.), с който се регламентира сферата на 

опазване и съхраняване на литературното богатство на страната. Актуализира се 

Законът за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 

произведения, с който се урежда запазването на пълни колекции от печатни и други 

произведения като част от националното културно наследство. Обект на 

доразработване е и един специфичен за българските условия закон, който 

регламентира дейността на основната културна единица у нас – читалищата. 

Актуализацията на Закона за народните читалища през 2009 г. създава условия за 

поддържане и развитие на този културен феномен, който е призван да поддържа не 

само будна българската национална памет и българската култура, но да съхранява и 

препредава наследството между поколенията. В обхвата на  културното наследство 

влизат и съвременните визуални изкуства, които се приемат за част от неговия 

съвременен етап на развитие.  

В международен аспект на ниво ЕС България стриктно прилага поредица от 

международни двустранни и многостранни договори, както и въвеждане на различни 

директиви, между които се открояват: 

 

Конвенция/Договор/Директива 
Дата/година на ратификация / 

присъединяване / въвеждане 

Европейска културна конвенция Ратифицирана през 1991 г. 

Европейска конвенция за опазване на 

археологическото наследство Ратифицирана през 1991 г. 

Конвенция за защита на архитектурното 

наследство на Европа Ратифицирана през 1991 г. 

Европейска конвенция за трансгранична 

телевизия Ратифицирана през 1993 г. 

Европейска конвенция за ландшафта Ратифицирана през 2005 г. 
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Директива за аудиовизуални медийни услуги 

(Директива 2010/13/ЕС) В сила от 05.05.2010 г. 

Маракешки договор за улесняване на достъпа 

до публикувани произведения за слепи хора, 

лица с нарушено зрение или с други 

увреждания, които не позволяват четенето на 

печатни материали, приет през 2013 г. 

Подписан от името на ЕС на 30 

април 2014 г., влязъл в сила на 

30 септември 2016 г. 

Директива 2014/60/ЕС на ЕП и на СЕ от 15 май 

2014 г. за връщане на паметници на културата, 

които са незаконно изнесени от територията 

на държава членка, и за изменение на 

Регламент (ЕС) №1024/2012 

Приета 2014 г. 

 

От значение е и приетата от ЕС на 22 май 2018 г. Нова европейска програма за 

култура, която е правоприемник на програмата, приета през 2007 г. Новата програма 

предлага три стратегически цели със социални, икономически и външни измерения: 

1) използване на силата на културата за социално сближаване и постигане на 

благосъстояние; 2) подкрепа на творческия потенциал на културата в образованието и 

иновациите, както и за създаване на работни места и растеж; и 3) укрепване на 

международните културни отношения. Програмата определя и подобрени работни 

методи с държавите членки, гражданското общество и международните партньори, 

които са отразени в Работния план за културата (2019–2022 г.), приет от Съвета на 

27 ноември 2018 г. и изменен на 26 май 2020 г. 24 

                                                 
24 Вж. <https://ec.europa.eu/culture/policies/strategic-framework-eus-cultural-policy> 

https://ec.europa.eu/culture/policies/strategic-framework-eus-cultural-policy
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II. НОРМАТИВНА  УРЕДБА  

(ПОДБРАНИ ДОКУМЕНТИ) 
 

2.1. НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

2.1.1. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА 
 

– Закон за закрила и развитие на културата 

– Закон за културното наследство 

– Закон за военните паметници 

– Закон за народните читалища 

– Закон за обществените библиотеки 

– Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и 

обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги 

– Закон за националния архивен фонд 

– Закон за авторското право и сродните права 

– Закон за меценатството 

– Закон за публично-частното партньорство 

– Закон за Национален дарителски фонд „13 века България“ 
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ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА 

 

 

Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999 г.,  

 

изм. ДВ. бр. 1 от 4 Януари 2000 г., попр. ДВ. бр. 34 от 6 Април 2001 г., изм. ДВ. бр. 75 от 2 

Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 55 от 25 Юни 2004 г., изм. ДВ. бр. 28 от 1 Април 2005 г., изм. 

ДВ. бр. 74 от 13 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр. 93 от 22 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 99 

от 9 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 21 от 10 Март 

2006 г., изм. ДВ. бр. 41 от 19 Май 2006 г., изм. ДВ. бр. 106 от 27 Декември 2006 г., изм. ДВ. 

бр. 84 от 19 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 

2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр. 13 от 16 Февруари 2010 г., изм. 

ДВ. бр. 50 от 2 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр. 97 от 10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 25 от 25 

Март 2011 г., изм. ДВ. бр. 54 от 15 Юли 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 9 Октомври 

2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 21 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15 Февруари 

2013 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г., доп. ДВ. бр. 96 от 9 Декември 2015 г., изм. ДВ. 

бр. 16 от 26 Февруари 2016 г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018 г., доп. ДВ. бр. 28 от 29 

Март 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 23 Октомври 2018 г., доп. ДВ. бр. 94 от 13 Ноември 

2018 г., доп. ДВ. бр. 103 от 13 Декември 2018 г., изм. ДВ. бр. 47 от 14 Юни 2019 г., изм. и 

доп. ДВ. бр. 100 от 20 Декември 2019 г., изм. ДВ. бр. 26 от 22 Март 2020 г., доп. ДВ. бр. 44 

от 13 Май 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 9 Юни 2020 г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този закон определя основните принципи и приоритети на националната 

културна политика, културните организации и органите за закрила на културата, на 

нейната национална идентичност и начините за подпомагане и финансиране на 

културната дейност и творци. 

 

Чл. 2. Основните принципи на националната културна политика са: 

1. демократизъм на културната политика, свобода на художественото творчество и 

недопускане на цензура; 

2. децентрализация в управлението и финансирането на културните дейности; 

3. равнопоставеност на творците и на културните организации; 

4. опазване и обогатяване на културно-историческото наследство, съхраняване на 

българския книжовен език, традиции и обичаи; 

5. закрила на националната културна идентичност и културата на българските 

общности в чужбина; 

6. насърчаване на културното многообразие при съхраняване единството на 

националната култура; 

7. поощряване на културната индустрия и пазара на произведенията на изкуството и 

стимулиране на продуцентството в областта на културата; 
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8. откриване, подпомагане и обучение на млади таланти в областта на културата; 

9. поощряване на дарителството, меценатството и спонсорството в областта на 

културата; 

10. развитие и усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и 

културата. 

 

Чл. 2а. (1) (Нов – ДВ, бр. 106 от 2006 г., предишен текст на чл. 2а – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

Министерският съвет по предложение на министъра на културата приема Национална 

стратегия за развитието на културата за срок 10 години. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Националната стратегия по ал. 1 съдържа и 

стратегически цели за управление и опазване на културното наследство по смисъла на 

чл. 12, ал. 2 от Закона за културното наследство. 

 

Глава втора. 

КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Чл. 3. (1) Културните организации осъществяват дейности по създаването, 

разпространяването и опазването на културните ценности. 

(2) Културните организации по форма на собственост са държавни, общински, частни и 

със смесено участие. 

 

Чл. 4. (1) Културни институти са държавни или общински културни организации, които 

се създават със специален закон или с акт на орган на изпълнителната или местната 

власт. 

(2) Културните институти: 

1. определят самостоятелно своите задачи и структура съобразно предмета на 

дейността си; 

2. могат да извършват допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с 

основните, като получените допълнителни средства остават в културния институт, 

който ги е реализирал; 

3. (отм. – ДВ, бр. 1 от 2000 г.) 

4. могат да събират държавни такси за извършването на услуги и за издаване на 

документи и дубликати в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, като 50 

на сто от постъпленията остават в съответния културен институт, а останалата част се 

внася във фонд „Култура“. 

(3) При възстановено право на собственост върху недвижим имот, предоставен за 

ползване на държавен или общински културен институт, областният управител или 

общинският съвет предоставят по съответния ред друг равностоен имот – държавна или 

общинска собственост. 

 

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Държавните културни 

институти са юридически лица на бюджетна издръжка, които се създават, преобразуват 

и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на културата или със 

закон. 
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Държавните културни 

институти се финансират от бюджета на Министерството на културата изцяло или 

частично, със средства от общинските бюджети, въз основа на сключени договори с 

Министерството на културата или с участието на други юридически или физически 

лица. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., 

изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г.) Правоотношенията на директорите на държавни културни 

институти възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 

години, освен ако друго не е предвидено в специален закон. 

(4) (Новa – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Конкурсът се провежда след представяне на концепция 

за развитието на културния институт по ред, определен в наредба, издадена от 

министъра на културата. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Конкурсът се излъчва на запис на 

интернет страницата на Министерството на културата. 

 

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Държавните културни 

институти към ведомства, извън Министерството на културата, се създават, 

преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на ръководителя на 

съответното ведомство, съгласувано с министъра на културата. 

(2) Държавните културни институти по ал. 1 се финансират изцяло или частично от 

бюджета на съответното ведомство. 

(3) Директорите на културните институти по ал. 1 се назначават от ръководителя на 

съответното ведомство след провеждане на конкурс. 

 

Чл. 7. (1) Държавни културни институти с национално значение са тези културни 

институти, които изпълняват общонационални и представителни функции по 

създаване, трайно опазване и разпространение на културни и исторически ценности. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Условията и редът за 

придобиване и отнемане статут на държавен културен институт с национално значение 

се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на 

културата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Държавните културни 

институти с национално значение се финансират изцяло и приоритетно от бюджета на 

Министерството на културата. 

(4) (Новa – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Правоотношенията на директорите на държавни 

културни институти с национално значение възникват въз основа на конкурс съгласно 

Кодекса на труда за срок от 5 години. 

(5) (Новa – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Конкурсът се провежда след представяне на концепция 

за развитието на културния институт по ред, определен в наредбата по чл. 5, ал. 4. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Конкурсът се излъчва на запис на 

интернет страницата на Министерството на културата. 

 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., 

в сила от 01.01.2014 г.) Общинските културни институти са юридически лица с бюджет, 



 

Венцислав Велев 

26 

които се създават, преобразуват и закриват с решение на общинския съвет, съгласувано 

с министъра на културата. 

(2) Общинските културни институти се финансират от общинския бюджет. 

(3) При съставянето на общинските бюджети за съответната година размерът на 

субсидията за всеки от общинските културни институти не може да бъде по-нисък от 

този през предходната година, независимо от реализираните приходи от дейността им. 

(4) Определянето на субсидията по ал. 3 става при размер на разходите не по-нисък от 

размера на определените в бюджета за тази цел през предходната година. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., 

изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г.) Правоотношенията на директорите на общинските културни 

институти с кмета на общината възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на 

труда за срок от 4 години, освен ако друго не е предвидено в специален закон. Условията 

на конкурса се съгласуват с Министерството на културата. 

 

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Регионалните културни 

институти са юридически лица с бюджет, които осъществяват културна дейност 

основно на територия, определена с акта на учредяването им. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Регионалните културни 

институти се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение 

на министъра на културата, съгласувано с областния управител, след решение на 

общинския съвет, на чиято територия са седалищата им. 

(3) Регионалните културни институти се финансират: 

1. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от общините, на чиято територия 

са седалищата им, като за тяхната издръжка се осигуряват целево допълнителни 

средства от държавния бюджет; 

2. от вноски, които правят в бюджетите им и общините, на чиято територия 

регионалните културни институти развиват дейност, като техният размер се определя 

ежегодно с решение на съответните общински съвети. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в 

сила от 01.01.2014 г.) Размерът на допълнителните средства от държавния бюджет по 

ал. 3, т. 1 се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България 

по предложение на министъра на културата. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г.) Правоотношенията на 

директорите на регионални културни институти с кметовете на общините, на чиято 

територия са седалищата им, възникват въз основа на конкурс за срок от 4 години 

съгласно Кодекса на труда, освен ако друго не е предвидено в специален закон. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., отм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) 

 

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Директорите на културните институти не могат 

да: 

1. упражняват търговска дейност или да са управители, търговски пълномощници, 

търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или 

синдици; 

2. са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска 

цел, търговско дружество или кооперация; 
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3. упражняват свободна професия, с изключение на научна или преподавателска 

дейност или упражняване на авторски и сродни права. 

(2) Директорите на културните институти могат да участват като представители на 

държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските 

дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, 

създадени със закон, за което не получават възнаграждение. 

(3) Директорите на културните институти могат да участват в органите на управление 

на юридически лица с нестопанска цел при сдружаване на културните институти, за 

което не получават възнаграждение. 

 

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 106 от 2006 г., предишен чл. 9а – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Държавен 

културен институт се преобразува в общински културен институт и общински културен 

институт се преобразува в държавен културен институт от Министерския съвет по 

предложение на министъра на културата и след решение на общинския съвет в 

съответната община, на чиято територия е седалището на културния институт. 

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Дейност като частна 

културна организация могат да осъществяват: 

1. лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или на Закона за кооперациите; 

2. чуждестранни лица, учредени в съответствие със законодателството на държава – 

членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо 

пространство и Швейцария. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) За да осъществяват дейност на 

територията на Република България, лицата по ал. 1, т. 2 предварително представят в 

Министерството на културата превод на документа, издаден от компетентен орган в 

държавата на тяхното учредяване, удостоверяващ, че те имат право да осъществяват 

дейност в сферата на културата. 

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 93 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Творческите съюзи са 

доброволни сдружения с нестопанска цел, които обединяват лица, извършващи сродна 

творческа дейност в областта на културата. Творческите съюзи могат да приемат 

тарифи за минималните размери на възнагражденията на своите членове, упражняващи 

свободна професия. 

 

Чл. 11. (1) Културните организации със смесено участие се създават между държавата, 

общините, юридически и физически лица или между някои от тях. 

(2) Отношенията между страните по ал. 1 се уреждат с учредителния акт. 

 

Чл. 12. Частните културни организации и организациите със смесено участие участват 

равнопоставено с всички останали в конкурсите за субсидия по творчески проекти и 

програми при условията и по реда на този закон. 

 

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2006 г., 

доп. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Държавни културни институти са и училищата по 
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изкуствата и училищата по културата. Те осигуряват професионалната подготовка и 

обучението в областта на изкуствата и културата и са под прякото управление и 

методическо ръководство на министъра на културата, като се финансират от бюджета 

на Министерството на културата. 

 

Глава трета. 

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАКРИЛА НА КУЛТУРАТА 

 

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Министерството на 

културата провежда политика за закрила и развитие на културата в съответствие с 

функциите и правомощията си и при спазване принципите на този закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Дейността по ал. 1 

Министерството на културата осъществява чрез: 

1. финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески 

проекти и други след провеждане на конкурси; 

2. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) финансиране изцяло или частично 

от държавния бюджет на културни институти; 

3. осигуряване на условия за професионална подготовка и обучение на творци и 

специалисти в областта на културата и ръководството на средните училища по изкуство 

и култура; 

4. развитие на международното културно сътрудничество с държавни, общински, 

частни и международни организации; 

5. информационно осигуряване за участие в международни програми и фондове; 

6. подпомагане дейността на организационни структури, създадени с цел осигуряване 

на заетост, професионална квалификация и насърчаване на самостоятелната дейност на 

работещите в областта на културата; 

7. (нова – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) награждаване на български културни дейци за 

постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането 

на културата; 

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) разработване на нормативни актове за 

осигуряване закрила на културните дейности и на творците. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Министерството на културата 

осигурява публичност при разработването и провеждането на политиката си за закрила 

и развитие на културата чрез: 

1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) достъп до информацията за 

своята дейност по ред, определен от министъра на културата; 

2. публикуване на ежегодни доклади за своята дейност и намерения в срок до 3 месеца 

след приключване на финансовата година; 

3. срещи с творци, дейци на културата и експерти по актуални проблеми на културната 

политика. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – 

ДВ, бр. 52 от 2020 г.) Министерството на културата създава и поддържа публичен 

информационен регистър на културните организации. Регистърът се публикува на 

интернет страницата на Министерството на културата, а информацията се съхранява 

чрез електронна база данни, управлявана от информационна система. 
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(5) (Новa – ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2020 г.) Условията и редът за 

награждаването на български културни дейци по ал. 2, т. 7 се определят с наредба на 

министъра на културата. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2020 г.) Дейността на държавните културни институти, 

държавните културни институти с национално значение и българските културни 

институти в чужбина подлежи на наблюдение, анализ и оценка по ред, определен с 

наредба на министъра на културата. 

 

Чл. 15. (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., нов – ДВ, бр. 52 от 2020 г.) (1) Вписването в регистъра 

по чл. 14, ал. 4, както и доброволното заличаване от него, се извършва чрез заявление, 

което съдържа: 

1. наименование, седалище и адрес на управление на културната организация и единен 

идентификационен код от търговския регистър, регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел или код по БУЛСТАТ; 

2. адрес за кореспонденция и лице за контакт; 

3. основание за вписване или заличаване от регистъра; 

4. подпис на представляващия културната организация. 

(2) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено чрез попълване на електронен формуляр 

на интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Към заявлението се 

прилага актът за създаване на културната организация, когато той не е обнародван или 

вписан в публичен регистър. 

(3) В регистъра по чл. 14, ал. 4 се вписват: 

1. данните по ал. 1, т. 1–3; 

2. форма на собственост, начин на създаване, управление, представителство и предмет 

на дейност; 

3. промяна на обстоятелство по т. 1 и 2; 

4. дата и основание за заличаване от регистъра. 

(4) Когато заявлението не отговаря на изискване по ал. 1 или 2, министърът на 

културата или оправомощено от него длъжностно лице уведомява заявителя, като му 

предоставя 10 работни дни за отстраняване на нередовностите с указание, че ако те не 

бъдат отстранени, процедурата ще бъде прекратена. 

(5) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняването на 

нередовностите по ал. 4 министърът на културата или оправомощено от него 

длъжностно лице: 

1. извършва вписване и издава удостоверение за това; 

2. отказва вписване с мотивирана заповед; 

3. заличава културната организация от регистъра по чл. 14, ал. 4. 

(6) При промяна на обстоятелство по ал. 3, т. 1 и 2 се подава заявление за вписване на 

промяната по реда на ал. 1 и 2 в 14-дневен срок от нейното настъпване. 

(7) Заличаване на културната организация от регистъра по чл. 14, ал. 4 се извършва със 

заповед на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице при: 

1. прекратяване на дейността – за държавни, регионални и общински културни 

институти; 
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2. заличаване на регистрацията на културната организация от търговския регистър, 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ; 

3. смърт на физическото лице – търговец; 

4. подадено заявление за доброволно заличаване. 

(8) При заличаване на културната организация по ал. 7 издаденото удостоверение за 

вписване се обезсилва. 

(9) Заповедта, с която се отказва вписване в регистъра на културните организации или 

се извършва заличаване на вписването, може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(10) За вписване и заличаване в регистъра на културните организации не се събират 

държавни такси. 

(11) Редът за вписване и заличаване в регистъра на културните организации, както и 

воденето, съхраняването и достъпът до него, се определят с наредба на министъра на 

културата. 

 

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 

2006 г.) При осъществяване на функциите си Министерството на културата се 

подпомага от обществено-експертни съвети и комисии, в които участват представители 

на творческите съюзи, на заинтересовани ведомства и организации, както и отделни 

творци и експерти. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) 

Обществено-експертните съвети и комисии са консултативни органи, които се създават 

за определени културни направления и за определен срок със заповед на министъра на 

културата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Обществено-експертните 

съвети обсъждат важни и актуални въпроси в съответните направления, изразяват 

мнения и дават препоръки по тях пред ръководството на Министерството на културата, 

разглеждат и правят предложения по проекти и нормативни актове. 

(4) Обществено-експертните съвети могат да изразяват мнения в случаи, когато 

определени произведения на изкуството и културата накърняват добрите нрави и 

морал, открито проповядват насилие, порнография, расова, религиозна и национална 

нетърпимост или застрашават развитието на подрастващите. 

 

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Българските културни 

институти в чужбина са държавни културни институти и се ръководят методически и 

финансово от Министерството на културата. Те се създават и осъществяват дейността 

си в съответствие с двустранни международни спогодби. 

(2) Българските културни институти в чужбина популяризират националните културни 

ценности в съответните страни и съдействат за разширяване участието на Република 

България в различните форми на международно сътрудничество. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., 

доп. – ДВ, бр. 77 от 2012 г.) Правоотношенията на директорите на български културни 

институти в чужбина, с трудови правоотношения по българското законодателство, 

възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години. 
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Директорите на българските културни институти в чужбина не могат да бъдат 

назначавани за повече от два мандата. 

(4) (Новa – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Конкурсът се провежда след представяне на концепция 

за развитието на културния институт по ред, определен в наредбата по чл. 5, ал. 4. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Конкурсът се излъчва на запис на 

интернет страницата на Министерството на културата. 

(6) (Новa – ДВ, бр. 106 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 13 от 2010 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 88 от 

2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Работниците и служителите в българските културни 

институти в чужбина се назначават от министъра на културата съгласно Кодекса на 

труда за срок от три години. 

 

Чл. 18. (1) Общините формират и реализират своята политика за закрила и развитие на 

културата, като съчетават принципите на националната културна политика с местните 

условия и традиции. 

(2) Общинският съвет приема решения за: 

1. финансиране на общинските културни институти от общинските бюджети; 

2. определяне на стимулиращи за развитието на културните организации в общината 

размери на местните такси; 

3. провеждане на конкурси за културни инициативи, творчески проекти, целеви 

програми и други, финансирани от общинския бюджет; 

4. участие на общината в дружества за съвместна дейност, общински фондации и 

сдружения за осъществяване на културни дейности; 

5. създаване, преобразуване и закриване на регионални културни институти със 

седалища в общината по реда на чл. 9, ал. 2; 

6. отпускане на творчески стипендии за подпомагане на млади творци на културата; 

7. учредяване на награди за принос и постижения в областта на културата; 

8. подпомагане развитието на любителското изкуство, краезнанието и родознанието; 

9. създаване на програми за съхраняване на народното творчество. 

(3) При осъществяване на функциите си общините се подпомагат от обществено-

експертни съвети и комисии, в които участват представители на творчески съюзи, на 

заинтересовани ведомства и организации, както и отделни творци и експерти. 

(4) Обществено-експертните съвети и комисии са консултативни органи, които се 

създават за определен срок със заповед на кмета на общината. 

(5) Обществено-експертните съвети дават мнения и оценки за дейността на общинските 

културни институти, регионалните културни институти, за съчетаване на принципите 

на националната културна политика с местните условия и традиции, за определени 

произведения на изкуството и културата, които могат да увредят душевното здраве на 

децата и младежите. 
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Глава четвърта. 

ЗАКРИЛА НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ 

 

Чл. 19. За стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с 

българската история и традиции, се учредява годишна държавна награда, която се 

връчва от министър-председателя. 

 

Чл. 20. За утвърждаване на духовните ценности на нацията и общочовешките норми и 

морал: 

1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) министърът на културата и 

генералните директори на Българското национално радио и Българската национална 

телевизия сключват всяка година договори за програми и предавания в областта на 

културата, включително и за телевизионни филми, радио- и телевизионен театър, като 

в договорите се определят задълженията на Българското национално радио и 

Българската национална телевизия по създаването, представянето и 

разпространението на културните ценности с приоритетно присъствие на 

високохудожествена българска продукция; 

2. (изм. – ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – 

ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 50 

от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) министърът на културата, 

министърът на образованието и науката, министърът на отбраната и министърът на 

младежта и спорта внасят всяка година в Министерския съвет културно-образователни 

програми за децата и младежта, чието финансиране се предвижда в бюджетите на 

съответните ведомства. 

 

Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Министърът на 

културата внася ежегодно в Министерския съвет културен календар за национални 

прояви и чествания на събития и бележити дейци. Тяхното финансиране се залага в 

бюджета на Министерството на културата за съответната година. 

(2) Националният културен календар се приема от Министерския съвет. 

 

Чл. 22. (1) За популяризиране на националната култура при временен износ на ценни 

експонати от културно-историческото наследство и изкуствата съответната гаранция се 

поема от държавата чрез Министерството на финансите. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Решението по ал. 1 за всеки 

конкретен случай се взема от Министерския съвет по предложение на министъра на 

културата. 

 

Чл. 23. Визуални и звукови културни продукти с национално значение се съхраняват в 

Националната филмотека и Националната фонотека, които са държавни културни 

институти. 
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Глава пета. 

ФИНАНСИРАНЕ  

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.) 

 

Раздел I. 

Финансиране на държавните културни институти  

в областта на сценичните изкуства  

(Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) 

 

Чл. 23а. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Средствата от държавния 

бюджет за държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на 

сценичните изкуства в системата на Министерството на културата, включват 

средства за: 

1. осъществяване на дейности в областта на сценичните изкуства; 

2. реализиране на творчески проекти, финансирани от Министерството на културата на 

конкурсен принцип. 

(2) Министърът на културата утвърждава методика (формули) за разпределение на 

средствата по ал. 1, т. 1. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната 

година и може да бъдат променяни при изменение на бюджета на Министерството на 

културата. 

(3) Формулите по ал. 2 се състоят от: 

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) базов компонент, който включва 

средства, определени на базата на единни разходни стандарти, утвърдени от 

Министерския съвет за съответната група държавни културни институти, за един лев 

реализирани приходи от брой продадени билети от съответния културен институт, при 

спазване на следните условия: 

а) текущо през годината преизчислението на приходите от продажба на билети се 

извършва до 105 на сто от прогнозния бюджет в частта субсидия, в рамките на 

утвърдените средства по бюджета на Министерството на културата за съответната 

година; 

б) при провеждане на спектакли и концерти в сценични пространства, включително и 

извън собствените зали на института, се субсидират приходи от билети до броя на 

местата на зрителната зала на съответния институт, за която е създаден продуктът; 

в) при провеждане на оперни спектакли в турне се субсидират приходи от билети до 

1000 зрителски места на представление; 

г) средствата се предоставят за приходи от билети в размер до 20 лв. средна цена от 

продадените билети за съответния спектакъл или концерт, при спазване изискванията 

на букви „б“ и „в“; 

2. (доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) допълнителни компоненти, които 

отчитат спецификата на държавните културни институти, както и ограничаването на 

дейността в изпълнение на противоепидемични мерки, определени със закон или 

въведени с акт на държавен орган. 
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(4) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Разпределението на средствата 

по ал. 1, т. 1 се извършва до размера на утвърдените за целта средства по бюджета на 

Министерството на културата за съответната година. 

 

Чл. 23б. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Държавните културни 

институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства, прилагат 

система на делегирани бюджети, която дава право на директора на културния 

институт да: 

1. се разпорежда самостоятелно със средствата на института; 

2. извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, 

като уведомява за това Министерството на културата; 

3. определя числеността на персонала и възнагражденията на служителите и 

работниците при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове. 

 

Чл. 23в. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освен средствата по чл. 23а, 

ал. 1 министърът на културата включва в бюджетите на държавните културни 

институти за текущата година и разходи за сметка на: 

1. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) установеното в края на 

предходната година превишение на постъпленията над плащанията на съответния 

държавен културен институт, което не може да надвишава 10 на сто от полагаемата 

субсидия за текущата година; 

2. собствените приходи на държавните културни институти; 

3. средствата, предоставени от общините по договори, сключени с Министерството на 

културата по реда на чл. 5, ал. 2; 

4. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от 

Министерството на културата на конкурсен принцип; 

5. средствата по други програми и проекти, бенефициенти по които са държавните 

културни институти. 

 

Чл. 23г. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в 

сила от 26.02.2016 г.) За дейностите в системата на културата по решение на общинските 

съвети се предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджет с възможност 

да съставят бюджети. 

 

Раздел I „а“. 

Финансиране на държавни културни институти в областта  

на културното наследство и библиотечното дело 

(Нов – ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) 

 

Раздел I „а“. 

 

Чл. 23д. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 

2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Средствата от държавния бюджет за държавните музеи в 

системата на Министерството на културата, Центъра за подводна археология, Културен 
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център „Двореца“ Българската национална филмотека и Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ включват средства за: 

1. (доп. – ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осъществяване на дейности в 

областта на опазване и представяне на културното, аудио-визуалното и книжовното 

наследство, изобразителните изкуства, подводните археологически проучвания и 

библиотечното дело; 

2. реализиране на проекти в областите по т. 1, финансирани от Министерството на 

културата на конкурсен принцип. 

(2) Средствата от държавния бюджет по ал. 1, т. 1 се определят на база на стандарти за 

финансиране, одобрени от Министерския съвет. 

(3) Стандартите по ал. 2 са в съответствие с техния национален характер. 

 

Чл. 23е. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Държавните културни 

институти по чл. 23д, ал. 1 прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на 

директора да: 

1. се разпорежда самостоятелно със средствата на института; 

2. извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, 

като уведомява за това Министерството на културата; 

3. определя числеността на персонала и възнагражденията на работниците и 

служителите при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове. 

 

Чл. 23ж. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Освен средствата по чл. 23д 

министърът на културата включва в бюджетите на съответните държавни културни 

институти за текущата година и разходи за сметка на: 

1. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията на съответния държавен културен институт; 

2. собствените приходи на държавните културни институти; 

3. средствата, предоставени от общини по сключени договори; 

4. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от 

Министерството на културата на конкурсен принцип; 

5. средствата по други програми и проекти, бенефициенти по които са държавните 

културни институти. 

 

Раздел II. 

Финансово подпомагане на културата  

(Ново загл. – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) 

 

Чл. 24. (1) Създава се Национален фонд „Култура“. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

Националният фонд „Култура“ е юридическо лице на бюджетна издръжка към 

министъра на културата. 

(3) Фондът подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва 

средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на 

културата. 
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(4) (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Министерството на културата 

осигурява условия за дейността на фонда. 

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Органи на фонда са управителният съвет и 

изпълнителният директор. 

 

Чл. 26. (1) Управителният съвет се състои от председател и 10 членове. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 88 от 2018 г., в 

сила от 23.10.2018 г.) Председател на управителния съвет е министърът на културата. 

При невъзможност на министъра на културата да присъства на заседание на 

управителния съвет по изключение той се замества от упълномощен от него заместник-

министър. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) В 

управителния съвет се включва по един представител на Министерството на културата, 

на Министерството на финансите и на Националното сдружение на общините в 

Република България, а останалите членове се назначават по предложения на 

творческите съсловни организации, на академичните институции в областта на 

културата, на организациите с нестопанска цел в областта на културата и на културни 

дейци. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Членовете на управителния 

съвет се назначават със заповед на министъра на културата за срок две години. 

(5) Член на управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му: 

1. по негово искане; 

2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три 

месеца; 

3. ако отпадне основанието за назначаването му; 

4. след влязла в сила присъда за умишлено престъпление; 

5. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. – 

ДВ, бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси 

по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при смърт. 

 

Чл. 27. (1) Управителният съвет ръководи дейността на фонда. За целта приема: 

1. правила за организация на работата си; 

2. стратегия и програма за дейността на фонда; 

3. решения за провеждане на конкурси за финансиране на културни инициативи, целеви 

програми, творчески проекти и др.; 

4. годишен доклад за дейността на фонда; 

5. (доп. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) решение за избор и освобождаване на изпълнителен 

директор; 

6. структура на администрацията на фонда; 

7. други решения, свързани с управлението на фонда. 
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(2) Управителният съвет заседава в присъствието на две трети от състава си. Решенията 

се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на неговите членове. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) 

Освен ако в закон е предвидено друго, членовете на управителния съвет получават 

възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на културата. 

(4) Управителният съвет може да заседава и по искане на повече от половината негови 

членове. 

 

Чл. 28. Председателят на управителния съвет: 

1. свиква и ръководи заседанието на управителния съвет; 

2. сключва и прекратява трудовия договор с изпълнителния директор по решение на 

управителния съвет. 

 

Чл. 29. (1) Изпълнителният директор: 

1. представлява фонда; 

2. осъществява оперативното ръководство на фонда; 

3. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет; 

4. изготвя и внася в управителния съвет годишния счетоводен отчет; 

5. подготвя и внася в управителния съвет годишен доклад за дейността на фонда и 

осигурява публикуването му. 

(2) Изпълнителният директор не може да бъде член на управителния съвет. Той участва 

в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор не може да: 

1. упражнява търговска дейност или да е управител, търговски пълномощник, 

търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик; 

2. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, 

търговско дружество или кооперация; 

3. упражнява свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност 

или упражняване на авторски и сродни права. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор може да участва като 

представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на 

търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на 

юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение. 

 

Чл. 30. (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) 

 

Чл. 31. (1) Средствата по фонда се набират от: 

1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 

30.12.2018 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) петдесет на сто от глобите по чл. 98в, ал. 4 и чл. 

98в1, ал. 6 от Закона за авторското право и сродните му права; 

2. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) десет на сто от приходите от наеми, 

получавани от търговските дружества с държавно участие в областта на културата, като 

отчисленията се правят преди разделянето на наема между наемодателя и държавния 

бюджет; 
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3. сумите по чл. 33, изречение първо от Закона за авторското право и сродните му права; 

4. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) сумите по чл. 26, ал. 8, изречение 

второ от Закона за авторското право и сродните му права; 

5. (отм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) 

5а. (нова – ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 14.10.2005 г., изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. – 

ДВ, бр. 26 от 2020 г.) 

5б. (нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) петдесет на сто от глобите и имуществените санкции по 

чл. 7а, ал. 3 – 8 и чл. 7б от Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни 

услуги; 

6. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, 

бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 

г.) петдесет на сто от глобите и имуществените санкции по Закона за културното 

наследство; 

7. санкциите по чл. 37; 

8. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) десет на сто от договорената цена 

за наема на експонати – движими културни ценности, собственост на държавата, 

включени в изложби извън страната; 

9. сумите по чл. 33, ал. 4; 

10. петдесет на сто от постъпленията от таксите по чл. 4, ал. 2, т. 4; 

11. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) глобите по чл. 32 от Закона за народните читалища; 

12. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) дарения, завещания и спонсорство от 

български и чуждестранни физически и юридически лица; 

13. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) лихви по сметките на фонда; 

14. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) субсидия, определена в Закона за държавния 

бюджет на Република България за съответната бюджетна година; 

15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) други източници, определени със закон или с 

акт на Министерския съвет. 

(2) Средствата от фонда се разходват за: 

1. проекти и програми с национално, международно и общинско значение за създаване, 

съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за 

опазване и популяризиране на културно-историческото наследство; 

2. научноизследователска дейност в областта на културата; 

3. подпомагане на културни прояви и инициативи с национално и международно 

значение; 

4. програми и проекти за разширяване на международната културна дейност; 

5. програми и проекти за нови и експериментални форми на културна дейност; 

6. програми и проекти за защита свободата на културни изяви на гражданите, в това 

число на етническите, религиозните и езиковите общности; 

7. образователни програми и проекти в областта на културата, усъвършенстване и 

развитие на структурата и качеството на образованието в областта на изкуството и 

културата; 

8. творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други 

млади специалисти в областта на културата със срок до 2 години; 
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9. програми и проекти за проучване, опазване и популяризиране на културно-

историческото наследство; 

10. програми и проекти за запазване и развитие на културата на българските общности 

в чужбина; 

11. програми и проекти за разширяване достъпа на деца и младежи до културни 

дейности; 

12. награди за високи постижения в областта на културата; 

13. програми и проекти за стимулиране на любителското изкуство; 

14. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) програми и проекти за подпомагане дейността на 

читалищата; 

15. (нова – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) програми и проекти за 

подпомагане на дейци на културата и изкуството, упражняващи свободни професии. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) 

Средствата по фонда се предоставят след провеждане на конкурс при условия и по ред, 

определени от министъра на културата. 

 

Чл. 32. (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г.) 

 

Чл. 33. (1) За получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни 

организации, включително и организации с нестопанска цел, както и отделни културни 

дейци. 

(2) Лица и организации, санкционирани по реда на чл. 37, нямат право да кандидатстват 

за средства от фонда. 

(3) Средствата от фонда се предоставят въз основа на сключени договори при условията 

на чл. 31, ал. 3. 

(4) Лицата, които разходват получените от фонда средства не по предназначение, ги 

възстановяват в пълен размер заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на 

Българската народна банка, увеличен с 10 пункта. 

 

Чл. 34. В срок три месеца след приключване на календарната година фондът публикува 

подробен доклад за своята дейност и намерения. 

 

Чл. 35. (1) Физически или юридически лица и еднолични търговци могат да учредяват 

стипендии за обучение на ученици и студенти в български училища по изкуствата. 

Условията за получаване на стипендии се съгласуват със съответното учебно заведение. 

(2) Физически или юридически лица и еднолични търговци могат да обезпечават 

дейността на културните организации. Условията, при които се осъществява това 

обезпечаване, се договарят в писмена форма между страните. 

Чл. 36. (1) Общинският съвет създава общински фонд „Култура“ и приема правилник за 

неговата работа. 

(2) Средствата от фонда се набират от: 

1. средства, предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на 

културата; 
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2. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и 

юридически лица; 

3. лихви по сметките на фонда; 

4. други източници, определени с решение на общинския съвет. 

(3) Средствата на фонда се разходват за: 

1. 1.осъществяване на проекти и програми в областта на културата; 

2. подпомагане провеждането на културни прояви; 

3. участие в съвместно финансиране с физически и юридически лица на културни 

инициативи с българско и международно участие; 

4. подпомагане на любителското изкуство; 

5. осигуряване на творчески стипендии за даровити деца и младежи. 

 

Глава шеста. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Физическо и юридическо 

лице, което не изпълнява задължение по чл. 31, ал. 1, т. 2, 4 и 8, се наказва с глоба, 

съответно с имуществена санкция, в двойния размер на дължимата сума. 

(2) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в четворен 

размер на дължимата сума. 

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Актовете за 

установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица в Министерството на 

културата, упълномощени от министъра на културата. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Наказателните постановления 

се издават от министъра на културата или от упълномощено от него длъжностно лице. 

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „Култура“ е дейността по създаването, проучването, разпространението и опазването 

на културните ценности, както и резултатите от тази дейност. 

2. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) „Културна ценност“ е тази по 

смисъла на Закона за културното наследство. 

3. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

„Културна организация“ е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена 

съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, чийто предмет на дейност е създаването, 

разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, 

киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните 

изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-

историческото наследство. 

4. „Творец“ е лице, което създава и/или изпълнява произведения на изкуството. 
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5. „Любителско изкуство“ е културна дейност, осъществявана от лице или от група лица, 

непрофесионално заети в областта на изкуството. 

6. „Културно-историческо наследство“ е съвкупност от културни ценности, които са 

носители на историческа памет. 

7. „Свободна професия“ е професията на лица, упражнявана в областта на културата, 

която се осъществява самостоятелно и независимо. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 2. В срок шест месеца от влизането на закона в сила: 

1. Министерският съвет по предложение на министъра на културата приема актовете, 

посочени в този закон, за определяне статута на културните институти. 

2. Министърът на културата подготвя и внася за одобрение в Министерския съвет 

проект на тарифа за таксите, които културните институти могат да събират. 

§ 3. Заварените от този закон културни организации и институти в срок шест месеца от 

влизането на закона в сила подават заявления за вписване в информационния регистър 

на Министерството на културата. 

§ 4. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм. и 

доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., 

бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 31 от 1996 г. – Решение № 5 

на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г. и бр. 153 от 

1998 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. Член 12 се изменя така: 

а) досегашният текст става ал. 1 и в буква „а“ накрая се добавя „и декларираните от 

Националния институт за паметниците на културата“; 

б) създава се ал. 2: 

„(2) Редът за обявяване и деклариране по ал. 1, буква „а“ се определя с наредба на 

министъра на културата.“ 

2. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 

а) досегашният текст става ал. 1; 

б) създава се ал. 2: 

„(2) За производство на стоки, етикети и дизайнерски решения, които носят 

изображение на паметник на културата, се издава разрешение от Министерството на 

културата, за което се събира ежегодна такса, чийто размер се определя с тарифа на 

Министерския съвет.“ 

3. В чл. 34 числата „10 000“ и „100 000“ се заменят съответно с „50 000“ и „1 000 000“. 

4. В чл. 35 думите „до 20 000“ се заменят с „от 50 000 до 500 000“. 

§ 5. (В сила от 01.01.2000 г.) В Закона за закрила при безработица и насърчаване на 

заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 155 от 1998 г. и бр. 26 от 1999 г.) се правят 

следните допълнения: 

1. В чл. 18 се създава т. 7: 

„7. задължително участие на работещите без трудови правоотношения в творческите 

състави на драматични, музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, балет, 

филхармонични, симфонични и камерни оркестри, хорове и фолклорни ансамбли.“ 
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2. В чл. 20, ал. 1 след думите „по трудов договор“ се добавя „или от брутното 

възнаграждение на изпълнителите по чл. 18, т. 7“. 

3. В чл. 23, ал. 1 след думите „общите им събрания“ се добавя „без трудови 

правоотношения в творческите състави на професионалните драматични, музикални и 

куклени театри, циркове, филмови продукции, опери, балет, филхармонии, симфонични 

и камерни оркестри, хорове и фолклорни ансамбли“ и след думата „работодателят“ се 

поставя запетая и се добавя „възложителят“. 

4. В чл. 67 се правят следните допълнения: 

а) в ал. 3 след думите „по трудов договор“ се поставя запетая и се добавя „както и артист-

изпълнители, работили по трудов договор през съответната календарна година“; 

б) създава се ал. 4: 

„(4) Право на парично обезщетение за безработица имат и безработните, работили без 

трудови правоотношения в творческите състави на драматични, музикални и куклени 

театри, филмови продукции, опери, балет, филхармонии, симфонични и камерни 

оркестри, хорове и фолклорни ансамбли, които се осигуряват или са подлежали на 

осигуряване за безработица за срок най-малко 4 от последните 12 месеца.“ 

5. В чл. 69 се създава ал. 5: 

„(5) Размерът на паричното обезщетение на лицата по чл. 67, ал. 4 е 60 на сто от 

полученото средно месечно възнаграждение, но не по-малко от 80 на сто от 

минималната работна заплата, установена за страната.“ 

6. В чл. 71 се създава ал. 6: 

„(6) Лицата по чл. 67, ал. 4 получават обезщетение за безработица за срок 6 месеца.“ 

7. В чл. 72, ал. 1 се създава т. 7: 

„7. работи по нови нетрудови правоотношения в творчески състав на драматични, 

музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, филхармонии, симфонични и 

камерни оркестри, хорове и фолклорни ансамбли.“ 

§ 6. (В сила от 01.01.2000 г.) В чл. 23, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно 

облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм., бр. 21 и 153 от 1998 г., 

бр. 12 от 1999 г.) се създават т. 13 и 14: 

„13. размера на учредените и предоставени стипендии за обучение на ученици и 

студенти в българските училища по изкуствата; 

14. размера на безвъзмездно предоставените средства за обезпечаване на дейността на 

културните организации в календарната година.“ 

§ 7. (В сила от 01.01.2000 г.) В чл. 22, ал. 1 от Закона за облагане на доходите на 

физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; бр. 35 от 1998 г. – Решение № 6 на 

Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 71 и 153 от 1998 г.) се създават т. 4 и 5: 

„4. размера на учредените и предоставени стипендии за обучение на ученици и студенти 

в българските училища по изкуствата; 

5. размера на безвъзмездно предоставените средства за обезпечаване дейността на 

културните организации в календарната година.“ 

§ 8. Този закон отменя Указа за театрите (ДВ, бр. 145 от 1949 г.). 

§ 9. Разпоредбите на § 5, 6 и 7 влизат в сила от 1 януари 2000 г. 

§ 10. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Изпълнението на закона се 

възлага на министъра на културата. 

------------------------- 
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Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 19 май 1999 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ  

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕИТЕ (ОБН. – ДВ, БР. 55 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.) 

 

§ 29. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО  

И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, 

СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА  

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2005 Г.) 

 

§ 8. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на раздел III от глава втора и раздел II от глава трета, които влизат в сила 

от 1 януари 2006 г. 

 

Допълнителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА  

И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА (ОБН. – ДВ, БР. 93 ОТ 2005 Г.) 

 

§ 4. Навсякъде в закона думите „министърът на културата и туризма“, „министъра на 

културата и туризма“ и „Министерството на културата и туризма“ се заменят съответно 

с „министърът на културата“, „министъра на културата“ и „Министерството на 

културата“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА  

И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 93 ОТ 2005 Г.) 

 

§ 5. (В сила от 01.01.2007 г.) Културните организации и институти, които осъществяват 

дейност на територията на Република България, но не са вписани в информационния 

регистър на Министерството на културата, подават заявление за вписване в срок един 

месец от влизането в сила на този закон. 

 

§ 6. Параграфи 1, 2,3 и 5 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за 

присъединяване на Република България към Европейския съюз. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА  

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.) 
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§ 69. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие 

на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за 

паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и 

обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на 

културата и туризма преди влизането в сила на този закон, запазват действието си. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО  

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.01.2006 Г.) 

 

§ 62. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на: 

1. параграф 12, който влиза сила 6 месеца след обнародването на закона в  „Държавен 

вестник“; 

2. параграф 3, т. 1, § 34, § 46, § 47 – относно чл. 99а, ал. 2, § 48 – 52 и § 54, т. 4, които влизат 

в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република 

България към Европейския съюз. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ  

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕИТЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 21 ОТ 2006 Г.) 

 

§ 16. Разпоредбите на § 9, 10, 12, § 14 – относно чл. 34а, и § 15 влизат в сила от датата на 

влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския 

съюз. 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА  

И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.) 

 

§ 20. (1) Министерският съвет приема Националната стратегия за развитието на 

културата по чл. 2а в едногодишен срок след влизането в сила на този закон. 

(2) Министърът на културата в срок шест месеца след влизането в сила на този закон 

издава наредбите по чл. 5, ал. 4 и по чл. 14, ал. 5. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.) 

 

§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, 

които влизат в сила от 10 април 2010 г. 
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Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.) 

 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила 

от 1 октомври 2009 г. 

 

Преходни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ  

НА КУЛТУРАТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2010 Г.) 

 

§ 2. Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения за 

неопределено време на директорите на държавни културни институти, включително 

тези, възникнали въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда, се запазват до 

обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на чл. 5, ал. 3, 

чл. 7, ал. 4 и чл. 17, ал. 3, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон. 

 

§ 3. Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения на 

работниците и служителите в българските културни институти в чужбина се запазват 

до изтичане на сроковете им. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.) 

 

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“ с 

изключение на: 

1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.; 

2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 

23, които влизат в сила от 1 април 2011 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА  

(ОБН. – ДВ, БР. 25 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2011 Г.) 

 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА  

И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г.) 
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§ 5. Заварените към влизането в сила на този закон безсрочни трудови правоотношения 

на директорите на държавни, общински и регионални културни институти се запазват 

до обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на този 

закон и Кодекса на труда, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.) 

 

§ 78. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на параграфи 61, 68 и 73, 

които влизат в сила от деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) 

 

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила 

от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 

2013 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.) 

 

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в   „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 96 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.) 

 

§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 9 и 10, които влизат в 

сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА  

ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 16 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2016 Г.) 

 

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА  

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на § 18 и 30, които влизат в сила 9 месеца след обнародването му. 
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Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И 

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 88 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2018 Г.) 

 

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.) 

 

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на § 9, т. 1, § 16 и 17, които 

влизат в сила от деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“, и § 18, който 

влиза в сила от 20 май 2019 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 100 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.) 

 

§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 14, 15 и 20, които влизат 

в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО  

(ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.) 

 

§ 44. Законът влиза в сила от 14 май 2020 г., с изключение на § 33, 34 и 35, които влизат 

в сила от деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА  

И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 52 ОТ 2020 Г.) 

 

§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата 

създава информационна система за електронната база данни по чл. 14, ал. 4, както и 

онлайн платформа за подаване на заявления по чл. 15, ал. 2. 

 

§ 4. (1) Вписаните до влизането в сила на този закон културни организации запазват 

регистрационния си номер в информационния регистър, в който са вписани. 

(2) Процедурите по вписване и прекратяване на културните организации в 

информационния регистър, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват 

по досегашния ред. 
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ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

 

В сила от 10.04.2009 г. 

 

Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 

Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 

2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. 

бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 

2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 

2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. 

ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.74 от 20 

Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 

2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 

2018г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. и 

доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 

13 Май 2020г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Този закон урежда опазването и закрилата на културното наследство на 

Република България. 

(2) Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от 

местонахождението му. 

 

Чл. 2. (1) Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо 

и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. 

(2) Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от 

държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Културните ценности могат да бъдат публична и частна 

собственост. Те могат да са собственост на държавата, общините, на Българската 

православна църква и другите регистрирани вероизповедания, както и на физически и 

юридически лица. 

 

Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Културните ценности, археологически обекти по 

смисъла на чл. 146, ал. 1, произхождащи от територията и акваторията на Република 

България, са публична държавна собственост. 

(2) Културните ценности, правото на собственост върху които е придобито по реда на 

Закона за общинската собственост, са общинска собственост. 

(3) Културните ценности, правото на собственост върху които е придобито от 

физически или юридически лица чрез правна сделка, по давност или чрез други 
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придобивни способи и които не представляват публична държавна или общинска 

собственост, са частна собственост. 

Чл. 3. (1) Този закон има за цел да създаде условия за опазване и закрила на културното 

наследство, устойчиво развитие на политиката по опазването му и да гарантира равен 

достъп на гражданите до културните ценности при спазване на следните принципи: 

1. равнопоставеност на различните видове културно наследство при осъществяване на 

неговата закрила; 

2. децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по опазване на 

културното наследство; 

3. публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на 

културното наследство. 

(2) Правото на достъп до културното наследство е възможност да се ползват културните 

ценности, като се осигури физически или интелектуален достъп до тях, без да се 

увреждат или подлагат на риск. 

(3) Държавата, общините и частните лица създават условия и гарантират на всяко лице 

равен достъп до културни ценности. 

 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавната политика по опазване на културното 

наследство се провежда от министъра на културата във взаимодействие със 

съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската 

православна църква и централните ръководства на другите регистрирани 

вероизповедания, и гражданското общество. 

 

Чл. 5. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Държавата организира 

опазването на културното наследство при бедствия и въоръжени конфликти. 

Дейностите по опазване на културни ценности, собственост на Българската православна 

църква или на другите регистрирани вероизповедания, се извършват с тяхно участие. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Опазването на културните 

ценности в случаите по ал. 1 се извършва по ред, определен с наредба на Министерския 

съвет по предложение на министъра на културата, министъра на отбраната и министъра 

на вътрешните работи. 

 

Чл. 6. Културно наследство са: 

1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; 

2. исторически обекти и комплекси; 

3. архитектурни обекти и комплекси; 

4. етнографски обекти и комплекси; 

5. образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; 

6. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) природни ценности (образци), включително 

антропологични останки, открити при теренни проучвания, и останки на 

палеозоологията и култивирани растения; 

7. индустриално наследство; 

8. произведения на изящни и приложни изкуства; 

9. народни занаяти; 
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10. документално наследство; 

11. аудио-визуално наследство; 

12. устна традиция и език; 

13. книжовни и литературни ценности; 

14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 

15. музика, песни и танци; 

16. народна медицина; 

17. кулинарни и еноложки традиции; 

18. народни игри и спортове. 

 

Чл. 7. (1) Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко 

присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за 

индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност. 

(2) Културна ценност може да бъде и нематериално или материално свидетелство за 

човешко присъствие и дейност, което има научна или културна стойност и е от значение 

за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Културни ценности са и фрагменти от археологически 

или други предмети, които са в разрушен вид, съставляват малка част от автентична 

цялост на предмета, обезличени са в значителна степен, не притежават значима 

културна, научна или художествена стойност и могат да бъдат определени като масов 

материал. Те не подлежат на идентификация, но се включват в научно-спомагателния 

фонд на музеите при необходимост. 

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Не са културни ценности по смисъла на 

този закон: 

1. машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните 

изследвания и експозиционната стойност, с изключение на особено редки и ценни 

екземпляри, идентифицирани по реда на този закон като културни ценности; 

2. машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори 

или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или 

художествена стойност или не са свързани с историческа личност или събитие; 

3. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) произведения на изкуството, собственост на техните 

автори, или такива, които не са по-стари от 50 години; 

4. антикварни предмети, непредставляващи произведения на изкуството, които не са 

по-стари от 100 години, с изключение на особено редки и ценни екземпляри, 

идентифицирани по реда на този закон като културни ценности; 

5. остатъчен материал – отпадъчна субстанция, получена вследствие от човешка 

дейност, която няма функционално или художествено предназначение. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) По предложение на министъра на културата или 

оправомощено от него длъжностно лице предмети с важно историческо, културно или 

научно значение по ал. 4 могат да бъдат идентифицирани по реда на този закон като 

културни ценности. 

 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Опазването на културното наследство е системен 

процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, 

консервация, реставрация и адаптация. 
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(2) Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване опазването 

му в интерес на обществото. 

 

Чл. 9. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Недвижимото културно наследство обхваща 

културни ценности, които са трайно закрепени към земята, включително под водата, 

както и прилежащата им среда. 

 

Чл. 10. Движимото културно наследство обхваща всички останали културни ценности, 

включително и под вода, с изключение на тези по чл. 9 и 42, чиято значимост не се 

променя в зависимост от местонахождението им. 

 

Глава втора. 

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 

Чл. 11. (1) Националната система по опазване на културното наследство включва 

държавните и общинските органи за управление и контрол на дейностите по опазване 

на културното наследство, музеите, културните организации по смисъла на Закона за 

закрила и развитие на културата, както и Светия синод на Българската православна 

църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания. 

(2) Органите и организациите по ал. 1 осъществяват дейността си в сътрудничество с 

Българската академия на науките, висшите училища, творчески съюзи, професионални 

сдружения и други неправителствени организации. 

(3) Органите и организациите по ал. 1 и 2 осъществяват дейностите в съответствие с 

целите на този закон и национална стратегия за културното наследство, приета от 

Министерския съвет. 

 

Чл. 12. (1) Държавната политика в областта на културното наследство се ръководи и 

осъществява от Министерския съвет. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Стратегическите цели за управление и опазване на 

културното наследство се включват в стратегията по чл. 2а от Закона за закрила и 

развитие на културата след широко обществено обсъждане с участието на 

заинтересовани научни и културни организации, юридически лица с нестопанска цел и 

регистрирани вероизповедания. 

(3) Министерският съвет: 

1. (отм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

2. приема планове за опазване и управление на недвижими културни ценности; 

3. (отм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) 

4. създава държавни културни институти по предложение на министъра на културата. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) С решение на Министерския съвет: 

1. недвижими археологически културни ценности – публична държавна собственост, се 

предоставят безвъзмездно за управление на ведомства и общини за осъществяване на 

дейности, свързани с опазването и представянето на културни ценности, за срок до 10 

години по предложение на министъра на културата; 
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2. се извършва замяна на имот със статут на недвижима културна ценност с категория 

„световно значение“ или „национално значение“, деклариран или регистриран по реда 

на този закон, когато е собственост на физически или юридически лица, с равностоен 

имот – частна държавна собственост, или с право на строеж върху имоти – частна 

държавна собственост. Въз основа на решението на Министерския съвет ръководителят 

на съответното ведомството издава заповед и сключва договор за замяна. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет по ал. 

4, т. 1 министърът на културата сключва договор, в който се уреждат правата и 

задълженията на двете страни. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Дейностите, свързани с опазване на недвижимите 

културни ценности по ал. 4, т. 1, както и осъществяването на други научни, културни, 

образователни и туристически дейности се извършват в съответствие с изискванията 

на този закон от археологически или специализиран исторически музей със седалище 

на територията на съответната община, а в случай че няма такъв – от най-близкия 

регионален музей, като отношенията между музея и ведомството или общината се 

уреждат с договор. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет се 

извършва предаването и приемането на имота с протокол по образец, утвърден от 

министъра на културата. Срокът за предаването и приемането на имота се определя с 

решението на Министерския съвет. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Недвижимите културни ценности, предоставени за 

управление по реда на ал. 4, т. 1, не могат да се използват не по предназначение или да 

се предоставят за управление на трети лица. 

(9) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При нарушаване на забраните по ал. 8 или при 

извършени нарушения, свързани с неизпълнение на задължения по този закон, правото 

на управление се отнема. 

(10) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Приходите от културни ценности постъпват по 

бюджета на съответното ведомство или община и се разходват за дейности по опазване 

на културни ценности, консервация и реставрация, за музейни и други дейности, 

свързани с опазването на културното наследство. 

 

Чл. 13. (1) Светият синод на Българската православна църква и централните 

ръководства на другите регистрирани вероизповедания могат да правят предложение 

до министъра на културата за регистриране на културни ценности, които са от значение 

за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания в 

съответствие с разпоредбите на този закон. 

(2) Органите по ал. 1 след съгласуване с министъра на културата приемат правила за 

управляваните от тях културни ценности и създават органи за управлението им в 

съответствие с режимите за тяхното опазване. 

(3) Ежегодно до 30 юни Светият синод на Българската православна църква и 

централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания представят на 

министъра на културата доклад за дейността си по опазване на културните ценности за 

предходната година. 
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Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в 

сила от 01.01.2019 г.) Министърът на културата или определено от него длъжностно 

лице от състава на министерството: 

1. прави предложения за вписване на недвижими културни ценности в Списъка на 

световното наследство; 

2. предоставя статут на недвижими културни ценности; 

3. предоставя статут на национално богатство на движими културни ценности; 

4. издава разрешения за извършване на теренни археологически проучвания; 

5. издава разрешения за създаване на частни музеи; 

6. издава удостоверения за регистрация на лица, които осъществяват търговска дейност 

с културни ценности; 

7. издава разрешения за изработване на копия и реплики на културни ценности; 

8. издава разрешения за представяне на културни ценности в национални и 

международни изложби; 

9. възлага и приема планове за опазване и управление на недвижими културни 

ценности; 

10. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) изпълнява правомощията на 

концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – държавна 

собственост; 

11. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) издава разрешения за износ 

съгласно Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа 

на паметници на културата (ОВ, L 39/1 от 10 февруари 2009 г.), наричан по-нататък 

„Регламент 116/2009“, и разрешения за временен износ на движими културни ценности; 

12. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) координира, организира и 

контролира дейността по: 

а) връщането на незаконно изнесените движими културни ценности – национално 

богатство; 

б) опазване на културното наследство, свързано с българската история и култура, извън 

територията на Република България; 

в) мониторинг на недвижими културни ценности; 

г) методология и определяне на режими за опазване на недвижимите културни 

ценности и тяхната среда; 

д) (нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) дигитализация на културното наследство; 

13. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

съгласува: 

а) (изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) заданията за проектиране, 

плановете за опазване и управление, устройствените планове, техните изменения, 

специфичните правила и нормативи към тях и инвестиционните проекти – за единични 

и групови недвижими културни ценности, в техните граници и охранителни зони в 

предвидените от този закон случаи; 

б) (изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) заданията за проектите на музейни сгради, постоянните 

експозиции на музеите и условията за провеждане на конкурси за директори на 

регионални и общински музеи; 
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в) (доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) инвестиционните проекти за 

изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и 

елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както 

и тяхното преместване или премахване; 

14. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) упражнява правото на държавна собственост върху 

културни ценности; 

15. (нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) разпорежда временно съхранение на движими културни 

ценности от национални, регионални и общински музеи и обществени колекции във 

фондовете на други музеи – при липса на условия за опазване, както и при закриване на 

музея или обществена колекция; 

16. (предишна т. 15, изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) води регистри на движимите културни 

ценности – национално богатство, на елементите на нематериалното културно 

наследство, на музеите и други регистри, предвидени в този закон; 

17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) осъществява и други правомощия, определени 

в закона. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Експертните съвети, предвидени в този закон с дейности 

в областта на културното наследство, се назначават от министъра на културата. 

Съставите, дейността и организацията на работата им се уреждат с правилници, 

издадени от министъра на културата. Заседанията на съветите се излъчват в реално 

време чрез интернет страницата на Министерството на културата. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., 

предишна ал. 2 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Проектите и инициативите по ал. 1, т. 13, буква „в“ 

се съгласуват след решение на Специализиран експертен съвет по изобразителни 

изкуства, създаден към министъра на културата. 

 

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) В Министерството на 

културата се създава Инспекторат за опазване на културното наследство. 

(2) Инспекторатът осъществява контрол за спазването на изискванията на този закон и 

на издадените въз основа на него актове, свързани със: 

1. извършване на теренни и подводни археологически проучвания; 

2. териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; 

3. опазване на движимите и недвижимите културни ценности в музеите; 

4. извършване на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни 

ценности; 

5. изпълнение на сключените концесионни договори; 

6. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) опазване на книжовни и литературни културни ценности, 

съхранявани в библиотечните и архивните колекции – ръкописи, архивни документи и 

старопечатни издания; 

7. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) извършване на сделките с движимите културни ценности. 

(3) Инспекторатът контролира и изпълнението на изискванията на този закон от 

физическите и юридическите лица при условията и по реда на действащото 

законодателство. 

 

Чл. 16. (1) Инспекторатът се състои от централно управление и регионални 

инспекторати по опазване на културното наследство. 
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Регионалните инспекторати се 

създават във всеки един от регионите за планиране от ниво 2 по смисъла на Закона за 

регионалното развитие. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Правомощията на инспекторите в 

регионалните звена се осъществяват в региона за планиране от ниво 2 по ал. 2. 

(4) (Отм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Областните управители на територията на района по ал. 

2 създават материални и организационно-технически условия за дейността на 

инспекторите. 

(6) (Доп. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г.) 

Структурата, функциите и числеността в централното управление и регионалните 

инспекторати се определят с устройствения правилник на Министерството на 

културата, а минималните изисквания за заемането на длъжностите „инспектор“ – с 

Класификатора на длъжностите в администрацията. 

 

Чл. 17. (1) Кметовете на общини организират и координират осъществяването на 

политиката по опазване на културното наследство на територията на съответната 

община, като: 

1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) оказват съдействие при извършването на дейности по 

издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно 

правомощията си, както и извършват други дейности, определени в този закон; 

2. създават обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен 

орган към общината; 

3. (нова – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) изпълняват правомощията на 

концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска 

собственост. 

(2) Общинските съвети: 

1. приемат стратегия за опазване на културното наследство на територията на 

съответната община в съответствие с националната стратегия по чл. 12, ал. 2; 

2. (отм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) 

3. създават общински фонд „Култура“ при условията и по реда на Закона за закрила и 

развитие на културата; 

4. приемат правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след 

съгласуване с министъра на културата; 

5. осигуряват финансиране чрез целеви средства в общинския бюджет на дейностите по 

ал. 1, т. 1. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) За 

изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1 в рамките на утвърдената численост на 

общинската администрация се създават звена в регионите за планиране от ниво 2, 

определени в Закона за регионалното развитие: 

1. за Югозападен район – Столична община; 

2. за Южен централен район – Община Пловдив; 

3. за Югоизточен район – Община Бургас; 

4. за Североизточен район – Община Варна; 
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5. за Северен централен район – Община Велико Търново; 

6. за Северозападен район – Община Плевен. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Звената по ал. 3 се състоят от най-малко три лица, които 

отговарят на изискванията на чл. 164, ал. 1 и 2. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Звената 

по ал. 3 могат да издават писмени становища по чл. 84, ал. 2, т. 2 за недвижими културни 

ценности, които не са категории „световно“ и „национално“ значение, намиращи се в 

общините от съответния регион за планиране от ниво 2. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Звената по ал. 3 работят под методическото ръководство 

на НИНКН, чийто представител участва в подбора на специалистите по опазване на 

недвижими културни ценности, които работят в тях. 

 

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) 

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е държавен 

културен институт с национално значение и извършва дейност в областта на опазване 

на недвижимото културно наследство, включително и научноизследователска дейност 

по издирване и изучаване на недвижимото културно наследство. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Националният институт за 

недвижимо културно наследство е юридическо лице на бюджетна издръжка към 

министъра на културата. 

(3) За осъществяване на функциите си НИНКН може да създава териториални звена. 

 

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) 

Националният институт за недвижимо културно наследство: 

1. подпомага министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по 

провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото 

културно наследство; 

2. провежда дейност по издирване и изучаване на недвижимото културно наследство, 

включително и научноизследователска дейност по издирване и изучаване на 

недвижимото културно наследство; 

3. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) изготвя предварителни и заключителни оценки и 

мотивирани предложения за деклариране и за предоставяне на статут на недвижими 

културни ценности; 

4. прави предложение до министъра на културата за определяне на режимите за 

опазване на недвижимите културни ценности; 

5. извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и на 

наличната информация за тях; 

6. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) води публичен регистър на недвижимите културни 

ценности, включително в електронен вид, по ред, определен в наредбата по чл. 50, ал. 2, 

поддържа национален документален архивен фонд, включително в електронен вид и 

организира информационен център; 

7. създава и поддържа специализирана карта и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 

от Закона за кадастъра и имотния регистър на недвижимото културно наследство; 

8. издава документи и дубликати, предоставя справки и копия на архивни материали; 

9. поддържа и развива информационна система за недвижимото културно наследство; 
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10. изготвя проекти на планове за опазване и управление, експертизи, планови задания, 

пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство по искане на физически 

и юридически лица; 

11. осъществява и други дейности, определени в закон. 

(2) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 8 НИНКН събира такси в размери, 

определени с тарифа на Министерския съвет. 

 

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Устройството и дейността на 

НИНКН се определят с правилник, приет от Министерския съвет. 

 

Чл. 21. (1) Центърът за подводна археология е държавен културен институт в областта 

на опазване на подводното археологическо наследство на Република България. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Центърът за подводна археология 

е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. Созопол към министъра на 

културата. 

 

Чл. 22. Центърът за подводна археология: 

1. подпомага министъра на културата при упражняването на неговите правомощия по 

провеждане на държавната политика в областта на опазването на културното 

наследство под вода; 

2. (нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) издирва, изучава, идентифицира, опазва и представя 

културни ценности, открити под вода, с познавателна, образователна и естетическа цел; 

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) координира дейностите, свързани с 

управлението и изследването на подводното археологическо наследство; 

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) поддържа регистър на подводните културни 

ценности. 

 

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Устройството и дейността на Центъра за подводна 

археология се определят с правилник, издаден от министъра на културата. 

 

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Музеят е културна и научна организация, която 

издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и 

антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел. 

 

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Музей се създава при наличие на: 

1. културни ценности, идентифицирани по реда на наредбата по чл. 107, ал. 1, които 

могат да бъдат представяни във вид на музейна експозиция; 

2. сграден фонд, осигуряващ условия за съхраняването на движимите културни 

ценности, определени с наредбата по чл. 34, ал. 6, и условия за представянето на 

движимите културни ценности, определени с наредбата по чл. 185; 

3. постоянен източник за финансиране дейността на музея (издръжка на сградата и 

персонала и средства за дейности за издирване, изучаване, опазване и представяне на 

движимите културни и природни ценности и образци); 

4. специалисти с необходимата квалификация съгласно класификатора по чл. 37, ал. 2. 
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(2) Музеи могат да се създават: 

1. за представяне на личности, дейности, явления и събития, както и с тематично 

обособени групи от произведения на изкуството, предмети и образци, които нямат 

качество на движими културни ценности или не са придобили качество на такива, но в 

съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически 

интерес; 

2. при наличие на сграден фонд, осигуряващ условия за съхраняване и представяне на 

предметите по т. 1. 

(3) Създаването на музеи по ал. 2 и представянето на техните фондове в експозиции се 

урежда по ред, определен с наредба, издадена от министъра на културата. 

 

Чл. 26. (1) По тематичен обхват музеите са: 

1. общи, чиято дейност тематично обхваща различни области на знанието и изкуството 

и се осъществява на основата на различни по своята класификация културни ценности, 

включени в основния им фонд; 

2. специализирани, чиято дейност обхваща една област на знанието или изкуството, 

обособен дял от нея или отделна тема от общественото развитие или природата и се 

осъществява на основата на включени в основния му фонд културни ценности, които по 

своята класификация определят тематичния му обхват. 

(2) По териториален обхват на дейност музеите са: 

1. национални, които осъществяват дейността си на територията на цялата страна; 

2. регионални, които осъществяват дейността си на територията на две или повече 

общини; 

3. местни, които осъществяват дейността си на територията на една община. 

(3) Териториалният обхват и методическите функции на националните и регионалните 

музеи се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на културата. 

(4) Тематичният и териториалният обхват на местните музеи се определят с акта за 

създаването им. 

 

Чл. 27. (1) По форма на собственост музеите са държавни, общински, частни и със 

смесено участие. 

(2) Държавните музеи се създават и осъществят дейността си въз основа на 

предоставени от държавата културни ценности, сграден фонд и ежегодна държавна 

субсидия. 

(3) Регионалните музеи се създават и осъществяват дейността си въз основа на 

предоставени от държавата или общината културни ценности, сграден фонд и се 

финансират по реда на чл. 40. 

(4) Общинските музеи се създават и осъществят дейността си въз основа на 

предоставени от общината културни ценности, сграден фонд и се финансират от 

общинския бюджет. 

(5) Археологически културни ценности, както и други движими културни ценности – 

държавна собственост, могат да се предоставят възмездно или безвъзмездно за 

ползване и на регионалните и общинските музеи. 

(6) Частните музеи се създават и финансират от физически или юридически лица въз 

основа на законно придобити от тях движими културни ценности. 
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(7) Държавата и общините могат да създават съвместно или с физически или 

юридически лица музеи със смесено участие. Тези музеи са културни организации по 

смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена 

полза – музейна дейност. 

(8) При музеите със смесено участие отношенията между страните се уреждат с 

учредителен акт, с който се определят правата и задълженията им при условията на чл. 

25. Проектът на учредителен акт се съгласува с министъра на културата в тримесечен 

срок от искането. 

 

Чл. 28. (1) Държавните, регионалните и общинските музеи са културни и научни 

институти, които се създават, управляват, финансират, преобразуват и закриват при 

условията и по реда на този закон и на Закона за закрила и развитие на културата. 

(2) Музеите могат да имат филиали, които се създават, преобразуват и закриват при 

условията и по реда, предвидени за съответния музей. Устройството и дейността на 

филиалите се определят с правилника на музея, към който са създадени. 

(3) Държавните музеи, които притежават характеристиките по чл. 7, ал. 1 от Закона за 

закрила и развитие на културата, могат да придобият статут на държавни културни 

институти с национално значение. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Към музеите се създават 

научни групи от специалисти с научна степен или заемащи академична длъжност. 

Научните групи се подчиняват в методическо отношение на специализираните научни 

институции. Редът за създаването и дейността им се определя с наредба на министъра 

на културата. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Директор на държавен, регионален или общински музей 

може да бъде лице: 

1. с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ 

по специалност от съответното професионално направление и 

2. с професионален опит: 

а) за държавни и регионални музеи – 5 години професионален опит в съответното 

професионално направление; 

б) за общински музеи – три години професионален опит в съответното професионално 

направление. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

Правоотношенията с директорите на музеи по ал. 5 възникват въз основа на конкурс за 

срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. 

Конкурсът за директор на държавен музей към Министерството на културата се 

провежда по реда, предвиден в наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие 

на културата, а за общинските и регионалните музеи – от комисия, назначена по реда на 

Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната 

община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител 

на Министерството на културата. 
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Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Устройството и дейността на музеите се 

определят с правилници: 

1. издадени от министъра на културата – за държавните музеи, създадени към 

министъра на културата; 

2. издадени от ръководителя на ведомството – за държавните музеи, създадени към 

ведомства; 

3. приети от общинския съвет – за регионални и общински музеи и музеи със смесено 

участие; 

4. одобрени от собственика на музея – за частни музеи. 

(2) В случаите на ал. 1, т. 2 и 3 правилниците се издават след съгласуване с министъра на 

културата или оправомощен от него заместник-министър. 

 

Чл. 30. (1) Частните музеи са културни организации по смисъла на Закона за закрила и 

развитие на културата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

за осъществяване на дейност в обществена полза – музейна дейност. Те осъществяват 

дейност след получаване на разрешение от министъра на културата. 

(2) Разрешението за извършване на музейна дейност се издава въз основа на заявление, 

към което се прилагат и: 

1. (отм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

2. (отм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

3. (доп. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

удостоверение за съдебна регистрация, ако липсва вписване в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел; 

4. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила 

от 06.08.2019 г.) документи, удостоверяващи наличието на изискванията по чл. 25, ал. 1, 

т. 1 – 4: 

а) план на сградата за музеи с обозначени пространства за експозиция, 

фондохранилища, санитарни помещения за персонала и за посетители, работни 

помещения и лаборатория; 

б) наличие на сигнално-охранителна техника, система за пожароизвестяване и средства 

за пожарна безопасност; 

в) проект на бюджет за издръжка на сградата и персонала и средства за дейности за 

издирване, изучаване, опазване и представяне на движимите културни ценности и 

природни образци; 

г) списък на музейните длъжности с необходимата квалификация съгласно 

класификатора по чл. 37, ал. 2; 

5. проект на устройствен правилник за дейността на музея. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Документите по ал. 2, т. 4, 

удостоверяващи изискването по чл. 25, ал. 1, т. 1, се проверяват служебно, като в 

заявлението се посочва наименованието на музея, извършил идентификацията на 

културните ценности, и номерът и датата на удостоверението по чл. 98, ал. 3. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) При установяване на 

нередовности или непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му 

се предоставя срок от 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или 
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непълнотите с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде 

прекратено. 

(5) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) В двумесечен срок 

от постъпване на заявлението министърът на културата издава или с мотивирана 

заповед отказва да издаде разрешение. 

(6) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Разрешението за 

извършване на музейна дейност може да бъде отнето с мотивирана заповед на 

министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората, 

когато частният музей системно нарушава изискванията на този закон. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Актовете по ал. 5 и 6 подлежат на 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 31. Музеите се ръководят независимо от вида на организацията и формата на 

собственост: 

1. методически – от Министерството на културата; 

2. в административно-организационно отношение – от кмета на общината или 

собственика; 

3. в научноизследователската дейност – от Българската академия на науките и 

съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения. 

 

Чл. 32. (1) В Министерството на културата се създава и води регистър на музеите, в 

който служебно се вписват: 

1. националните, регионалните и общинските музеи – въз основа на акта за тяхното 

създаване; 

2. частните музеи – въз основа на разрешението, издадено от министъра на културата; 

3. музеите със смесено участие – въз основа на съдебно решение за вписване в 

съответния регистър. 

(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по ал. 1, както и редът за 

вписване се определят с наредба на министъра на културата. 

 

Чл. 33. (Отм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

 

Чл. 34. (1) Музеите формират основен, обменен и научно-спомагателен фонд. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Движимите културни ценности – национално богатство, 

формират Национален музеен фонд. Дейностите, свързани с управление на фонда, се 

определят в наредбата по ал. 6. 

(3) В основния фонд се включват придобитите от музея и предоставените му за 

безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и 

културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия 

тематичен обхват. 

(4) В обменния фонд се включват движими културни ценности, които не съответстват 

на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от 

основния му фонд. 



 

Венцислав Велев 

62 

(5) В научно-спомагателния фонд се включват предмети и други материали от значение 

за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Редът за формирането, управлението и идентификацията 

на музейните фондове се определя в наредба, издадена от министъра на културата. 

Чл. 35. (1) Основната дейност на музея е опазването и представянето на движими и 

недвижими културни ценности. 

(2) Музеят издава научни, научнопопулярни и рекламни материали, както и 

осъществява оценителна дейност на културни ценности – собственост на други 

юридически или физически лица. 

(3) Музеят може да извършва и друга стопанска дейност, когато тя е свързана с 

основната му дейност. 

 

Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Националните и 

регионалните музеи с оглед на тематичния си обхват оказват методическа помощ на 

общинските, частните музеи, музеите със смесено участие и на обществените колекции. 

 

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Дейностите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36 се извършват 

от лица, които притежават професионална квалификация съгласно изискванията, 

посочени в класификатора по ал. 2. 

(2) Министърът на културата утвърждава класификатор на основните музейни 

длъжности и изискванията за тяхното заемане. 

 

Чл. 38. (1) Директорите и служителите в националните, регионалните и общинските 

музеи и в музеите със смесено участие нямат право да придобиват колекции или 

отделни културни ценности от тематичния обхват на музея, освен по наследство, което 

се декларира в едномесечен срок от приемането на наследството. 

(2) Директорите и служителите в музеите по ал. 1 подават декларация по образец, 

утвърден от министъра на културата, за притежаваните от тях културни ценности при 

заемане на длъжността. 

(3) Лицата по ал. 1 нямат право да извършват търговска дейност с културни ценности 

от тематичния обхват на музея. 

 

Чл. 39. Музеите се финансират със средства от: 

1. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) държавния бюджет и бюджетите на 

общините; 

2. учредителите им; 

3. собствени приходи; 

4. събрани държавни такси за извършване на услуги и за издаване на документи и 

дубликати; 

5. защитени проекти по международни и национални програми; 

6. дарения, завещания, спонсорство. 
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Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавните музеи се 

финансират от държавния бюджет чрез бюджета на ведомството, към което е създаден 

музеят. 

(2) Регионалните музеи се финансират от: 

1. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) общините, на чиято територия е 

седалището им, като за тяхната издръжка се осигуряват целево допълнителни средства 

от държавния бюджет; 

2. вноски, които правят в бюджетите им и общините, на чиято територия регионалните 

музеи развиват дейност, като техният размер се определя ежегодно с решение на 

съответните общински съвети. 

(3) Общинските музеи се финансират от бюджета на съответната община. 

(4) Частните музеи се финансират със средства на учредителите им. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Музеите със смесено участие се 

финансират със средства от държавния бюджет или бюджета на съответната община и 

собствени средства на учредителите им. 

 

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавните и общинските 

музеи са юридически лица на бюджетна издръжка, второстепенни разпоредители с 

бюджет. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

 

Глава трета. 

НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

Чл. 42. (1) Нематериално културно наследство са: 

1. устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител на 

нематериално културно наследство; 

2. художествено-изпълнителско изкуство; 

3. социални обичаи, обреди и празненства; 

4. знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; 

5. знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

(2) В Министерството на културата се води регистър на нематериалното културно 

наследство по ред, определен с наредба на министъра на културата. 

 

Чл. 43. (1) Към министъра на културата се създава Национален съвет за нематериално 

културно наследство, който: 

1. подпомага разработването на стратегия за опазване и популяризиране на 

традиционната българска култура и фолклор; 

2. предлага мерки за прилагане на международни актове в областта на нематериалното 

културно наследство, по които Република България е страна; 

3. предлага мерки за усъвършенстване на системите за опазване на нематериалното 

културно наследство; 

4. дава препоръки по въпроси, свързани с проблеми на опазването, съхраняването и 

популяризирането на нематериалното културно наследство; 
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5. предлага за утвърждаване от министъра на културата елементите на нематериалното 

културно наследство, които да бъдат включени в национален представителен списък на 

нематериалното културно наследство. 

(2) Съставът, функциите и дейността на съвета се определят с правилник, издаден от 

министъра на културата. 

Чл. 43а. (Нов – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Идентификацията на нематериалното културно 

наследство е научно-изследователска дейност, чрез която се определя дали дадено 

нематериално свидетелство съответства на критериите за културна ценност, като за 

неговата класификация и категоризация се прилага съответно глава шеста, раздел II. 

 

Чл. 44. Културните организации, създадени за опазване на нематериалното културно 

наследство и придобили статут на центрове на ЮНЕСКО, имат право на субсидия от 

държавния бюджет. 

Глава четвърта. 

МАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

Чл. 45. Класификацията на недвижимите културни ценности се извършва въз основа на: 

1. тяхната принадлежност към определен исторически период; 

2. научната и културната област, към която се отнасят; 

3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) пространствената им структура и териториален обхват. 

4. степента на застрашеност. 

 

Чл. 46. Според принадлежността им към определен исторически период недвижимите 

културни ценности са: праисторически, антични, средновековни, възрожденски, от ново 

и най-ново време. 

 

Чл. 47. Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите 

културни ценности са: 

1. археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която 

са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания; 

2. исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със 

забележителни исторически събития и личности; 

3. архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или съчетания от 

тях, които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и производствено-

техническа, пространствена и функционална стойност; 

4. художествени: произведения на изящните и приложните изкуства – неразделни 

елементи от пространствената среда, в която или за която са създадени; 

5. урбанистични: обособими части от селищна територия и селищни образувания, чиито 

елементи са пространствено свързани и могат да се разграничат топографски; 

6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) културен ландшафт: съвкупността от пространствено 

обособени устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и 

природната среда, характеризиращи културната идентичност на дадена територия; 

7. парково и градинско изкуство: исторически паркове и градини от значение за 

развитието на паркоустройственото изкуство и наука; 
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8. етнографски: материални свидетелства за бит, занаяти, умения, обичаи и вярвания, 

които са свързани с пространствената среда; 

9. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на 

традиционен път с включените към него обекти на недвижимото културно наследство 

и ландшафти. 

 

Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Според пространствената структура и териториалния 

обхват недвижимите културни ценности са: 

1. единични; 

2. групови: 

а) ансамбъл – териториално обособима структура от обекти на недвижимото културно 

наследство, чиито елементи се намират в определени смислови, пространствени и 

естетически връзки помежду си и с прилежащата им среда; 

б) комплекс – разновидност на ансамбъла, чиито елементи са функционално свързани; 

в) (нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) серийни – състоящи се от два или 

повече обекта на недвижимото културно наследство, независимо от тяхното 

местоположение и обединени от ясни културни, времеви, социални и/или 

функционални връзки; 

г) (предишна б. „в“ – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) историческо селище – 

урбанизирана структура, наситена с културно-исторически ценности от една или 

няколко епохи; 

д) (предишна б. „г“ – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) историческа зона – 

обособена селищна, извънселищна, подземна територия или част от акватория, 

наситена с културни и исторически ценности от една или няколко епохи; 

е) (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна б. „д“ – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., 

изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) археологически резерват – обособима територия или част от 

акватория, наситена с разкрити при археологически проучвания или подлежащи на 

разкриване под повърхността или наземни археологически културни ценности, 

включително археологически структури, нива и културни напластявания. 

 

Чл. 49. Според степента си на застрашеност недвижимите културни ценности са: 

1. културни ценности в риск – за които съществува потенциална заплаха от нанасяне на 

щети или унищожаване поради: 

а) разположение в земетръсни зони, зони на мащабни строителни проекти, в близост до 

територии с голям риск от наводнения или прогресиращи промени от геологически, 

климатични и други природни фактори; 

б) опасност от избухване на въоръжен конфликт и терористични нападения; 

2. застрашени културни ценности – за които съществува реална опасност от нанасяне на 

щети, вандализъм, унищожаване или от сериозно нарушаване на тяхната цялост поради: 

а) бърз разпад на оригиналната им субстанция, водеща до сериозна промяна в 

структурата; 

б) бързо влошаване на състоянието на околната среда; 

в) видима загуба на автентичния вид. 
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Чл. 50. (1) Според културната и научната стойност и обществената значимост 

недвижимите културни ценности се включват в следните категории: 

1. „световно значение“ – вписаните в Списъка на световното наследство; 

2. „национално значение“ – археологическите резервати, както и други културни 

ценности с изключителна стойност за културата и историята на страната; 

3. „местно значение“ – свързаните с културата и историята на населени места, общини 

или области; 

4. „ансамблово значение“ – поддържащите пространствената характеристика и 

архитектурната типология на груповата ценност, към която принадлежат; 

5. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) „за сведение“ – самостоятелни обекти с ниска 

индивидуална стойност – носители на информация за научната и културната област, 

към която се отнасят. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Редът за определяне категорията на недвижимите 

културни ценности по ал. 1 се определя с наредба на министъра на културата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Статутът на археологическите резервати по ал. 1, т. 2 се 

определя с този закон, като те са посочени в списък съгласно приложението. 

 

Чл. 51. Класификацията на движимите културни ценности се извършва въз основа на: 

1. тяхната принадлежност към определен исторически период; 

2. научната и културната област, към която се отнасят. 

 

Чл. 52. Според принадлежността им към определен исторически период движимите 

културни ценности са: праисторически, антични, средновековни, възрожденски, от ново 

и най-ново време. 

 

Чл. 53. Според научната и културната област, към която се отнасят, движимите 

културни ценности са: 

1. археологически: движими вещи, открити в земята, на повърхността ѝ или под водата 

и свидетелстващи за епохи и цивилизации, които са обект на археологията; 

2. етнографски: движими вещи, които са свидетелства за начина на живот и работа, 

традициите, обичаите, обредите, вярванията и занаятите и дават възможност да се 

проучат етническите характеристики и промените в материалната и нематериалната 

култура; 

3. исторически: движими вещи, свързани с исторически събития и с живота и дейността 

на изтъкнати личности; 

4. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) художествени: произведения на изобразителните изкуства 

във всичките им техники и разновидности, включително образци на филателията; 

5. природни: образци от флората, фауната, палеонтоложки и минерални образувания; 

6. технически: произведения на техническата култура; 

7. архивни: документи с културно и научно значение, независимо от времето, мястото, 

носителя и техниката на създаването им; 

8. книжовни: ръкописни културни ценности до края на 18 век, старопечатни редки и 

ценни издания, които притежават научна, културна, полиграфическа или 

библиографска стойност; 
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9. литературни: документални и веществени културни ценности, свързани с цялостната 

история на литературата. 

 

Чл. 54. (1) Според научната и културната стойност движимите културни ценности могат 

да получат статут на национално богатство. 

(2) Национално богатство е културна ценност с изключително значение за науката, 

културата, природата или техническия прогрес, чието разрушаване, повреждане или 

погиване е непоправима загуба за обществото и която отговаря на поне един от 

следните критерии: 

1. да представлява единствен, най-характерен или рядък пример за човешка дейност 

или творчество за периода, от който произхожда; 

2. да е с доказана автентичност и да има висока научна и художествена стойност; 

3. да е свързана или да представлява свидетелство за идеи, вярвания, събития или 

изтъкнати личности, които са имали решаващо значение за развитието на обществото. 

 

Глава пета. 

ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

Раздел I. 

Идентифициране 

 

Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентифицирането на обектите на недвижимото 

културно наследство е системен процес на издирване, изучаване и предварителна 

оценка на изследвания обект като недвижима културна ценност. 

 

Чл. 56. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентифицирането на обектите на недвижимото 

културно наследство включва: 

1. издирване – локализиране и установяване на основната видова принадлежност на 

обекта чрез обхождане и оглед на място или изследване на архивни и материални 

свидетелства; 

2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) изучаване – интердисциплинен научно-изследователски 

процес, обхващащ проучване на място, разкриване на научната и културната 

характеристика на обекта и документиране; 

3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) предварителна оценка – установяване на признаци на 

изследвания обект като недвижима културна ценност. 

Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Издирване и изучаване на 

недвижими културни ценности, с изключение на археологическите, се извършва от 

НИНКН, от научни организации, висши училища, музеи, физически и юридически лица 

по: 

1. ежегодни териториални програми, утвърдени от министъра на културата, или 

2. предложения на общинските органи, областните управители, физически и 

юридически лица. 
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(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Издирване и изучаване на недвижимите археологически 

ценности се извършват от лица, получили разрешение за извършване на теренни 

проучвания по реда на този закон. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 54 от 

2011 г., доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Предварителната оценка по чл. 56, т. 3 на недвижимите 

културни ценности, с изключение на разкритите при спасителни теренни проучвания 

археологически обекти, се извършва от НИНКН въз основа на научната оценка на лицата 

по ал. 1 и 2, по реда на наредбата по чл. 50, ал. 2. За археологически обекти, разкрити под 

вода, предварителната оценка се извършва след становище на Центъра за подводна 

археология. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Предварителната оценка на 

разкритите при спасителни теренни археологически проучвания обекти се извършва от 

експертната комисия, определена по реда на чл. 158а, ал. 1. 

 

Раздел II. 

Деклариране 

 

Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., 

изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Декларирането на обекти, които могат 

да бъдат определени като недвижими културни ценности, както и отказът за 

деклариране, се извършва със заповед на министъра на културата или оправомощен от 

него заместник-министър по предложение на директора на НИНКН, въз основа на 

предварителната оценка по чл. 57, ал. 3 и 4. Предложението включва предварителна 

категоризация, класификация и временни режими за опазване на тези обекти. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Със 

заповедта по ал. 1 се определят предварителната класификация и категория на обекта 

на недвижимото културно наследство и временните режими за неговото опазване. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В случаите когато от предварителната оценка по чл. 57, 

ал. 3 се установи, че изследваният обект не притежава признаци на недвижима културна 

ценност, директорът на НИНКН изготвя мотивирано предложение до министъра на 

културата за отказ за деклариране. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 54 от 2011 

г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Всяко физическо или юридическо лице може да прави 

предложение до министъра на културата за деклариране на обекти като недвижими 

културни ценности. Предложението се подава чрез НИНКН или чрез съответния 

регионален инспекторат по опазване на културното наследство до Министерството на 

културата. 

 

Чл. 59. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

Заповедите за деклариране, за отказ за деклариране и за прекратяване на временните 

режими за опазване се съхраняват в НИНКН, като копия от тях се изпращат до 

съответните общински администрации за попълване на местните архиви на 

недвижимите културни ценности и по компетентност и до Центъра за подводна 

археология – за недвижими археологически културни ценности, разкрити под вода. 
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – 

ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Заповедите по ал. 1 се съобщават при условията и по реда на чл. 61 

от Административнопроцесуалния кодекс. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Временният режим за опазване на недвижими обекти, 

влиза в сила от датата на уведомяването на собственика им по ал. 2 и е задължителен за 

всички физически и юридически лица. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Декларираните недвижими обекти имат статут на 

недвижими културни ценности до установяването им като такива по реда на този закон. 

 

Чл. 60. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., 

отм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

 

Чл. 61. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., предишен текст на чл. 61, 

изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Декларираните недвижими обекти подлежат на 

заключителна оценка във връзка с регистрирането им като културни ценности, която се 

извършва от НИНКН при взаимодействие със специализирани институции и 

компетентни лица. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Със заключителната оценка по ал. 1 се извършва 

установяване на културната и научна стойност и обществената значимост на обекта, 

неговата автентичност, степен на съхраненост и взаимодействие със средата и 

обществото. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Недвижимите археологически обекти, на които се 

предоставя статут на недвижими културни ценности по реда на този закон, подлежат на 

заключителна оценка. Когато недвижимите археологически обекти се намират на 

територията на групови археологически ценности, те подлежат на заключителна оценка 

за предоставянето им на статут като единични недвижими културни ценности. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За издирени и проучени недвижими обекти на 

културното наследство, за които има достатъчно данни за изготвяне на заключителна 

оценка, не се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и 2 и предоставянето или отказът за 

предоставяне на статут на недвижима културна ценност се извършва по реда на глава 

пета, раздел ІІІ. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Заключителната оценка на обектите по ал. 1, 3 и 4 се 

извършва по ред, определен с наредбата по чл. 50, ал. 2. 

 

Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., 

изм. и доп. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Когато 

от заключителната оценка се установи, че деклариран недвижим обект не притежава 

качества на недвижима културна ценност, министърът на културата или оправомощен 

от него заместник-министър след предложение на НИНКН, разгледано по реда на чл. 64, 

ал. 3, издава заповед, с която прекратява временния режим за опазване по чл. 59, ал. 3. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Когато 

от заключителната оценка по чл. 61, ал. 3 се установи, че недвижим археологически 

обект не притежава качества на културна ценност, статутът му се отнема със заповед на 

министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър. 



 

Венцислав Велев 

70 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 54 от 

2011 г.) Министерството на културата уведомява общинските администрации и 

съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство и по 

компетентност Центъра за подводна археология за издадения акт по ал. 1 или 2 в 7-

дневен срок. 

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Общинските администрации уведомяват 

писмено собствениците на недвижими обекти в 7-дневен срок от получаването на акта 

по ал. 3. 

Чл. 63. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в 

сила от 26.02.2016 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. – ДВ, бр. 89 

от 2018 г.) Заповедите за деклариране, за отказ от деклариране, за прекратяване или за 

отказ за прекратяване на временни режими за опазване се обжалват в 14-дневен срок от 

съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Раздел III. 

Предоставяне на статут на недвижима културна ценност  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

 

Чл. 64. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

Когато от заключителната оценка по чл. 61, ал. 1, 3 и 4 се установи, че обекти на 

недвижимото културно наследство имат качества на недвижими културни ценности, 

директорът на НИНКН прави предложение до министъра на културата за тяхната 

класификация, категоризация и режими за опазване във връзка с предоставянето на 

статут на недвижими културни ценности. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Към 

министъра на културата се създава Специализиран експертен съвет за опазване на 

недвижимите културни ценности. В състава на съвета се включват директорът на 

НИНКН, директорът на Центъра за подводна археология, директорът на Инспектората и 

по един представител на специализираните институти при БАН, на Камарата на 

архитектите, както и експерти по реставрация и консервация, вписани в регистъра по 

чл. 165, и други специалисти, определени от министъра на културата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в 

сила от 27.11.2018 г.) Предложенията на НИНКН по ал. 1, чл. 58, ал. 1 и 3 и чл. 62, ал. 1 се 

включват в дневния ред за разглеждане от съвета по ал. 2 в едномесечен срок от 

постъпването им в Министерството на културата. 

(4) По искане на министъра на културата съветът може да разглежда и други въпроси 

по опазване на недвижимите културни ценности, като изготвя становище за това. 

(5) Устройството, организацията на работа и финансирането на съвета се определят с 

правилник на министъра на културата. 

 

Чл. 65. (1) (Предишен текст на чл. 65 – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Статут на недвижими 

културни ценности се предоставя за: 

1. недвижими културни ценности с категория „световно значение“ – с вписването им в 

Списъка на световното наследство от Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО, по 

предложение на министъра на културата; 
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2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, 

бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

групови недвижими културни ценности с категория „национално значение“ – със 

заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър след 

съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, а когато в 

границите на недвижимата културна ценност попадат защитени територии по Закона 

за защитените територии или защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие – и с министъра на околната среда и водите; 

3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) всички 

останали категории недвижими културни ценности – със заповед на министъра на 

културата или оправомощен от него заместник-министър. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

Заповедите по ал. 1, т. 2 и 3 се обнародват в  „Държавен вестник“. 

 

Чл. 66. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

Министърът на културата чрез съответния регионален инспекторат по опазване на 

културното наследство уведомява общинските администрации за издадения акт по чл. 

65 в 14-дневен срок. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Актовете 

за предоставяне на статут по чл. 65, ал. 1, т. 2 и 3, както и отказите могат да се обжалват 

пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Чл. 67. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Предложение в случаите по чл. 65, ал. 1, т. 1 се 

прави за регистрирани недвижими културни ценности с национално значение, 

включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република 

България. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Физическо или юридическо лице 

може да отправя искане до министъра на културата за включване на недвижима 

културна ценност в Индикативната листа. Общините могат да отправят искане по 

изречение първо само за недвижимото културно наследство на тяхната територия. 

(3) Разглеждането на искането по ал. 2 се извършва по реда на чл. 64. 

(4) Индикативната листа се одобрява от: 

1. министъра на културата – в частта за недвижимите културни ценности, или 

2. министъра на културата и от министъра на околната среда и водите – в частта за 

смесени природни и културни ценности. 

(5) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Актовете по ал. 4, както и отказите 

могат да се обжалват пред съответния административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

Националният институт за недвижимо културно наследство води Национален публичен 
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регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете по чл. 58, ал. 

1, чл. 62, ал. 1 и 2 и чл. 65, ал. 1. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

Информация за статута на имота като недвижима културна ценност, описана с нейния 

идентификатор съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, се предоставя от 

НИНКН на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър предоставя данните на Агенцията по вписванията в 14-дневен 

срок съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(3) В 14-дневен срок от уведомяването по ал. 2 Агенцията по вписванията отбелязва по 

партидата на съответния имот, че има статут на недвижима културна ценност. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) При прехвърлителни сделки и при 

наследяване на имоти – недвижима културна ценност, Агенцията по вписванията 

уведомява в 14-дневен срок НИНКН за това обстоятелство. 

 

Чл. 69. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Прекратяването на 

временните режими за опазване на декларирани обекти и актуализирането на статута 

на недвижимите културни ценности се извършват по реда за деклариране и 

предоставяне на статут. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Редът за идентифициране, деклариране и предоставяне 

на статут на недвижимите културни ценности се определя с наредбата по чл. 50, ал. 2. 

(3) С наредбата по ал. 2 се определят и достъпът до регистъра по чл. 68, ал. 1 и 

подлежащите на вписване обстоятелства. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – 

ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Условията и редът за изработването и 

поддържането на специализираните карти регистри на недвижимото културно 

наследство се определят с наредба на министъра на културата и министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 

Раздел IV. 

Права и задължения на собствениците или ползвателите  

на недвижими културни ценности 

 

Чл. 70. Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни 

ценности имат право: 

1. на консултации, експертни съвети и препоръки от компетентните органи за 

опазването на културната ценност; 

2. да реализират приходи от входни билети, рекламни материали, както и от 

възпроизвеждане на културната ценност във фотографско, компютърно, видео- и друго 

изображение при условията и по реда на този закон; 

3. да кандидатстват за подпомагане по програми, финансово осигурени от държавния, 

общинския бюджет или от други източници, за извършване на аварийни, укрепителни, 

консервационни и реставрационни работи, необходими за опазване на културната 

ценност; 

4. да събират и получават доброволни парични и други помощи и дарения от отделни 

лица и институции. 
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Чл. 71. (1) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни 

ценности са длъжни да: 

1. полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро 

състояние при спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му; 

2. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

уведомяват незабавно НИНКН, а в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 2 – и звената по чл. 17, ал. 3, 

регионалните инспекторати по опазване на културното наследство и общинските 

органи за настъпили увреждания по тях или за действия спрямо тях в нарушение на този 

закон; 

3. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) съгласуват 

по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 проектите по чл. 80, ал. 3 и чл. 83; 

4. предоставят необходимите документи и да осигуряват достъп и съдействие на 

компетентните органи при осъществяване на правомощията им, посочени в закона; 

5. предоставят публичен достъп, когато ползването на недвижимата културна ценност 

е свързано с експозиционна дейност; 

6. предоставят безплатен публичен достъп до недвижимата културна ценност за целите 

на научноизследователската дейност, при условие че не се пречи на нормалното ѝ 

ползване и не се увреждат законните интереси на собственика, концесионера или 

ползвателя. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При унищожаване на недвижима културна ценност 

поради неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 лицата по ал. 1 са длъжни да я 

възстановят в същия вид – с оригиналните обемно-пространствени параметри и 

архитектурни и художествени характеристики. Срокът за възстановяване се определя 

от министъра на културата. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Собствениците, концесионерите и 

ползвателите на недвижим имот, в който е открит или съществуват данни за наличие на 

недвижим археологически обект, са длъжни да осигуряват достъп на компетентните 

органи за инспектиране на физическото му състояние и да изпълняват предписанията 

за неговото опазване. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Собствениците, концесионерите и ползвателите на 

недвижим имот, в който е съхранена и експонирана недвижима археологическа 

културна ценност, са длъжни да осигуряват публичен достъп при условията, определени 

с наредбата по чл. 185. 

 

Чл. 72. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) 

При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от 

увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на имота е 

длъжен да уведоми кмета на общината, директора на регионалния музей и регионалния 

инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на 

недвижимата културна ценност и да предприеме незабавни действия по 

обезопасяването ѝ. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) При възникване на обстоятелствата по ал. 1 за 

недвижими археологически културни ценности, включително случаите по чл. 160, ал. 2, 
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собственикът, концесионерът или ползвателят на имота, в който се намира културната 

ценност, уведомява органите по ал. 1 и директора на регионалния музей. 

(3) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице и регионалният 

инспекторат по опазване на културното наследство дават незабавно съответни 

указания за аварийно-временно укрепване и определят срок за изпълнението им. 

(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 и на съответните указания по ал. 3 в 

определения срок общината извършва необходимото обезопасяване и аварийно-

временно укрепване за сметка на лицето по чл. 71, ал. 1, в срок до 14 дни след изтичането 

на срока по ал. 3. 

(5) За наличието на обстоятелствата по ал. 1, както и за дадените указания по ал. 3 и 

предприетите мерки ръководителят на регионалния инспекторат незабавно уведомява 

министъра на културата. 

 

Чл. 73. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., 

доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) В 14-дневен срок от даване на съответното указание по чл. 72, 

ал. 3 за недвижими културни ценности, с изключение на археологическите, кметът на 

общината назначава комисия, която включва инспектор от регионалния инспекторат по 

опазване на културното наследство, представители на НИНКН, а в случаите по чл. 84, ал. 

2, т. 2 – и на звената по чл. 17, ал. 3, на регионалната дирекция за национален строителен 

контрол и на общината. За художествени, етнографски и исторически недвижими 

културни ценности в комисията се включва и представител на съответния по тематичен 

обхват музей, а за действащи обекти с религиозно предназначение – и представител на 

съответното регистрирано вероизповедание. 

(2) Комисията установява с констативен протокол състоянието на недвижимата 

културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, 

консервационно-реставрационни и ремонтни работи. Към протокола се прилагат 

подробно описание на културната ценност според данните за нейната идентификация и 

регистрация и данни за собственика. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на констативния протокол кметът на 

общината в 14-дневен срок издава заповед, с която задължава лицата по чл. 71, ал. 1 за 

тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, 

консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация, 

съгласувана по реда на чл. 84, ал. 1 и 2. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица 

и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като 

обжалването не спира изпълнението ѝ. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За археологически недвижими културни ценности се 

прилагат разпоредбите на чл. 160, ал. 3. 

 

Чл. 74. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 

2011 г.) (1) Когато комисията по чл. 73, ал. 1 предлага демонтиране и последваща 

реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, нейният 

собственик изготвя и представя в Министерството на културата графична, текстова и 

фотодокументация, достатъчна за изпълнението на реконструкцията. След 

положително становище на министъра на културата или оправомощени от него 
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длъжностни лица кметът на общината издава заповед за демонтиране на недвижимата 

културна ценност. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заповедта по ал. 1 се съобщава на 

заинтересованите лица и може да се обжалва пред съответния административен съд по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира 

изпълнението ѝ. 

(3) Недвижимата културна ценност се реконструира въз основа на представената 

документация по ал. 1 и инвестиционен проект, съгласуван по реда на чл. 84. 

 

Чл. 75. Копие от заповедите по чл. 73, ал. 3 и чл. 74 се изпраща на регионалния 

инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на имота. 

 

Чл. 76. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато заповедите по чл. 73, ал. 3 и чл. 74 

не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни укрепителни, 

консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по 

автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват 

от държавата, съответно общината. 

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на заповед на: 

1. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) министъра на културата или 

определено от него длъжностно лице от състава на министерството – за недвижими 

културни ценности с категория „световно“ или „национално значение“; 

2. кмета на общината – в останалите случаи. 

(3) В заповедта по ал. 2 се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите 

по ал. 1, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители. 

(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението ѝ. 

(5) Въз основа на заповедта по ал. 2 върху имота се вписва законна ипотека в полза на 

държавата, съответно общината, за обезпечение на вземането им за направените от тях 

разноски. 

(6) Държавата, съответно общината, може да поиска за направените от нея разноски от 

съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист по реда на чл. 

418 от Гражданския процесуален кодекс. 

 

Чл. 77. При системно неизпълнение на задълженията по чл. 71, ал. 1, т. 1, установено по 

надлежния ред, се прилагат разпоредбите на чл. 73 – 76. 

 

Раздел V. 

Териториалноустройствена защита 

 

Чл. 78. Териториалноустройствената защита на недвижимото културно наследство 

обхваща: 

1. режими за опазване; 

2. (отм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

3. устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото културно 

наследство и специфични правила и нормативи към тях; 
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4. планове за опазване и управление на недвижими културни ценности; 

5. проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на проектните 

документации (инвенстиционни инициативи и проекти за намеси) в защитените 

територии за опазване на недвижимото културно наследство и контрол по тяхното 

прилагане и изпълнение; 

6. финансиране и извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в 

охранителните им зони за целите на тяхното опазване и експониране. 

 

Чл. 79. (1) Режимът за опазване на недвижимата културна ценност се определя с акта за 

нейното деклариране или за предоставяне на статут. 

(2) С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният 

обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Териториалният обхват се определя от границите и 

площта на недвижимата културна ценност и на охранителната ѝ зона. Охранителната 

зона се определя за осигуряване при необходимост от по-ефективна 

териториалноустройствена защита на недвижимата културна ценност и обхваща 

непосредствената територия около ценността, важни визуални перспективи и други 

територии или елементи с поддържащо значение за нейната културна и историческа 

значимост и за нейното опазване. Не се определя охранителна зона само в 

изключителни случаи, мотиви за което се посочват в предварителната оценка по чл. 56, 

т. 3 или в заключителната оценка по чл. 61, ал. 1. За опазването на единични недвижими 

културни ценности, разположени в териториалния обхват на групова недвижима 

културна ценност, не се определят охранителни зони, а се прилагат предписанията за 

опазване на груповата недвижима културна ценност. 

(4) Когато единична културна ценност няма определен териториален обхват в акта за 

деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат границите на 

имота, за охранителна зона – територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, 

а при улици до 14 метра – и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното 

пространство между тях. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Предписанията за опазване на недвижимите културни 

ценности се определят въз основа на резултатите от предварителната, съответно от 

заключителната оценка на анализа на въздействието от проведени намеси и на степента 

им на застрашеност от антропогенни и природогеографски фактори. С предписанията за 

опазване се посочват допустимите намеси в недвижимите културни ценности, 

устройството или условията за ползването на териториите в техните граници и 

охранителни зони с цел осигуряване на пълноценното им опазване и представяне. 

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Единичните и груповите недвижими културни 

ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии за 

опазване на недвижимото културно наследство, които се отразяват в кадастралните 

карти съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и в общите и подробните 

устройствени планове съгласно Закона за устройство на територията. 

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Защитени територии са и археологическите 

обекти, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата или под вода, 

като временните им граници и охранителни зони се определят с разрешението за 

теренно проучване. 
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(8) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Когато в определени 

зони има данни за наличие на археологически обекти, министърът на културата може 

със заповед да ги обяви по реда на чл. 64 за защитени територии по смисъла на ал. 6. 

(9) (Отм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 89 от 2018 

г.) При отправено искане от религиозните институции Министерският съвет, съответно 

общинският съвет, може да разреши в недвижими културни ценности по чл. 88, т. 4 – 

държавна или общинска собственост, да се извършват обредни ритуали и богослужения 

при спазване на режимите за опазването им. 

 

Чл. 80. (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) С устройствените планове 

се определят целите, задачите и начините за устройство на защитените територии за 

опазване на недвижимото културно наследство, обвързано с режимите за опазване. 

(2) Общи и подробни устройствени планове за защитените територии и специфичните 

правила и нормативи към тях се изготвят в съответствие с режимите за опазване на 

недвижимите културни ценности. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – 

ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Устройствените планове по чл. 78 и 

специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне и скиците 

с предложенията по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията преди 

одобряването им се съгласуват по реда на чл. 84. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила 

от 26.11.2012 г.) Не се съгласуват устройствени планове и специфични правила и 

нормативи към тях, които не са съобразени с режимите за опазване на недвижимите 

културни ценности. 

 

Чл. 81. (1) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Предмет на плана за 

опазване и управление са дейностите за опазване и устойчиво развитие на недвижимата 

културна ценност в нейните граници и охранителна зона, определени с акта за 

предоставяне на статут, при прилагане принципите на интегрираната консервация, като 

по искане на възложителя и при необходимост могат да се включат и територии без 

статут на охранителна зона, но във връзка със защитената територия за опазване на 

недвижимото културно наследство. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна ал. 1 – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 

06.08.2019 г.) В плановете за опазване и управление на единични или групови 

недвижими културни ценности се включват режимите, специфичните правила и 

нормативи по чл. 78, т. 1 и 3 и се определя: 

1. обща характеристика на защитената територия за опазване на недвижимото културно 

наследство; 

2. цели и организация на управлението; 

3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) дългосрочна и краткосрочни програми на дейностите по 

опазване на недвижимата културна ценност и по прилагане на плана; 

4. финансиране на дейностите по прилагане на плана; 

5. участие на партньорите в процеса по прилагане на плана; 

6. условия и препоръки за осъществяване на дейностите по прилагане на плана; 
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7. система за мониторинг на защитената територия и осигуряване на спешни аварийно-

спасителни мероприятия в нея; 

8. система за контрол по прилагане на плана. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила 

от 13.03.2020 г.) Плановете за опазване и управление се разработват и изпълняват във 

взаимодействие с предвижданията на плановете за интегрирано развитие на общините 

и на устройствените планове за териториалния обхват на единичните или груповите 

недвижими културни ценности. 

(4) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Планове за 

опазване и управление се изготвят задължително за: 

1. недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и 

природното наследство на Република България; 

2. археологическите резервати; 

3. груповите недвижими културни ценности с национално значение; 

4. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) единичните недвижими културни 

ценности с национално значение – в случаите, когато се възлагат на концесия. 

(5) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Планове за 

опазване и управление могат да се изготвят и за други недвижими културни ценности 

по инициатива и при възлагане и финансиране от техния собственик, ползвател или 

концесионер, или общината, на чиято територия те се намират. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 

06.08.2019 г.) Плановете за опазване и управление на единични или групови недвижими 

културни ценности подлежат на обществено обсъждане по ред, определен с наредбата 

по ал. 7. 

(7) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Обхватът, 

структурата, съдържанието и методологията за изработването на плановете за опазване 

и управление се определят с наредба на Министерския съвет. 

 

Чл. 82. (1) Плановете за опазване и управление се възлагат и финансират от: 

1. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) министъра на културата или от 

лицата по чл. 67, ал. 2 – в случаите по чл. 81, ал. 4, т. 1; 

2. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) министъра на културата – в случаите 

по чл. 81, ал. 4, т. 2 и 4; 

3. (нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) общината, 

когато недвижимата културна ценност е предоставена за управление – в случаите по чл. 

81, ал. 4, т. 2; 

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) 

общината, на чиято територия е груповата недвижима културна ценност – в случаите по 

чл. 81, ал. 4, т. 3; 

5. (нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) 

концесионера – в случаите по чл. 81, ал. 4, т. 4, когато до подписването на концесионния 

договор няма изготвен план за опазване и управление. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

Плановете за опазване и управление и заданията за тяхното изготвяне се съгласуват: 

1. с министъра на културата по реда на чл. 84, ал. 1 и 2; 
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2. със съответната община, когато не е възложител на плана, както и със заинтересовани 

институции. 

(3) Плановете за опазване и управление на недвижими културни ценности се приемат 

от: 

1. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Министерския съвет – в случаите 

по чл. 81, ал. 4, т. 1 и 2; 

2. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) министъра на културата – в случаите 

по чл. 81, ал. 4, т. 3 и 4; 

3. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) общинския съвет на съответната 

община, на чиято територия е недвижимата културна ценност – в случаите по чл. 81, ал. 

5. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила 

от 28.11.2014 г.) Плановете по ал. 3, т. 1 се внасят в Министерския съвет по предложение 

на министъра на културата след съгласуване с министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, а когато в границите на недвижимата културна ценност попадат 

защитени територии по Закона за защитените територии и Закона за биологичното 

разнообразие – и с министъра на околната среда и водите. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Актовете за приемане по реда на ал. 3 на плановете за 

опазване и управление на недвижими културни ценности се обнародват в  „Държавен 

вестник“. 

 

Чл. 83. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) 

Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на 

културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за 

устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2, както следва: 

1. в единични културни ценности и в техните граници: 

а) програми, задания, визи за проектиране, инвестиционни проекти за: консервация, 

реставрация, адаптация, експониране, реконструкция по автентични данни, 

пристрояване, надстрояване, конструктивно укрепване, делба, промяна на 

предназначението, ремонти и преустройства, цветови фасадни решения, художествено 

осветление, паркоустройство и благоустройство; 

б) (изм. и доп. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) визи за проектиране и инвестиционни проекти по 

част архитектура за ново основно и допълващо застрояване, а при наличие на 

археологически недвижими културни ценности – и проектите по част конструкции, 

както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура, включително и за 

сградните отклонения за присъединяване към мрежите и съоръженията; 

в) искания и документация за извършване на текущи и аварийни ремонти и 

укрепителни работи; 

г) схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, 

улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, рекламни, 

информационни и монументално-декоративни елементи, както и електрически и 

газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни 

оператори; 



 

Венцислав Велев 

80 

2. в охранителни зони на единични културни ценности и в границите на групови 

културни ценности, ако с режимите за опазване не е определено друго: 

а) (изм. и доп. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) визи за проектиране и инвестиционни проекти по 

част архитектура за: ново основно и допълващо застрояване, реконструкция, 

надстрояване, пристрояване, ремонти и преустройства с промяна на външния вид на 

строежите, а при археологически недвижими културни ценности – и проектите по част 

„конструкции“, както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура, 

включително и за сградните отклонения за присъединяване към мрежите и 

съоръженията; 

б) визи за проектиране и инвестиционни проекти за паркоустройство и 

благоустройство; 

в) схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, 

улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, рекламни, 

информационни и монументално-декоративни елементи, както и електрически и 

газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни 

оператори; 

г) искания и документация за извършване на външни текущи и аварийни ремонти, при 

които се променят архитектурните и/или художествените характеристики на 

строежите; 

3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) в охранителни зони на групови културни ценности, 

ако с режимите за опазване не е определено друго – визи за проектиране и 

инвестиционни проекти по част архитектура за: ново основно застрояване, 

надстрояване и пристрояване, а при археологически недвижими културни ценности – и 

проектите по част „конструкции“, както и проектите на транспортната и техническата 

инфраструктура, включително и за сградните отклонения за присъединяване към 

мрежите и съоръженията. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Въвеждането в експлоатация на строежи по ал. 1, т. 1, 

извън случаите по чл. 83а, ал. 2, се извършва след положително становище на министъра 

на културата или на оправомощени от него длъжностни лица, а екзекутивната 

документация по смисъла на Закона за устройство на територията се съгласува по реда 

на чл. 84, ал. 1 и 2. 

(4) В случаите когато към подробен устройствен план за територия или за част от 

територия на културното наследство няма съгласуван работен устройствен план, се 

представя и обемно устройствено проучване, което обхваща имота – обект на 

проектиране, и непосредствено съседните му имоти. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Преместване на недвижима културна ценност, както и 

премахване на растителност и паркови елементи в недвижими културни ценности – 

градинско и парково изкуство, се разрешават по реда на Закона за устройство на 

територията след положително становище и при условия, определени от органа по ал. 3. 

Изречение първо се прилага и в случаите по чл. 59, ал. 4. 

(6) Промяна на предназначението на поземлен имот, в чийто обхват попадат недвижими 

културни ценности или техни охранителни зони, се съгласува по реда на чл. 84, ал. 1 и 2. 
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Чл. 83а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Не се въвеждат в експлоатация по реда на Закона 

за устройство на територията недвижими културни ценности, по които е изпълнена: 

1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) фасадна консервация и реставрация и ремонти на покриви; 

2. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) консервация и реставрация на художествени елементи и 

стенописи; 

3. (отм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г., нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) консервация на археологически 

недвижими културни ценности. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) 

Приемането на изпълнението на дейностите по ал. 1 се извършва от комисия, съставът 

на която се определя в зависимост от вида и обема на извършените дейности. Комисията 

се назначава със заповед на министъра на културата или оправомощено от него 

длъжностно лице. В комисията задължително се включват представители на НИНКН, на 

Инспектората по опазване на културното наследство и на съответната общинска 

администрация. 

(3) Комисията по ал. 2 проверява представената документация за обекта, установява 

качеството на изпълнените консервационни и реставрационни работи и предлага на 

министъра на културата да приеме или мотивирано да откаже приемането на 

изпълнението. 

(4) Министърът на културата издава заповед за приемане на изпълнените 

консервационни и реставрационни дейности в едномесечен срок след представянето на 

протокола от комисията. 

(5) Възложителят предава екземпляр от документацията за обекта в НИНКН за 

попълване на досието на недвижимата културна ценност. 

(6) В случаите когато комисията по ал. 2 предлага отказ за приемане на изпълнените 

работи, с протокола се дават указания и се определят отговорно лице и срокове за 

изпълнението им. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Възложителят на дейностите по 

ал. 1 е длъжен да уведоми писмено общината по местонахождението на обекта, 

Министерството на културата и НИНКН за: 

1. започване на изпълнението; 

2. завършване на изпълнението – в 10-дневен срок от завършването му. 

 

Чл. 84. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., 

изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) Съгласуването по този раздел се извършва с писмено 

становище и заверка с печат върху графичните материали в срок до 4 месеца от датата 

на постъпване на съответната документация в НИНКН или в общината, определена по 

чл. 17, ал. 3. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за 

опазване на културното наследство се внасят: 

1. за недвижими културни ценности с категории „световно значение“ и „национално 

значение“ в техните граници и охранителни зони – в НИНКН; 

2. за недвижими културни ценности с категории „местно значение“, „ансамблово 

значение“ и „за сведение“ в техните граници и охранителни зони – в съответното звено 

по чл. 17, ал. 3. 
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(2) Съгласуването по ал. 1 на инвестиционните проекти и исканията за намеси по чл. 83 

се извършва от министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица 

за: 

1. единични и групови недвижими културни ценности с категории „световно значение“ 

и „национално значение“ в техните граници и охранителни зони – след писмено 

становище на НИНКН; 

2. единични и групови недвижими културни ценности с категории „местно значение“, 

„ансамблово значение“ и „за сведение“ – след писмено становище на съответното 

общинско звено по чл. 17, ал. 3. 

(3) В случаите по ал. 2, когато единични недвижими културни ценности с категории 

„местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ попадат в границите и 

охранителните зони на групови недвижими културни ценности с категории „световно 

значение“ и „национално значение“, съгласуването по ал. 2, т. 2 се извършва след 

писмено становище на НИНКН. 

(4) Проектите за планове за опазване и управление, плановите задания, пилотните 

проекти и други по недвижимото културно наследство, изготвени от НИНКН, се 

съгласуват по реда на ал. 1 и 2 след становище от Специализирания експертен съвет по 

чл. 64, ал. 2. 

(5) За извършване на съгласуването по ал. 2 и 3 се подава заявление до министъра на 

културата чрез директора на НИНКН, съответно чрез ръководителя на звеното по чл. 17, 

ал. 3 по образец, утвърден от министъра на културата. Един екземпляр от 

документацията се предоставя на НИНКН за попълване на архивния фонд. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) При установяване на 

нередовности и непълноти в документите заявителят се уведомява писмено, като му се 

предоставя срок 10 работни дни за отстраняване на нередовностите или непълнотите с 

указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. 

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Директорът на НИНКН, 

съответно в случаите по ал. 2, т. 2 – ръководителят на звеното по чл. 17, ал. 3, се 

произнася с писмено становище в двумесечен срок от датата на постъпване на 

заявлението. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) За устройствени планове по чл. 

78, т. 3 и специфичните правила и нормативи към тях, както и за заданията за тяхното 

изготвяне, съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на 

съответствието с изискванията на чл. 80. 

(9) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) За инвестиционни проекти и 

искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство по чл. 

83 съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на проверка на 

съответствието с изискванията на наредбата по чл. 171, съгласуван устройствен план и 

виза за проектиране или схема за поставяне и с режимите за опазване за съответната 

територия. 

(10) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) За плановете за опазване и 

управление на единични или групови недвижими културни ценности и заданията за 

тяхното изготвяне съгласуване или отказ за съгласуване се извършва въз основа на 

проверка на съответствието с изискванията на чл. 81, ал. 1, 2 и 3, наредбата по чл. 81, ал. 

7 и след становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2. 
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(11) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Писмените 

становища по ал. 7 се изпращат на министъра на културата не по-късно от три дни след 

изтичане на срока по ал. 7 за изготвянето им. 

(12) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Писменото становище по ал. 1 и 

2 се съобщава на заявителя от министъра на културата или оправомощени от него 

длъжностни лица при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния 

кодекс. 

(13) (Предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Отказът за 

съгласуване по този раздел се мотивира писмено. 

(14) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., предишна ал. 9, изм. – ДВ, бр. 62 

от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Отказът по ал. 13 може да бъде обжалван пред 

съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(15) (Предишна ал. 10 – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) За изготвяне на 

писмените становища по ал. 2 от НИНКН, съответно от общината по чл. 17, ал. 3 се 

събират такси в размер, определен с тарифата по чл. 19, ал. 2 и в съответната наредба по 

чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

 

Чл. 85. Контролът по прилагането и изпълнението на мерките на 

териториалноустройствената защита на недвижимите културни ценности се 

осъществява от Инспектората към Министерството на културата съвместно с 

компетентните държавни и общински органи. 

 

Раздел VI. 

Концесия върху недвижими културни ценности 

 

Чл. 86. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) (1) За недвижимите културни 

ценности – държавна и общинска собственост, може да се възлага концесия при 

условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване изискванията на този закон. 

(2) При възлагане и изпълнение на концесия за недвижима културна ценност се спазват 

режимите за опазване на културната ценност, както и условията за провеждане на 

интегрирана консервация. 

(3) Обект на концесия може да бъде една или повече единични или групови културни 

ценности или части от тях. 

(4) Концедентът определя концесионна територия, която покрива териториалния 

обхват на обекта на концесията, доколкото включените в този обхват имоти са 

държавна, съответно общинска собственост. Към обекта на концесията като 

принадлежност може да се включи и поддържаща зона, която представлява територия, 

необходима за извършване на дейностите по концесията, доколкото включените в нея 

имоти са държавна, съответно общинска собственост. 

(5) Концесионната територия и площта на поддържащата зона се определят с подробен 

устройствен план при спазване на режимите за опазване на конкретната недвижима 

културна ценност. 
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Чл. 87. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) (1) При концесия за недвижима 

културна ценност може да се извършва строителство на техническа инфраструктура, 

сгради или съоръжения върху концесионната територия и/или върху поддържащата 

зона. 

(2) Строителство може да се извършва само ако е съвместимо с режимите за опазване на 

съответната недвижима културна ценност и е необходимо за дейностите по концесията. 

(3) Когато изпълнението на строителство се възлага от концедента, концесията се 

определя като концесия за строителство и концедентът определя вида и обема на 

строителството и изискванията относно изпълнението му. 

(4) Независимо от предмета на концесията, при изпълнението на концесионния договор 

концесионерът може да поставя върху концесионната територия и върху поддържащата 

зона преместваеми обекти, свързани с изпълнението на концесията при спазване 

изискванията на този закон. 

 

Чл. 88. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) Не се възлага концесия за 

недвижими културни ценности: 

1. с категория световно значение; 

2. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) археологически резервати или части от тях, с изключение 

на посочените в списък, утвърден от министъра на културата по реда на чл. 64; 

3. музейни сгради и комплекси; 

4. които са религиозни храмове и по предназначението си са свързани с практическите 

нужди за извършване на обредни ритуали и богослужения от съответната религиозна 

институция по смисъла на Закона за вероизповеданията. 

 

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) (1) При извършване на 

подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за определяне на 

концесионер на концесия за недвижима културна ценност участва най-малко един 

представител на НИНКН, а когато обектът на концесията включва и археологически 

недвижими културни ценности – и представител на Националния археологически 

институт и музей при БАН (НАИМ при БАН). 

(2) Процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна 

ценност се открива след положително становище относно спазване на изискванията на 

този закон от Министерството на културата, а за археологическите недвижими 

културни ценности – и от НАИМ при БАН. Към искането за изразяване на становище 

концедентът прилага обосновката на концесията. 

 

Чл. 90. (1) С концесионния договор не могат да се променят режимите за опазване на 

недвижимата културна ценност, обект на концесията, определени по реда на този закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) 

Концесионерът е длъжен да осигурява ежегодно средства за опазване и поддържане на 

недвижимите културни ценности на концесионната територия, а при наличие на 

археологически ценности или данни за археологически обекти – и средства за 

археологически проучвания до пълното проучване на концесионираната зона. 

Концесионерът може да изгражда съответна инфраструктура, сгради и помощни 
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съоръжения само върху чист от археологически находки терен в рамките на 

поддържащата зона. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г., изм. – 

ДВ, бр. 17 от 2021 г.) Концесията се възлага за срок до 20 години. Изменението на 

концесионния договор, включително относно срока на концесията, може да се извършва 

само при условията и по реда на Закона за концесиите, както и при спазване на 

изискванията на този закон. 

 

Чл. 91. (1) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., 

в сила от 02.01.2018 г.) Петнадесет на сто от паричните постъпления от концесионни 

възнаграждения за държавни концесии се превеждат по бюджета на общината по 

местонахождение на обекта на концесията. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) Паричните постъпления от 

концесионните възнаграждения за общински концесии и от гаранции и обезщетения се 

разходват, както следва: 

1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) тридесет на сто – за проучване и опазване на недвижими 

културни ценности; 

2. тридесет на сто – в приход на общински фонд „Култура“; 

3. четиридесет на сто – в приход на общинския бюджет. 

 

Глава шеста. 

ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

Раздел I. 

Издирване 

 

Чл. 92. (1) Издирването на движимите културни ценности обхваща получаване и 

документиране на информация от различни източници, включително и теренни 

проучвания. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Теренните проучвания се осъществяват по реда на глава 

седма. 

 

Чл. 93. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Лице, намерило вещ в случаите по чл. 88 и 91 от 

Закона за собствеността, е длъжно в 7-дневен срок да уведоми и най-близкия държавен, 

регионален или общински музей. 

(2) Лицето е длъжно да запази вещта във вида и състоянието, в които я е намерило, до 

предаването ѝ на компетентните органи. 

(3) Лице, което не изпълни изискванията на ал. 1, няма правата по чл. 111 и не може да 

придобие право на собственост върху намерената вещ по давност. 

 

Чл. 94. (1) Оправомощен представител на музея, уведомен за намерената вещ, е длъжен 

незабавно да направи оглед на вещта и да поеме съхранението ѝ. 
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(2) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентификацията се извършва от музея, поел 

съхранението, а когато вещта не отговаря на тематичния му обхват – от най-близкия 

държавен, регионален или общински музей със съответния тематичен обхват. 

(3) Движими вещи, държавна или общинска собственост на основание чл. 89, ал. 1 и чл. 

91, ал. 1 от Закона за собствеността, ако бъдат идентифицирани като културни ценности, 

се включват във фонда на музея. 

(4) Когато движимата вещ бъде идентифицирана като културна ценност – национално 

богатство, тя се регистрира в Националния музеен фонд. 

 

Чл. 95. (1) На лицата, предали вещи по реда на чл. 93 или съобщили ценна информация 

за такива вещи, се дължи възнаграждение. Възнаграждение не се дължи, ако лицето не 

е изпълнило някое от задълженията си по чл. 93. 

(2) Размерът на възнаграждението се определя с оглед значението на вещта и приноса 

на лицето за нейното запазване при условия и по ред, определени в наредба на 

министъра на културата. 

Раздел II. 

Идентификация и регистрация 

 

Чл. 96. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Идентификацията на движими културни ценности 

е научно-изследователска дейност, чрез която се определя дали една вещ съответства 

на критериите за културна ценност, както и нейната класификация и категоризация по 

реда на този закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Идентификацията на културни ценности се извършва от 

националните и регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или 

културни институти и висши училища. Право да извършват идентификация имат и 

общински и частни музеи, определени със заповед на министъра на културата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентификацията на културни ценности се извършва от 

комисия, назначена от директора на музея. В комисията се включват трима музейни 

експерти, като при необходимост може да бъдат включвани и други експерти от 

съответната област, вписани в регистъра по ал. 4, както и лица, вписани в регистъра по 

чл. 165. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В Министерството на културата се създава и поддържа 

регистър, в който се вписват лицата по ал. 3, които притежават образователно-

квалификационна степен „магистър“ и най-малко 5 години стаж в съответната 

професионална област. Редът за водене на регистъра се определя с наредба на 

министъра на културата. 

Чл. 97. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавните, регионалните и общинските музеи 

задължително извършват идентификация при придобиване на вещ, която може да се 

определи като културна ценност. Идентификацията се извършва по реда на наредбата 

по чл. 34, ал. 6. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавните и общински органи и институции, 

притежаващи вещи, които могат да се определят като културни ценности, са длъжни да 

поискат идентификацията им от съответния по тематичен обхват държавен или 

регионален музей. 
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(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Физически и юридически лица, 

притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни 

ценности, може да поискат тяхната идентификация по реда на чл. 96, ал. 2. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Търговец, получил разрешение за извършване на 

търговска дейност с културни ценности, може да извършва идентификация на 

културните ценности, предлагани от него за продажба. Идентификацията се извършва 

преди провеждане на обявения аукцион или друга продажба. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Не подлежат на идентификация 

за целите на последваща продажба произведения на българското изобразително и 

приложно изкуство във всички разновидности, създадени след 1900 г., както и 

български печатни книги, издадени след 1805 г. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Не подлежат на идентификация археологически 

предмети, монети и монетовидни предмети и произведения на изобразителните 

изкуства, внесени на територията на страната, с произход от други държави, в случаите 

когато са придружени с документ за произхода и за способа на придобиването им. 

(7) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Към искането за идентификация лицата 

по ал. 2, 3 и търговецът по ал. 4 прилагат документ, удостоверяващ правото на 

собственост или държане, и декларация за произхода и способа за придобиването на 

вещта. За неверни данни деклараторът носи отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентификацията по ал. 2, 3 и 4 се извършва по ред, 

определен с наредбата по чл. 107. 

 

Чл. 98. (1) За резултатите от идентификацията се изготвя експертно заключение, 

подписано от всички членове на комисията. В експертното заключение комисията 

посочва, че: 

1. вещта не съответства на изискванията за културна ценност, или 

2. вещта съответства на изискванията за културна ценност; 

3. за вещта са налице достатъчно данни за съответствие и на критериите за национално 

богатство – в случаите по т. 2. 

(2) Експертното заключение се съобщава на лицата по чл. 97, ал. 2, 3 и 4 в 7-дневен срок 

от подписването му. 

(3) Въз основа на експертното заключение по ал. 1, т. 1 и 2 директорът на музея в 

едномесечен срок издава удостоверение. Към удостоверението за културна ценност се 

прилага и предписание за нейното съхранение, а когато тя е придобита от музея, 

директорът разпорежда нейното вписване в инвентарната книга. 

 

Чл. 99. (1) В случаите по чл. 98, ал. 1, т. 3 директорът на съответния музей прави 

предложение до министъра на културата за предоставяне на статут на национално 

богатство в 7-дневен срок от подписването на експертното заключение. 

(2) Статут на национално богатство се предоставя от министъра на културата въз основа 

на експертно заключение, изготвено от специализиран експертен съвет. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Специализираният експертен 

съвет по ал. 2 се състои от 11 постоянни членове – трима представители на 
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Министерството на културата и осем представители на различни държавни, научни и 

културни организации по опазване на културното наследство, от които поне един е 

специалист с квалификация „уредник в галерия за изкуства“, с минимален стаж 5 години 

в областта на пазара на художествени произведения. При необходимост се привличат 

експерти в съответната област. 

(4) Постоянните членове на Специализирания експертен съвет се назначават от 

министъра на културата за срок 5 години. Привлечените членове се определят с 

решение на съвета за всеки конкретен случай на предоставяне на статут на национално 

богатство. Структурният състав и организацията на работа на съвета се определят с 

правилник на министъра на културата. 

 

Чл. 100. (1) Специализираният експертен съвет разглежда и се произнася по 

предложението по чл. 99, ал. 1 в тримесечен срок от получаването му. 

(2) Специализираният експертен съвет се произнася с експертно заключение, подписано 

от две трети от всички членове, че културната ценност: 

1. отговаря на критериите за национално богатство, или 

2. не отговаря на критериите за национално богатство. 

(3) Експертното заключение в 7-дневен срок от подписването му се представя на 

министъра на културата. 

(4) Въз основа на експертното заключение по ал. 2, т. 1 министърът на културата издава 

заповед за предоставяне на статут на национално богатство и разпорежда вписване на 

културната ценност като национално богатство в регистъра на движимите културни 

ценности. 

(5) Експертното заключение по ал. 2, т. 2 се съобщава в 14-дневен срок на лицата по чл. 

97, ал. 2, 3 и 4 и на музея, направил предложението за предоставяне на статут на 

национално богатство. 

 

Чл. 101. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Министърът на културата не издава заповед в 

случаите по чл. 100, ал. 4, а директорът на музея не издава удостоверение по чл. 98, ал. 3 

или по чл. 100, ал. 5, ако има данни да се предположи, че вещите – обект на 

идентификация, са незаконно придобити или фалшифицират произведение на 

живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети. В тези случаи те 

уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата. 

 

Чл. 102. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В Министерството на културата се създава и 

води регистър на движимите културни ценности, придобили статут на национално 

богатство по реда на чл. 100. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват културните ценности, 

национално богатство, които са: 

1. държавна или общинска собственост; 

2. колекция; 

3. собственост на физически или юридически лица. 

(3) Вписването на културните ценности в регистъра се извършва от длъжностно лице, 

определено от министъра в случаите по чл. 100, ал. 4, или от лице, определено от 
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директора на съответния музей по чл. 98. Вписаната в регистъра културна ценност 

получава пореден регистрационен номер. 

(4) При промяна на собствеността върху регистрирана културна ценност, в 7-дневен 

срок от настъпването ѝ, нейният приобретател или упълномощено от него лице е 

длъжно да уведоми лицата по ал. 3 за отразяване на обстоятелството в регистъра. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В музеите се създават и водят регистри на 

идентифицираните от тях движими културни ценности. Информацията от регистрите 

се предоставя в Министерството на културата по реда на наредбата по чл. 107. 

 

Чл. 103. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За културни ценности по чл. 102, ал. 1 министърът 

на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава паспорт, който 

съдържа следните минимални идентификационни данни за културната ценност 

национално богатство: 

1. снимка или друго изображение; 

2. информация за вид, размери и тегло, материал и техника на изработка, особени 

белези; 

3. наименование и автор, ако са известни; 

4. дата и място на намиране; 

5. кратко описание; 

6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) предписания за опазване. 

 

Чл. 104. (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Издадените по реда на 

този раздел индивидуални административни актове се оспорват пред съответния 

административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(2) При оспорването по административен ред компетентен да разгледа жалбата или 

протеста срещу актовете във връзка с предоставянето на статут на културна ценност е 

министърът на културата. 

 

Чл. 105. (1) Отношенията между лицата по чл. 97, ал. 3 и музея, извършващ 

идентификацията, се уреждат с писмен договор. 

(2) Не се заплащат разходите по идентификацията на културна ценност: 

1. когато лицето по чл. 97, ал. 3 и 4 я дари на музея, извършил идентификацията. 

2. (отм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за идентификация на 

движими вещи като културни ценности лицата по чл. 97, ал. 3 заплащат държавна такса, 

определена с тарифата по чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато при идентификацията на културните ценности е 

възможно да се обособи група от две или повече културни ценности с много близки 

характеристики, изработка, периодизация или други сходни белези, тя се разглежда 

като един предмет за целите на идентификацията, като за нея се изготвя едно експертно 

заключение и се заплаща единична такса. 
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Чл. 106. Резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост на 

физически или юридически лица, могат да се публикуват след получаване на писмено 

съгласие на собствениците. 

Чл. 107. (1) Редът за извършване на идентификация се определя с наредба на министъра 

на културата. 

(2) С наредбата по ал. 1 се определят и редът за водене на регистъра на движимите 

културни ценности и поддържането на базата данни, както и обстоятелствата и 

промените в тях, подлежащи на вписване. 

 

Раздел III. 

Колекции  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

 

Чл. 108. Колекция е съвкупност от движими културни ценности, които в своята цялост 

и тематична свързаност имат научна и културна стойност. 

 

Чл. 109. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Колекционер е физическо или юридическо лице, 

собственик или владелец на културни ценности, идентифицирани като колекция и 

вписани в регистъра по чл. 102. 

 

Чл. 109а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

Държавни органи, ведомства, висши училища, юридически лица с нестопанска цел и 

регистрирани вероизповедания могат да създават обществени колекции, които в своята 

цялост имат обществена значимост, както и да осигуряват представянето им в 

експозиции. Създаването и управлението на обществените колекции се извършват по 

ред, определен с наредба на министъра на културата. 

 

Чл. 110. Колекционерът поддържа регистър, който трябва да съдържа описателен и 

фотографски каталог на всяка една от културните ценности в колекцията, информация 

за нейната консервация и реставрация, както и удостоверение или паспорт, издадени по 

реда на раздел II от тази глава. 

 

Раздел IV. 

Права и задължения на собствениците на движими културни ценности  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) 

 

Раздел IV. 

Права и задължения на собствениците и ползвателите  

на движими културни ценности 

 

Чл. 111. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Юридическите и физическите лица, собственици 

или владелци на идентифицирани движими културни ценности и/или колекции от 

такива ценности, имат право: 

1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) на безплатни консултации, експертни съвети и препоръки 

от компетентните органи за опазването на културната ценност; 
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2. да ги предават за временно съхранение в музей, ако по обективни причини не могат 

да осигурят правилното им съхранение; 

3. да ги експонират временно в държавни, общински и частни музеи; отношенията 

между страните се уреждат с писмен договор; 

4. да получават възнаграждение при предоставянето им за участие в национални и 

международни изложби; 

5. да кандидатстват по международни и национални програми за финансова помощ за 

опазването им; 

6. да поискат съдействие от компетентните органи за тяхното възстановяване или 

връщане, в случай че са били откраднати или незаконно изнесени; 

7. на данъчни облекчения, определени със закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Музеят, в който са идентифицирани движимите културни 

ценности, може да ги приеме в случаите по ал. 1, т. 2, ако има условия за тяхното 

съхранение. Отношенията между собственика или владелеца и музея се уреждат с 

писмен договор. 

 

Чл. 112. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Юридическите и физическите лица, собственици или 

владелци на идентифицирани движими културни ценности и/или колекции от такива 

ценности, имат следните задължения: 

1. да ги поддържат за своя сметка с грижата на добър стопанин, както и да изпълняват 

дадените предписания за тяхното опазване и сигурност; 

2. при промяна на собствеността да информират купувача, че движимите културни 

ценности са защитени от закона; 

3. да осигуряват достъп и да съдействат на контролните органи да осъществяват 

правомощията си, установени в закона; 

4. да уведомяват компетентните органи при констатирани повреди и престъпни 

посегателства. 

 

Раздел V. 

Сделки с движими културни ценности 

 

Чл. 113. (1) Възмездни прехвърлителни сделки с движими културни ценности се 

извършват само ако са идентифицирани и регистрирани по реда на този закон. 

(2) Възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство се 

извършват след писмено уведомяване на министъра на културата. В този случай 

държавата има право да ги придобие като първи купувач чрез министъра на културата 

при същите условия. Ако в 7-дневен срок от уведомяването държавата не е упражнила 

правото си по изречение второ, може да бъде извършена сделка с друго лице. 

(3) Сделките, сключени в нарушение на ал. 1 и 2, са нищожни. 

 

Чл. 114. (1) Музеи могат да извършват сделки с културни ценности при условията и по 

реда на този закон. 

(2) (В сила от 10.04.2010 г.) Националните, регионалните, общинските музеи и музеите 

със смесено участие могат да извършват правни сделки с културни ценности само от 
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обменния си фонд след разрешение на министъра на културата или от ръководителя на 

ведомството, към което са създадени, съответно от кмета на общината. 

(3) Частните музеи могат да извършват правни сделки с културни ценности от основния 

и обменния си фонд по реда на чл. 113, ал. 2. 

(4) Приходите по ал. 2 и 3 остават в бюджета на съответния музей и се разходват само за 

придобиване, консервация и реставрация на културни ценности. 

(5) Музеите могат да получават дарения от юридически и физически лица на вещи, 

които могат да се определят като културни ценности и не са идентифицирани и 

регистрирани по реда на този закон. 

 

Чл. 115. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Търговска дейност с 

културни ценности могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон или по 

Закона за кооперациите и вписани в регистъра по чл. 116, ал. 1, като посочените 

обстоятелства се отразяват в заявлението по чл. 116, ал. 2 и се проверяват служебно. 

 

Чл. 116. (1) В Министерството на културата се създава и води регистър на лицата, 

извършващи търговска дейност по чл. 115. 

(2) Министърът на културата издава удостоверение за регистрация след подаване на 

заявление. Към заявлението се представят и: 

1. документи, удостоверяващи наличието на подходящи условия за съхранение на 

културните ценности – предмет на търговската дейност; 

2. (отм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

3. декларация по образец, утвърден от министъра на културата, че лицето не упражнява 

професия, свързана с опазването на културните ценности. 

(3) Министърът на културата издава удостоверение за регистрация в едномесечен срок 

от подаване на заявлението по ал. 2. 

(4) Министърът на културата в срока по ал. 3 отказва да издаде удостоверение за 

регистрация, ако лицето не отговаря на изискванията за извършване на търговска 

дейност с културни ценности или подадените документи са непълни или неточни. 

(5) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Отказът на министъра на 

културата може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(6) При промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра, лицето е длъжно да уведоми 

министъра на културата в 14-дневен срок от настъпването на промяната. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Условията за съхранение на културните ценности по ал. 

2, т. 1 се определят с наредбата по чл. 127. 

 

Чл. 117. (1) Лицето, получило удостоверение за регистрация на търговска дейност с 

културни ценности, е длъжно да води собствен регистър, който съдържа: 

1. удостоверение за идентификация или паспорт на културната ценност, както и 

регистрационния номер по чл. 102, ал. 3; 

2. трите имена на предишния и на новия собственик; 

3. цена и дата на сделката; 

4. удостоверение за правото на първи купувач при сделки с културни ценности 

национално богатство. 
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(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на 

компетентните органи при осъществяване на техните правомощия. 

 

Чл. 118. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Съхранението на културни ценности и 

извършването на търговска дейност с тях не могат да се осъществяват в едни и същи 

помещения заедно с други вещи, с които се търгува, освен в случаите когато вещите 

имат сходен характер с културните ценности. 

 

Чл. 119. (1) Търговска дейност на културни ценности може да се извършва и чрез търг 

(аукцион). 

(2) Търг е продажба с публичен характер, при която предложението се отправя до 

неограничен кръг от лица и наддавателните предложения на участниците в търга са 

адресирани към лицето, което ръководи наддаването. Когато търгът се ръководи от 

натоварено от продавача трето лице, то трябва да е упълномощено. 

(3) Участниците в наддаването са обвързани от предложенията си според условията на 

търга. Лицето, което ръководи наддаването, възлага вещта на участника, предложил 

най-високата цена. 

(4) Продажбата се смята за сключена с възлагането на вещта и купувачът придобива 

правото на собственост върху нея. За него възниква задължение да плати незабавно 

цената, освен ако от условията на търга не следва друго. 

(5) Ако купувачът не плати цената по ал. 4, продавачът може да се откаже от договора. В 

този случай чл. 87 от Закона за задълженията и договорите не се прилага. 

(6) Продажба на търг, сключена в резултат от действия, които противоречат на закон 

или на добрите нрави, може да бъде обявена за недействителна по искане на всеки 

заинтересован в 10-дневен срок от възлагането. 

 

Чл. 120. (1) Търговската дейност чрез търг се извършва от търговец, вписан в регистъра 

по чл. 116 и получил разрешение от министъра на културата за извършване на тръжна 

дейност с предмет културни ценности. 

(2) Заявление за издаване на разрешението по ал. 1 се подава до министъра на културата 

и към него се прилагат вътрешни правила за тръжна дейност, както и списък на 

правоспособните лица, регистрирани по чл. 96, ал. 4. 

(3) Разрешението се издава за срок 5 години. 

(4) Министърът на културата издава разрешението по ал. 1 в едномесечен срок от 

подаване на заявлението по ал. 2. 

(5) Министърът на културата в срока по ал. 4 отказва да издаде разрешение, ако лицето 

не отговаря на условията по ал. 1 и 2. 

(6) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Отказът на министъра на 

културата може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(7) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението по ал. 1, лицето 

е длъжно да уведоми министъра на културата в 14-дневен срок от настъпването на 

промяната. 
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Чл. 121. (1) Министърът на културата с мотивирана заповед отнема разрешението по 

чл. 120, ал. 1 при: 

1. организиране на търг в нарушение на чл. 122, ал. 1; 

2. неизпълнение на изискванията по чл. 120, ал. 2 или ал. 7; 

3. обявяване на първоначална симулативна цена на вещите от каталога по чл. 122, ал. 1. 

(2) При отнемане на разрешението по ал. 1 лицето няма право да кандидатства за 

издаване на идентично разрешение за срок една година от датата на отнемането му. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заповедта по ал. 1 може да се 

обжалва пред съответния административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 122. (1) Аукционистът уведомява министъра на културата за всеки търг най-малко 

45 дни преди провеждането му и представя каталог с предлаганите за продажба 

културни ценности. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) С каталога се удостоверява извършена идентификация 

на културните ценности, като той съдържа информация, определена с наредбата по чл. 

107. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за културни ценности 

– национално богатство. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) В случай на достатъчно данни, че удостоверението по 

чл. 98, ал. 3 е издадено въз основа на невярно експертно заключение, или при наличие 

на сигнали относно автентичността на вещта, предмет на идентификация, министърът 

на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава мотивирана заповед 

за спиране на търга и уведомява органите на Министерството на вътрешните работи. 

 

Чл. 123. След уведомяването по чл. 122 аукционистът публикува обявление за търга на 

интернет страницата си и в два централни ежедневника най-малко 15 дни преди 

провеждането на търга. 

 

Чл. 124. (1) Държавата има право да придобие като първи купувач културна ценност 

национално богатство, предложена за продажба на търг, по първоначално обявената 

цена. 

(2) Правото по ал. 1 се упражнява в едномесечен срок от представянето на каталога по 

чл. 122. 

 

Чл. 125. При провеждането на всеки търг може да присъства оправомощено от 

министъра на културата длъжностно лице, което следи за реда на провеждане на търга. 

 

Чл. 126. (В сила от 10.04.2010 г.) Музеите могат да участват на търг след разрешение на 

министъра на културата, след като представят списък на културните ценности, които 

ще се предлагат. 

 

Чл. 127. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Редът за издаване на разрешенията по този раздел, 

условията за съхранение на културните ценности и редът за осъществяване на 
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търговска дейност, както и за водене на регистъра по чл. 116 се определят с наредба на 

министъра на културата. 

Раздел VI. 

Износ и временен износ на движими културни ценности 

 

Чл. 128. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Износът и временният износ на движими 

културни ценности от територията на страната се извършват с разрешение за износ или 

сертификат за износ. Износ на придобити извън територията на страната културни 

ценности по чл. 97, ал. 6 в страните от Европейския съюз се извършва с документите им 

за произход, с които са били внесени. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Износът и временният износ на 

движими културни ценности от митническата територия на Общността се извършват с 

разрешение за износ съгласно Регламент 116/2009 и Регламент (ЕИО) № 752/93 на 

Комисията от 30 март 1993 г. за установяване на разпоредби за прилагането на 

Регламент (ЕИО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата. 

(3) Изнасянето и временното изнасяне на движими културни ценности от територията 

на Република България към други държави – членки на Общността, се извършва със 

сертификат за износ. 

(4) Към министъра на културата се създава и води регистър на издадените разрешения 

по ал. 2, на сертификатите по ал. 3, както и на отказите за издаването им. 

 

Чл. 129. (1) Не се допуска износ от митническата територия на Общността и изнасяне от 

територията на Република България към други държави – членки на Европейския съюз, 

на движими културни ценности, които: 

1. представляват национално богатство, или 

2. са регистрирани в основния фонд на музеите. 

(2) Движими културни ценности по ал. 1 могат да бъдат само временно изнасяни за: 

1. представяне пред чуждестранна публика, при условие че са налице гаранции за 

тяхната сигурност; 

2. осъществяване на консервационно-реставрационни работи, при условие че те не 

могат да се извършат на територията на страната. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Срокът по ал. 2 не може да е по-дълъг от 4 години. При 

мотивирана необходимост този срок може да бъде продължен еднократно с не повече 

от 6 месеца. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 съответната финансова гаранция 

се осигурява чрез застрахователна полица или се поема от държавата с решение на 

Министерския съвет по предложение на министъра на културата. 

 

Чл. 130. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Разрешение за износ 

съгласно Регламент 116/2009 или за временно изнасяне на движими културни ценности 

по чл. 129, ал. 2 се издава от министъра на културата или оправомощено от него 

длъжностно лице. 

(2) Разрешенията по ал. 1 се издават в едномесечен срок. 
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(3) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Отказът за издаване на разрешение 

за износ или временен износ може да се обжалва пред съответния административен съд 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(4) Редът за издаване на разрешенията за износ или временно изнасяне по ал. 1 се 

определя с наредба на министъра на културата и на министъра на финансите. 

 

Чл. 131. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Сертификатът за износ по чл. 128, ал. 3 се издава от 

министъра на културата или от оправомощени от него длъжностни лица. Условията и 

редът за издаването му се определят с наредбата по чл. 130, ал. 4. 

Раздел VII. 

Връщане на незаконно изнесени движими културни ценности  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

 

Раздел VII. 

Връщане на незаконно изнесени движими културни ценности  

национално богатство 

 

Чл. 132. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) (1) Движими културни 

ценности, които са изнесени незаконно от територията на страната и са открити на 

територията на друга държава – членка на Европейския съюз, наричана по-нататък 

„държава членка“, както и тези, които са изнесени незаконно от територията на държава 

членка и са открити на територията на Република България, подлежат на връщане. 

(2) На връщане при условията и по реда на този раздел подлежат движими културни 

ценности, които: 

1. преди или след незаконния им износ от територията на страната притежават статут 

„национално богатство“, придобит при условията на българското законодателство; 

2. са неразделна част от обществена колекция, собственост на органите на държавна или 

местна власт или на институция, финансирана в значителна степен от органите на 

държавната и местната власт, или са част от колекциите на музеи, библиотеки и на 

архивен фонд; 

3. са включени в колекции на Българската православна църква или други регистрирани 

вероизповедания. 

(3) Разпоредбите на този раздел се прилагат и по отношение на незаконно изнесени 

движими културни ценности, които не попадат в обхвата на ал. 1, но отговарят на 

критериите по ал. 2, в случай че са изминали не повече от 30 години от датата на 

незаконния им износ. 

 

Чл. 133. (1) (Предишен текст на чл. 133, изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

Министърът на културата е централният орган, който координира, организира и 

контролира дейността по връщането на незаконно изнесените движими културни 

ценности по чл. 132, ал. 2 и 3 в сътрудничество с централните органи в другите държави 

членки, които координират тази дейност на своята територия. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Министърът на културата 

уведомява Европейската комисия за функциите си по ал. 1 в срока по чл. 145. 
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Чл. 134. (Отм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

 

Чл. 135. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Всички органи и лица са 

длъжни незабавно да уведомят министъра на културата, в случай че разполагат с 

информация за незаконно изнесени от територията на Република България движими 

културни ценности по чл. 132, ал. 2 и 3. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Министърът на културата: 

1. при наличие на информация за движими културни ценности и предмети по ал. 1 

проверява нейната достоверност; 

2. започва процедура по връщане при условията на този раздел, като отправя искане до 

съответната държава членка и незабавно уведомява съответния централен орган на 

държавата членка. 

(3) Държавните и общинските органи съобразно своята компетентност, както и лицата 

са длъжни да оказват съдействие на министъра на културата при осъществяване на 

правомощията му по този раздел. 

 

Чл. 136. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Всяка държава членка 

може да отправи искане до министъра на културата за издирване на движима културна 

ценност по чл. 132, ал. 2 и 3, изнесена незаконно от нейната територия, и за установяване 

самоличността на владелеца или държателя ѝ. Искането трябва да съдържа цялата 

информация, необходима за улесняване на издирването, като специално се посочи 

действителното или предполагаемото местонахождение на предмета. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) След получаване на искането 

министърът на културата уведомява за това съответните органи, в чиито правомощия е 

установяването на местонахождението на движимата културна ценност, както и 

самоличността на нейния владелец или държател. 

(3) Органите по ал. 2 съобразно своите правомощия сътрудничат на министъра на 

културата, като: 

1. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) информират за издирванията и за 

предполагаемото или действителното местонахождение на съответната движима 

културна ценност, както и за всички други факти и обстоятелства, свързани с 

незаконния ѝ износ; 

2. издирват и установяват местонахождението на предмета по т. 1 и самоличността на 

неговия владелец или държател. 

(4) В случай че искането е изпратено до органите по ал. 2, те са длъжни незабавно да го 

препратят на министъра на културата. 

 

Чл. 137. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) (1) Министърът на културата: 

1. по молба на отправилата искане държава членка предприема действия чрез 

съответните органи по издирване на определена незаконно изнесена от нейната 

територия движима културна ценност, като установява самоличността на владелеца 

и/или държателя; 
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2. уведомява заинтересованите държави членки при откриване на територията на 

страната на движима културна ценност, за която има основания да се смята, че е 

незаконно изнесена от територията на друга държава членка; 

3. предоставя възможност на компетентните органи на отправилата искане държава 

членка да провери дали издирваният предмет е движима културна ценност, при условие 

че проверката се извършва в срок шест месеца от подаване на уведомлението по т. 2; ако 

не се извърши проверка в предвидения срок, т. 4 и 5 не се прилагат; 

4. в сътрудничество със заинтересованата държава членка предприема всички 

необходими мерки за физическото запазване на движимата културна ценност; 

5. предприема всички необходими временни мерки за предотвратяване на всякакви 

действия за осуетяване на процедурата за връщане; 

6. действа като посредник между владелеца и/или държателя и отправилата искане 

държава членка във връзка с връщането, като съдейства за провеждането на 

арбитражна процедура в съответствие с българското законодателство, при условие че 

отправилата искане държава членка и владелецът или държателят дадат официално 

съгласие за това. 

(2) Министърът на културата използва Информационната система на вътрешния пазар 

(ИСВП), въведена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством 

Информационната система на вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на 

Комисията (ОB, L 316/1 от 14 ноември 2012 г.), за: 

1. целите на сътрудничеството и консултациите с другите държави членки; 

2. разпространяване на свързана с конкретни случаи информация относно движими 

културни ценности, които са откраднати или незаконно изнесени от територията на 

Република България. 

 

Чл. 138. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Отправилата искане 

държава членка може да започне съдебно производство, като предяви иск срещу 

владелеца или държателя за връщане на изнесените незаконно от нейната територия 

движими културни ценности по чл. 132, ал. 2 и 3. 

(2) Към иска по ал. 1 се прилагат: 

1. документ, описващ вещта, чието връщане се иска; 

2. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) потвърждение, че вещта е движима 

културна ценност по чл. 132, ал. 2 и 3; 

3. декларация от компетентния орган на съответната държава членка, че е изнесена 

незаконно от нейната територия; 

4. данни за самоличността на лицето, срещу което се подава искът; 

5. данни за стойността на вещта, определена към датата на подаване на иска, в български 

лева. 

 

Чл. 139. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Искът по чл. 138 може да 

се предяви не по-късно от три години от момента, в който отправилата искането 

държава членка е узнала местонахождението на движимата културна ценност, и 

самоличността на нейния владелец или държател. 
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Във всички случаи съдебно 

производство по чл. 138 не се образува, а образуваното се прекратява, ако са изминали 

повече от 30 години от незаконния износ на движимата културна ценност от 

територията на отправилата искане държава членка. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила 

от 26.02.2016 г.) За предмети, съставляващи част от обществена колекция по смисъла на 

чл. 132, ал. 2, т. 2, и за предмети, включени в колекции на църковни или други 

регистрирани вероизповедания, производство за връщане може да се образува в срок до 

75 години, освен ако в двустранни споразумения между държави членки е предвиден 

срок, надвишаващ 75 години. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Не се образува съдебно 

производство, а образуваното се прекратява, ако износът на движимата културна 

ценност от територията на отправилата искане държава членка вече не е незаконен към 

момента на предявяване на иска. 

 

Чл. 140. (1) (Предишен текст на чл. 140 – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

Централният орган на отправилата искане държава членка незабавно информира за 

образуваното съдебно производство министъра на културата, който от своя страна 

информира за това централните органи на останалите държави членки. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Обменът на информация се 

осъществява чрез ИСВП в съответствие с приложимите правни разпоредби относно 

защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот или други средства 

за комуникация в допълнение към ИСВП. 

 

Чл. 141. (1) Съдебното производство по чл. 138 се провежда по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

(2) Съдът постановява връщането на вещта, когато: 

1. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) попада в категориите по чл. 132, ал. 

2 и 3; 

2. вещта е изнесена незаконно от територията на отправилата искане държава членка; 

3. искът е предявен в сроковете по чл. 139; 

4. вещта е изнесена от територията на отправилата искане държава членка на 1 януари 

1993 г. или след тази дата; 

5. ответната страна владее или държи вещта към момента на предявяване на иска. 

 

Чл. 142. (1) (Предишен текст на чл. 142 – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

Когато постанови връщане на движимата културна ценност национално богатство, 

съдът присъжда справедливо парично обезщетение на ответника, ако той е положил 

надлежна грижа и внимание при придобиването ѝ, и след като вземе предвид всички 

обстоятелства по делото. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Съдът, за да определи дали 

владелецът е положил надлежна грижа и внимание, взема предвид всички 

обстоятелства около придобиването, по-специално документацията за произхода на 

вещта, разрешенията за износ, които се изискват съгласно правото на отправилата 
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искане държава членка, характера на страните, платената цена, това, дали владелецът е 

направил справка в достъпните регистри на откраднати движими културни ценности и 

дали се е запознал със съответната информация, която би могъл разумно да очаква да 

получи, и дали е предприел някакви други действия с оглед на обстоятелствата. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) В случай на дарение или 

наследяване владелецът не се намира в по-благоприятно положение от лицето, от което 

е придобил по този начин вещта. 

 

Чл. 143. (1) Отправилата искане държава членка заплаща обезщетението по чл. 142 след 

връщането на вещта. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Разноските по изпълнение на 

решението за връщане на движимата културна ценност национално богатство, както и 

разноските, свързани с прилагането на мерките по чл. 137, ал. 1, т. 4, се поемат от 

отправилата искане държава членка. 

 

Чл. 144. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Съдебното решение за 

връщане на движимата културна ценност по чл. 132, ал. 2 и 3 и за присъждане на 

обезщетението и разноските по чл. 143 не изключва правото на отправилата искане 

държава членка да заведе дело за възстановяване на тези суми срещу лицата, отговорни 

за незаконния ѝ износ от нейната територия. 

(2) Разпоредбите на този раздел не изключват търсенето на наказателна или 

гражданска отговорност съгласно българското законодателство. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Относно правото на собственост 

върху движимата културна ценност по чл. 132, ал. 2 и 3 след връщането ѝ се прилагат 

разпоредбите на националното законодателство на отправилата искане държава 

членка. 

 

Чл. 145. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) На всеки пет години 

министърът на културата изпраща до Европейската комисия доклад по прилагането на 

разпоредбите на този раздел. 

 

Глава седма. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

Чл. 146. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Археологически обекти са всички движими и 

недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или 

открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които 

основни източници на информация са теренните проучвания. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

(3) Недвижимите и движимите археологически обекти имат статут на културни 

ценности с категория съответно национално значение или национално богатство до 

установяването им като такива по реда на този закон. 

 

Чл. 147. (1) Археологическите обекти се издирват и изучават като културни ценности 

чрез теренни проучвания. 
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(2) Теренните проучвания на археологическите ценности се осъществяват в земните 

пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода. 

(3) Теренните проучвания на археологически ценности се извършват чрез деструктивни 

и недеструктивни методи. Недеструктивните методи на изследване се прилагат при 

всяка възможност. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В методическо отношение теренните проучвания на 

археологически ценности са: 

1. издирване на археологически обекти – недеструктивен метод и начален етап от 

археологическото проучване, чрез който се разпознават археологическите ценности; 

2. археологически разкопки – деструктивен метод на теренно археологическо 

проучване, чрез който се изясняват основните характеристики на археологическите 

обекти – хронология, вид и граници; 

3. археологическо наблюдение – установяване на наличието на археологически 

структури на дадено място. 

(5) В организационно отношение теренните проучвания на археологически ценности са: 

1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) редовни – планират се за решаване на определена научна 

задача и за целите на интегрираната консервация; 

2. спасителни – извършват се при необходимост за частично или цялостно използване 

на терена на недвижима археологическа ценност, при риск от нейното разрушаване, 

включително и тези, които се извършват при непредвидено откриване на 

археологическа ценност, което налага незабавно проучване. 

(6) Теренните проучвания се извършват по ред, определен с наредба на министъра на 

културата. 

 

Чл. 148. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Теренните проучвания на археологически 

ценности се извършват с разрешение на министъра на културата или оправомощено от 

него длъжностно лице въз основа на експертно становище на Съвета за теренни 

проучвания. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Когато теренните проучвания 

са спасителни или се извършват с цел издирване на археологически обекти с 

недеструктивни методи, разрешението за тях, с изключение на случаите по ал. 3, се 

издава от председателя на Съвета за теренни проучвания или от оправомощен от него 

със заповед член на съвета. За издаденото разрешение председателят незабавно 

уведомява министъра на културата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Теренни 

проучвания в Република България, включени в международни научноизследователски 

проекти или планирани с участието на лице по чл. 150, ал. 3, се одобряват с разрешение 

на министъра на културата въз основа на експертно становище на Съвета за теренни 

проучвания. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Средства 

за извършване на теренни археологически проучвания се предвиждат ежегодно със 

закона за държавния бюджет на Република България. Средства за извършване на 

теренни археологически проучвания могат да се предвиждат и в бюджетите на 

общините и на ведомства, както и да се осигуряват от чуждестранни културни, научни 
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или университетски институции при участие в научноизследователски проекти по ал. 3 

и в случаите по чл. 150, ал. 3 или от други източници. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Средствата за спасителни теренни проучвания до 

пълното проучване на терена се предоставят от възложителя, във връзка с чиято 

инвестиционна инициатива се извършва спасителното проучване. 

 

Чл. 149. (1) Съветът за теренни проучвания се състои от председател – директора на 

НАИМ при БАН, и членове: 

1. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) двама 

представители на Министерството на културата, един от които е представител на 

инспектората по чл. 15; 

2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) четирима представители на НАИМ при БАН; 

3. един представител на Центъра за подводна археология; 

4. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) един представител на НИНКН; 

5. двама представители на висшите училища, в структурата на които има катедри по 

археология; 

6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) двама археолози от държавните и общинските музеи в 

страната; 

7. (нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) един от националните администратори на 

Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“. 

(2) Членовете на съвета по ал. 1, т. 2, 5 и 6 са хабилитирани лица в научна специалност 

„археология“. 

(3) Съставът на съвета се назначава от министъра на културата по предложение на 

съответните органи и организации, представени в него. 

(4) Съветът за теренни проучвания дава: 

1. експертно становище за даване и отнемане на разрешение за извършване на 

археологически теренни проучвания; 

2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) становища за сключване на международни договори, 

свързани с теренни археологически проучвания. 

(5) Съветът взема решения с мнозинство две трети от членовете. 

 

Чл. 150. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Разрешение за 

извършване на теренно археологическо проучване се издава на лице, което: 

1. притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност 

„археология“ или „магистър“ по специалност „археометрия“, след придобита 

бакалавърска степен по „археология“, или 

2. притежава научна степен по археология или заема академична длъжност по 

специалност „археология“; 

3. има най-малко две години професионален опит като заместник-ръководител на 

теренно археологическо проучване; 

4. е в договорни отношения с българска културна, научна или университетска 

институция, дейността на която е свързана с опазване на археологическото наследство; 

5. представи писмена препоръка от хабилитирано лице по съответния профил в 

археологическата наука в случаите, когато заявителят не е хабилитирано лице и когато 

кандидатства за разрешение за теренно археологическо проучване за първи път. 
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(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

Лицата, които отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1 – 3 се вписват в регистър към 

Министерството на културата. Редът за водене на регистъра се определя с наредбата по 

чл. 147, ал. 6. 

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 

2018 г.) Когато договорните отношения по ал. 1, т. 4 са с чуждестранна културна, научна 

или университетска институция в областта на археологията, теренните проучвания се 

извършват под ръководството на лице, получило разрешение по ал. 1. 

 

Чл. 151. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Разрешение за извършване на теренни 

проучвания се издава въз основа на заявление от лице по чл. 150, ал. 1. 

(2) За провеждане на археологическо издирване към заявлението се прилагат: 

1. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) копие на договор с български културен и/или научен 

институт или висше училище, дейността на които е свързана с опазване на 

археологическото наследство; 

2. работна програма за теренното проучване и документ, удостоверяващ неговото 

финансиране; 

3. искане за използване на специални технически средства, документ за регистрацията 

им, както и името на лицето, което ще работи с тях, или декларация, че не се предвижда 

ползване на такива средства. 

(3) За провеждане на археологически разкопки към заявлението се прилагат: 

1. описание на обекта на проучване и обосновка; 

2. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) копие на договор с български културен и/или научен 

институт или висше училище, дейността на които е свързана с опазване на 

археологическото наследство; 

3. работна програма за теренното проучване, документ, удостоверяващ неговото 

финансиране, както и за теренна консервация; 

4. искане за използване на специални технически средства, документ за регистрацията 

им, както и името на лицето, което ще работи с тях, или декларация, че не се предвижда 

ползване на такива средства; 

5. писмено съгласие на собственика, концесионера или ползвателя на имота; 

6. декларация, че лицето не участва в концесия на предвидената за проучване 

недвижима културна ценност. 

(4) Когато заявлението е за извършване на спасителни теренни проучвания, заявителят 

представя и мотивирано становище на регионалния инспекторат по опазване на 

културното наследство или на директора на съответния музей, а в случаите по чл. 160, 

ал. 2 се прилага и одобрен протокол от комисията по чл. 160, ал. 3. 

(5) Към заявлението за издаване на разрешение за теренно проучване заявителят 

представя и: 

1. документ за предаване на археологическите находки от предходни теренни 

проучвания, издадени на заявителя, в държавен, регионален или общински музей; 

2. удостоверение за предадена теренна документация по чл. 153, ал. 2; 
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3. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) документ, удостоверяващ наличието 

на охрана на археологическия обект за времето на фактическо присъствие на 

проучваната територия. 

 

Чл. 152. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Разрешението е със срок на действие в рамките 

на календарната година, в която е издадено, и съдържа: 

1. трите имена на лицето, утвърдено за научен ръководител; 

2. трите имена на лицата, утвърдени за негови заместници; 

3. индивидуализация и идентификация на обекта на проучванията; 

4. основни научни цели на проучването; 

5. метод на проучването; 

6. възможност за използване на специални технически средства по ред, определен с 

наредбата по чл. 147, ал. 6. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Собствениците на средствата по 

ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок 

от придобиването им. Редът за регистриране на специалните технически средства се 

определя с наредбата по чл. 147, ал. 6. 

(3) Регистрираните специални технически средства по ал. 2 се използват само за 

извършване на теренни проучвания или за друга специализирана дейност, изрично 

предвидена в нормативен акт. 

 

Чл. 153. (1) Лицето, получило разрешение за извършване на теренно проучване, е 

длъжно да: 

1. прилага съвременна методика на проучване; 

2. изготви теренна документация; 

3. осигури охрана на археологическия обект и на находките по време на теренното 

проучване; 

4. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) осигури финансово и организационно теренна 

консервация, чрез която да се предотврати увреждане и разрушаване на находките, 

както и загуба на свързана с тях информация, която се извършва с участието на 

съответен специалист, вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1; 

5. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) осигури възстановяване на външния вид на 

археологическия обект, когато теренното археологическо проучване няма да продължи, 

освен в случаите, когато има друго решение, взето по реда на този закон; 

6. предаде движимите археологически находки в държавен или общински музей; 

7. представи подробен научен доклад за резултатите в срок до месец март на следващата 

година. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

Екземпляр от теренната документация, включително за проведената теренна 

консервация се предава задължително в Националния архив на теренните 

археологически проучвания в НАИМ при БАН, НИНКН и в съответния музей, на чиято 

територия се извършва проучването, преди началото на следващия археологически 

сезон. 

(3) Лицето, получило разрешение за теренно проучване, има изключително право на 

първа публикация на получените резултати. 
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(4) Правото на първа публикация е за срок 10 години, който започва да тече от момента 

на прекратяване на теренното проучване. 

Чл. 154. Инспекторатът към Министерството на културата упражнява контрол по чл. 15, 

ал. 2, т. 1. 

 

Чл. 155. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 

Информацията от теренните археологически проучвания се включва в Автоматизирана 

информационна система „Археологическа карта на България“ в годината на 

провеждането им. Информацията се съхранява в НАИМ при БАН, НИНКН и в 

Министерството на културата. 

(2) Редът за създаване, поддържане и предоставяне на информацията по ал. 1 се 

определя с наредба на министъра на културата. 

 

Чл. 156. (1) Разрешение за теренни проучвания не се издава: 

1. когато не са изпълнени изискванията по чл. 150 и 151; 

2. когато е отнето разрешението за теренни проучвания и не е изтекъл срокът, за който 

е отнето; 

3. на лице, което е концесионер на недвижимата културна ценност. 

(2) Издадено разрешение за теренни проучвания се отнема от министъра на културата 

при неспазване на изискванията на този закон, установено по надлежния ред. 

Разрешението се отнема за срок една година. 

 

Чл. 157. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решението за отказ 

или за отнемане на разрешение за теренни проучвания може да се обжалва пред 

съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 158. (1) Издирените при теренни проучвания движими археологически ценности се 

предават в държавния или общински музей, предприел теренното проучване, или в най-

близкия до мястото на откриването им държавен или общински музей, в който има 

условия за тяхното съхраняване. 

(2) Предаването на археологическите находки се оформя в предавателно-приемателен 

протокол, подписан от ръководителя на теренното проучване и от директора на 

съответния музей. 

 

Чл. 158а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) За приемане на приключили теренни 

археологически проучвания или приключил техен етап, включително при възникнала 

необходимост от временно преустановяване на теренните проучвания върху целия 

терен, определен с разрешението по чл. 148, или върху част от него, министърът на 

културата или оправомощено от него длъжностно лице назначава експертна комисия. 

(2) Комисията по ал. 1 се назначава по искане на ръководителя на проучването или на 

директора на съответния музей. 

(3) Ръководителят на проучването представя на комисията по ал. 1 доклад с научна 

оценка за разкритите археологически структури. Въз основа на доклада и на проведения 
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оглед комисията по ал. 1 съставя протокол, с който предлага последващи действия и 

временни мерки за опазване. 

(4) В зависимост от степента на проученост на археологическия обект комисията може 

да предложи с протокола изготвяне на предварителна оценка по чл. 57, ал. 3 или 

заключителна оценка по чл. 61, ал. 1. 

(5) При спасителни теренни археологически проучвания комисията въз основа на 

доклада с научната оценка на ръководителя на проучването изготвя предварителна 

оценка на разкритите недвижими археологически структури. Когато от изготвената 

оценка се установи, че археологическите структури: 

1. притежават признаци на недвижими културни ценности – с протокола по ал. 3 

комисията предлага провеждане на процедура по деклариране; 

2. не притежават признаци на недвижими културни ценности – с протокола по ал. 3 

комисията предлага на министъра на културата да издаде заповед за отнемане на 

статута на обекта по чл. 2а, ал. 1 и освобождаване на терена. 

(6) Протоколът по ал. 3 се одобрява със заповед от министъра на културата или от 

оправомощен от него заместник-министър. Предложените с протокола действия и 

временни мерки за опазване на археологическата ценност са задължителни за 

изпълнение. 

(7) Условията за приемане на теренните археологически проучвания се определят в 

наредбата по чл. 147, ал. 6. 

 

Чл. 159. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Издирени археологически обекти подлежат на 

деклариране по реда на чл. 58 и предоставяне на статут на културни ценности по реда 

на глава пета, раздел ІІІ. 

(2) Режимите за опазване на обектите по ал. 1 се предлагат от междуведомствена 

комисия, назначена със заповед на министъра на културата, и се определят по реда на 

чл. 64. В комисията се включват представители на Министерството на културата, 

НИНКН, НАИМ при БАН, съответния регионален музей, областните и общинските 

администрации и всички заинтересовани ведомства. 

 

Чл. 160. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За случайно открити или намерени движими 

археологически обекти, както и антропологични останки се прилагат съответно чл. 93 – 

95. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато при извършване на строителни и 

благоустройствени или селскостопански дейности, при търсене, проучване и добив на 

подземни богатства и при други дейности, свързани с въздействие върху земната 

повърхност, земната основа, земните недра и под вода, се открият структури и находки, 

които имат признаци на културни ценности, дейността се спира незабавно и се прилага 

чл. 72. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) В 14-дневен срок от 

уведомяването по чл. 72, ал. 5 министърът на културата или оправомощен от него 

заместник-министър назначава комисия, която да предложи последващи действия. С 

одобряване на протокола на комисията министърът на културата или оправомощен от 

него заместник-министър дава задължителни предписания за необходимите дейности 

по проучване и опазване на структурите и находките. 
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Чл. 161. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Осъществяването на инвестиционни проекти на 

физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на 

археологически обекти, задължително се предхожда преди началото на строителните 

работи от спасителни теренни археологически проучвания, с които се установява дали 

няма да бъдат засегнати или нарушени археологически обекти. 

(2) В процеса на строителните дейности се провежда наблюдение от археолози. В случай 

на откриване на археологически обекти се прилагат чл. 148 и 160. 

 

Чл. 161а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Собствениците и ползвателите на поземлени 

имоти, в които се намират археологически обекти, при необходимост осигуряват достъп 

на компетентните държавни органи и на лицата, получили разрешение за 

извършването на теренно проучване за осъществяване на дейностите по проучване и 

опазване на обектите. 

(2) В случаите по ал. 1 държавните органи или лицето, получило разрешение за 

извършване на теренно проучване, уведомяват писмено собственика на имота най-

малко 7 дни преди започване на дейностите. Когато собственикът е с неизвестен адрес 

или не е намерен на адреса си, уведомлението се поставя на видно място в имота и в 

сградата на общината или кметството, на чиято територия се намира имотът. 

(3) На собствениците и ползвателите на имотите се дължи обезщетение за времето, в 

което са извършвани дейностите по ал. 1, ако се възпрепятства или преустановява 

тяхната дейност, извършвана законосъобразно в имота. Условията за осигуряване на 

достъпа по ал. 1 и размерът на обезщетението се определят с писмено споразумение, 

сключено със собственика или ползвателя на имота, и е за сметка на бюджета на 

теренното проучване. 

 

Чл. 162. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В случаите по чл. 160, ал. 2, както и при издирени 

в резултат на теренни проучвания археологически културни ценности министърът на 

културата и собственикът на земята могат да сключат договор за учредяване вещно 

право на ползване върху земята, където са открити археологическите културни 

ценности. 

(2) Ако не се постигне съгласие по ал. 1, министърът на културата може да предприеме 

действия по отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната собственост. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато с определените по реда на чл. 64 режими за 

опазване на недвижими археологически културни ценности не се допуска извършване 

на строителни, благоустройствени, селскостопански или други дейности, свързани с 

въздействие върху земната повърхност и земната основа, се прилагат разпоредбите на 

ал. 1 и 2. 

Глава осма. 

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

 

Чл. 163. (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Консервация и реставрация, както и адаптацията на 

културни ценности е системен процес от дейности, които целят предотвратяване на 

разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното 

възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им. 
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Чл. 164. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Дейностите по консервация и реставрация, както 

и по адаптацията на недвижими културни ценности се осъществяват от лица или под 

непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165. 

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват лица, които притежават образователно-

квалификационна степен „магистър“ по: 

1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) специалност в областта на консервацията и реставрацията 

и имат три години професионален опит в тази област; 

2. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) специалност „Архитектура“ със специализация по 

консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и три 

години професионален опит в тази област или специалност „Архитектура“ и 5 години 

професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото 

културно наследство; 

3. (предишна т. 2, изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) друга специалност със специализация в 

съответната област на консервация и реставрация или с приложение в процеса на 

консервация и реставрация и имат най-малко 5 години професионален опит в същата 

област. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Лица, които не отговарят на изискването за 

професионален опит, могат да осъществяват дейности по консервация и реставрация 

само под непосредственото ръководство на лицата по ал. 1. 

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Консервация и реставрация на движими културни 

ценности в музеите, висшите училища, научните и културните организации и 

институции, както и самостоятелно от лицата, вписани в регистъра по ал. 1, се извършва 

само при наличие на необходимите условия за съответната дейност, определени с 

наредбата по чл. 168. 

 

Чл. 165. (1) В Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър 

на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в 

съответната област при условия и по ред, определени с наредба на министъра на 

културата. 

(2) При подаване на искане за регистрация се прилагат и документи относно 

обстоятелствата по чл. 164, ал. 2, определени с наредбата по ал. 1. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В едномесечен срок от получаване на искането 

министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице разпорежда 

вписване в регистъра или отказва да извърши регистрация, ако лицето не отговаря на 

условията по чл. 164, ал. 2. На вписаното в регистъра лице се издава удостоверение за 

регистрация. 

 

Чл. 166. (1) В музеите, висшите училища, научните и културните организации може да 

се извършват дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности 

само под ръководството на лице, вписано в регистъра по чл. 165. 

(2) Отношенията между собственика на културна ценност и музея, висшето училище, 

научната и културната организации или лицето, вписано в регистъра по чл. 165, се 

уреждат с писмен договор. 

(3) Лицата, извършили дейностите по консервация и реставрация, могат да публикуват 

резултатите от тази дейност след получаване на писмено съгласие на собственика. 
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Чл. 167. (1) Дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности 

национално богатство се извършват с разрешение на министъра на културата. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Министърът на културата издава 

разрешението или с мотивирана заповед отказва издаването му в 30-дневен срок от 

постъпването на искането по ред, определен с наредбата по чл. 168. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Редът по ал. 1 не се прилага за 

музеи с наличие на лаборатория или ателие за извършване на дейности по консервация 

и реставрация. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) В случаите, когато музей не 

разполага с условията по ал. 3, дейността се осъществява в лаборатория или ателие на 

лице, вписано в регистъра по чл. 165, и след сключване на писмен договор. 

 

Чл. 167а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) (1) За издаване на 

разрешение по чл. 167, ал. 1 се подава заявление до министъра на културата, писмено 

или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 168. В случаите, когато 

заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се 

прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 

1. проект на договор за извършване на дейности по консервация и реставрация на 

движимата културна ценност; 

2. предавателно-приемателен протокол; 

3. констативен протокол, придружен с подробна фотодокументация за състоянието на 

културната ценност при приемането й; 

4. проект за консервационно-реставрационна намеса; 

5. план-сметка за дейностите; 

6. информация, доказваща необходимите условия за извършване на дейността в 

лаборатория или ателие. 

 

Чл. 167б. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) (1) Заявлението по чл. 167а, 

ал. 1 с приложените към него документи се разглежда в 14-дневен срок от постъпването 

му от Специализирания експертен съвет по чл. 177б, ал. 1. 

(2) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на 

изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или 

непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че при 

неотстраняването им производството ще бъде прекратено. 

(3) Срокът по чл. 167, ал. 2 започва да тече след отстраняването на нередовностите или 

непълнотите. 

(4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 

производството по подаденото заявление се прекратява. 

(5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен 

съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на 

културата за издаване или отказ за издаване на разрешение. 
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Чл. 167в. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Министърът на културата с 

мотивирана заповед отказва издаването на разрешение в случаите, когато: 

1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон; 

2. извършването на консервационно-реставрационни дейности ще наруши условията за 

поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да 

доведе до нейното физическо увреждане. 

Чл. 167г. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Издаденото разрешение се 

отнема с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения 

на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство. 

 

Чл. 167д. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Актовете по чл. 167в и 167г 

подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 168. Условията и редът за осъществяване на дейностите по консервация и 

реставрация на движими културни ценности се определят с наредба на министъра на 

културата. 

 

Чл. 169. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Проектите за консервация, реставрация и 

адаптация на единични или групови архитектурни обекти – недвижими културни 

ценности, се изготвят от проектанти по чл. 230, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, които отговарят на изискванията по чл. 164. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Проектите за консервация и реставрация на 

археологически обекти се изготвят от лицата по ал. 1 и при задължителното участие на 

лицата, получили разрешение за извършване на археологически проучвания, 

удостоверено с подпис върху графичните материали. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Проектите за консервация и реставрация на 

художествените културни ценности, на недвижими културни ценности – парково и 

градинско изкуство, и на културния ландшафт задължително се изготвят от лица, 

регистрирани за съответната консервационно-реставрационна дейност. 

(4) (Отм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Строителният надзор върху изпълнението на 

инвестиционните проекти по ал. 1 и 2 се осъществява с участието на лица, включени в 

регистъра по чл. 165. 

 

Чл. 170. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Заданията за проектиране и 

проектите за консервация и реставрация на недвижими културни ценности се 

съгласуват по реда на глава пета, раздел V. 

 

Чл. 171. (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – 

ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Обхватът и съдържанието на документации 

по извършването на консервационно-реставрационни дейности на недвижими 

културни ценности се определят с наредба на министъра на културата и министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 
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Глава девета. 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

 

Чл. 172. (1) Културните ценности могат да бъдат възпроизвеждани в копия, реплики и 

предмети с търговско предназначение. 

(2) Всички действия по изработване на копия, реплики или предмети с търговско 

предназначение се извършват при условия, гарантиращи физическото запазване и 

защитата от посегателства върху културната ценност. 

(3) Действията по изработването на копия, реплики или предмети с търговско 

предназначение, които налагат непосредствен контакт или въздействие върху 

културната ценност, се извършват от лицата по чл. 164. 

 

Чл. 173. (1) Копието е новосъздадена вещ, която възпроизвежда максимално точно 

визуалните и размерни характеристики на културната ценност. 

(2) Копията задължително се маркират със знак, обозначаващ ги като копие. 

 

Чл. 174. (1) Копията се изработват само за музейни цели. 

(2) Копие на културна ценност може да бъде изработено: 

1. когато това се налага по съображения за нейната сигурност; 

2. при липса на условия за представянето ѝ в експозиция; 

3. при липса на условия за съхраняването ѝ, поради което тя е предоставена на друг 

музей; 

4. при необходимост от експонирането ѝ в повече от един музей; 

5. при интерес от експониране на културна ценност – собственост на физическо или 

юридическо лице. 

(3) Броят на копията на една културна ценност не може да бъде по-голям от: 

1. три – за движимите културни ценности; 

2. едно – за недвижимите културни ценности. 

(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и при изработване на копие на част от недвижима културна 

ценност. 

 

Чл. 175. (1) Репликата е новосъздадена вещ, която възпроизвежда визуално 

характеристиките на културната ценност, но задължително се различава от нея по 

размер най-малко с една десета. 

(2) Репликата задължително се маркира със знак, обозначаващ я като реплика. 

(3) Реплика може да се изработва за представителни и образователни цели. 

 

Чл. 176. (1) Предмет с търговско предназначение е този, който се отличава от 

културната ценност по размер не по-малко от една десета и детайли, които могат да 

съдържат и нови елементи. 

(2) При условията на ал. 1 могат да бъдат изработвани и предмети с търговско 

предназначение, възпроизвеждащи отделни елементи на културна ценност. 
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Чл. 177. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Копия, реплики и предмети с търговско 

предназначение могат да се изработват само след съгласие от собственика на 

недвижимата културната ценност, съответно от лицето, на което е предоставено 

правото на управление, а за културни ценности, съхранявани във фондовете на музеи, 

библиотеки и архиви – от директора на съответната институция. Отношенията между 

собственика, съответно лицето, на което е предоставено правото на управление, и музея, 

библиотеката или архива се уреждат с възмезден договор при спазване на изискванията 

на Закона за авторското право и сродните му права. 

(2) Копия и реплики на културни ценности със световно и национално значение или 

национално богатство се изработват само с разрешение на министъра на културата. 

Разрешенията се вписват в регистрите по чл. 68 и по чл. 102. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Копията на движимите културни 

ценности – национално богатство, се включват в научно-спомагателния фонд на 

съответния музей. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Движими културни ценности, собственост на 

Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания, се 

възпроизвеждат в копия, реплики и предмети с търговско предназначение съгласно 

каноните на съответното вероизповедание. 

 

Чл. 177а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) (1) За издаване на 

разрешение по чл. 177, ал. 2 се подава заявление до министъра на културата, писмено 

или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 178. В случаите, когато 

заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се 

прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 

1. историческа справка за културната ценност; 

2. писмено съгласие на собственика, съответно на директора, на музея; 

3. специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна 

фотодокументация и проект за изработване на нейно копие или реплика; 

4. описание на технологичния процес на изработването и начина на изпълнението на 

копието или репликата на културната ценност. 

 

Чл. 177б. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) (1) Към министъра на 

културата се създава Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни 

ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или 

реплики. 

(2) Структурата и организацията на работа на съвета се определят с правилник, 

утвърден от министъра на културата. 

 

Чл. 177в. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) (1) Заявлението по чл. 177а, 

ал. 1 с приложените към него документи се разглежда в 14-дневен срок от постъпването 

му от Специализирания експертен съвет по чл. 177б, ал. 1. 

(2) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на 

изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

113  

непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че при 

неотстраняването им производството ще бъде прекратено. 

(3) Срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на нередовностите или 

непълнотите. 

(4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 

производството по подаденото заявление се прекратява. 

(5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен 

съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на 

културата за издаване или отказ за издаване на разрешение. 

(6) В едномесечен срок от подаването на заявлението министърът на културата издава 

разрешение или с мотивирана заповед отказва издаването му. 

(7) Разрешението се издава със срок на действие една година. 

(8) В случаите, когато преди започване на изработването е необходима процедура за 

съгласуване по този закон и одобряване на устройствен план и/или на инвестиционен 

проект по Закона за устройство на територията, срокът за изработване започва да тече 

от датата на издаването на разрешението за строеж и съответства на срока по чл. 153 от 

същия закон. 

 

Чл. 177г. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Министърът на културата 

отказва издаването на разрешение в случаите, когато: 

1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон; 

2. искането на заявителя за изработване на копие не отговаря на условията на чл. 174, 

ал. 2; 

3. искането на заявителя за изработване на реплика не отговаря на условията на чл. 175, 

ал. 3; 

4. вече съществува допустимият брой копия на съответната културна ценност – при 

искане на разрешение за изработване на копие; 

5. изработването на копие или реплика ще наруши условията за поддържане на 

оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да доведе до нейното 

физическо увреждане. 

 

Чл. 177д. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Издадено разрешение се 

отнема с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения 

на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство. 

 

Чл. 177е. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Актовете по чл. 177в, ал. 6 и 

чл. 177д подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 178. Условията и редът за изработване на копия, реплики и предмети с търговско 

предназначение се определят с наредба на министъра на културата. 

 

Чл. 179. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 

2019 г.) Създаването, разпространението и използването на изображения на културни 



 

Венцислав Велев 

114 

ценности за лични нужди с представителна, образователна и научна цел, включително 

за създаване, издаване и разпространение на научни трудове и публикации, е свободно. 

(2) Създаването, разпространението и използването на изображение на културна 

ценност или на елементи от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго 

изображение с търговска цел, включително използването на изображението или на 

части от него при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за 

реклама, се извършват при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 178 въз 

основа на договор, сключен със собственика на културната ценност, а за музейните 

културни ценности – с директора на съответния музей. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Създаването на изображения на археологически 

недвижими културни ценности с мозайки, стенописи или скални рисунки се извършва 

при спазване на условията, определи с предписанията за опазването им. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Възпроизвеждането изцяло или отчасти в изображение 

или по друг начин на новооткрити и/или новопроучени археологически културни 

ценности се извършва при спазване на изискванията на Закона за авторското право и 

сродните му права. Проучвателят не може да откаже съгласие при възпроизвеждане, в 

случай че то е необходимо за проектантска дейност по смисъла на глава пета, раздел V 

при спазване на авторските му права. 

 

Глава десета. 

ПРЕДСТАВЯНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

 

Чл. 180. (1) Представянето на културните ценности е дейност по разкриване и 

популяризиране на културната и научната им стойност пред обществото. 

(2) Представянето на културните ценности се осъществява при условия и по начин, 

които не поставят под заплаха физическата цялост и състоянието на културните 

ценности и не ги застрашават от посегателства. 

 

Чл. 181. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавата осигурява трайно обозначаване на 

недвижимите културни ценности, вписани в Списъка на световното наследство, с 

идентификационни табели, носещи емблемата на световното наследство и логото на 

ЮНЕСКО, както и датата на вписване на културната ценност. 

(2) Собствениците на недвижими културни ценности от национално значение 

осигуряват трайното им обозначаване. 

(3) По своя инициатива собствениците на останалите категории недвижими културни 

ценности могат да извършват обозначаването им. 

(4) Видът и съдържанието на знака на идентификационните табели по ал. 1 и знаците 

за обозначаване по ал. 2 и 3 се изработват по образец, утвърден от министъра на 

културата. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Монтирането на идентификационните табели в 

границите или охранителните зони на културните ценности се извършва след 

съгласуване по реда на чл. 84. 

 

Чл. 182. (1) Музеите осъществяват представянето на движими културни ценности чрез 

постоянни или временни експозиции. 
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(2) Музеите са длъжни да дават ясна информация за представените движими културни 

ценности чрез означаването им, надписи, издаване на пътеводители и каталози за 

експозициите и други информационни материали. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В случаите, когато представянето е свързано с 

транспортиране, задължително се предприемат мерки с оглед застраховането или 

осигуряването на държавна гаранция, специалната опаковка и охраната на движимите 

културни ценности. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавната гаранция за временни експозиции, 

представящи движими културни ценности в страната и в чужбина, се отпуска с решение 

на Министерския съвет по предложение на министъра на културата за всеки конкретен 

случай. Въз основа на решението на Министерския съвет министърът на културата 

подписва гаранционно писмо. 

 

Чл. 183. (1) Всеки музей може да включва временно в свои експозиции културни 

ценности от други музеи или на физически или юридически лица, както и да организира 

представянето на експозиции на други музеи и лица, или съвместни експозиции с тях. 

(2) Музеите могат да организират временни експозиции или да предоставят временно 

движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при 

условията на глава шеста, раздел VI. 

(3) Министърът на културата може да задължи държавен или общински музей да 

предостави движими културни ценности за участие във временни експозиции в 

страната и в чужбина. Когато музей предостави свои културни ценности за представяне 

в чужбина, той трябва да получи съответстваща на неговото участие част от 

договорената цена за представянето. 

(4) Отношенията между страните по ал. 1, 2 и 3 се уреждат с договор. 

 

Чл. 184. (1) Физически и юридически лица, собственици на регистрирани движими 

културни ценности, могат да организират представянето им временно или постоянно. 

(2) При представяне на движими културни ценности по ал. 1 в чужбина се прилагат 

разпоредбите на глава шеста, раздел VI. 

 

Чл. 185. Условията и редът за представяне на културните ценности се определят с 

наредба на министъра на културата. 

 

Чл. 186. (1) (Доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Музеите осигуряват дни 

и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и 

категории посетители, както и в изпълнение на противоепидемични мерки, определени 

със закон или въведени с акт на държавен орган. 

(2) Музеят публично обявява дните и часовете за посещение. 

(3) Музеите осигуряват подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора 

с увреждания. 

 

Чл. 187. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се 

заплащат входни билети. 
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(2) Цените на входните билети в държавните и общинските музеи се определят от 

техния директор съгласувано с финансиращия музея орган. 

(3) В акта за създаване на музея или с решение на финансиращия орган, съответно на 

собственика на музея, може да бъде предвиден безплатен вход за посещение на 

експозициите. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) 

Държавен или общински музей осигурява безплатен вход за категории посетители, 

определени в правилника за устройството и дейността на съответния музей. 

(5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Деца, учащи се, хора с увреждания и техните 

придружители заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен 

билет. 

 

Чл. 188. (1) Всяка дейност по опазването и представянето на културните ценности се 

документира. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) В случаите, когато дейност по 

опазването се извършва от експерти – външни лица, те са длъжни да предоставят 

безвъзмездно екземпляр от изготвените в процеса на работа документи на НИНКН или 

съответния музей. 

 

Чл. 189. Създадените документи по чл. 188 формират: 

1. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) национален документален архив 

към НИНКН – за недвижимите културни ценности; 

2. научен архив към съответния музей – за движимите културни ценности. 

 

Чл. 190. (1) Архивите по чл. 189 са постоянно попълваща се съвкупност от документи, 

отразяващи етапите в процеса на изпълнението на дейностите по опазването и 

представянето им, независимо от времето, начина и мястото на създаването им, както и 

от вида на носителя им. 

(2) Създаването, поддържането, съдържанието, съхраняването и използването на 

архивите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на културата. 

 

Чл. 191. (1) Научният архив към съответния музей включва: 

1. документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, 

консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни 

ценности; 

2. отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях 

постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от 

музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други; 

3. документите за извършените от тях теренни археологически проучвания; 

4. научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки. 

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея, който го е създал, и не подлежи на 

предаване на органите за управление на Националния архивен фонд освен при 

закриването на музея без правоприемство. 
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Глава единадесета. 

КОНТРОЛ 

 

Чл. 192. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При упражняване на контролната дейност от 

инспектората по чл. 15, ал. 2 инспекторите: 

1. извършват проверки на място или по документи; 

2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) прилагат принудителни административни мерки за 

предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон, както и за 

отстраняване на вредните последици от тях, като: 

а) (нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) дават писмени предписания за 

предотвратяване или преустановяване на нарушенията по този закон, както и за 

отстраняване на вредните последици от тях в определен срок; 

б) (предишна б. „а“ – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) спират строителството, 

въвеждането в експлоатация и използването на обекти, инсталации, уреди и 

съоръжения; 

в) (предишна б. „б“ – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) спират други дейности, 

които създават опасност или увреждат недвижимо и движимо културно-историческо 

наследство; 

3. съставят актове за установяване на извършени административни нарушения. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) 

Прилагането на принудителните административни мерки по ал. 1, т. 2 се извършва с 

разпореждане на инспекторите. Принудителните административни мерки се обжалват 

пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Принудителните административни мерки по ал. 2 

подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. 

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Инспекторите имат право на достъп до 

подлежащите на контрол обекти на културното наследство, както и да изискват 

необходимите документи във връзка с упражняване на правомощията им по този закон. 

(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Инспекторите са длъжни да: 

1. отразяват точно фактите при извършената проверка в акта за нарушение; 

2. опазват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с 

извършваните проверки; 

3. не разгласяват данни от извършените проверки; 

4. използват информацията от проверките само за целите на 

административнонаказателното производство. 

 

Чл. 193. Лицата, спрямо които се извършва проверка по чл. 192, ал. 1, са длъжни да: 

1. осигурят безпрепятствен достъп до проверяваните обекти; 

2. оказват съдействие на длъжностните лица при упражняване на техните правомощия; 

3. предоставят исканите от длъжностното лице документи и доказателства. 

 

Чл. 194. (1) При осъществяване на своята дейност инспекторите могат да си 

взаимодействат с органите на Министерството на вътрешните работи, Агенция 
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„Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“, прокуратурата, други държавни 

и общински органи, както и с физически и юридически лица. 

(2) Начините на взаимодействие с органите по ал. 1 се уреждат с инструкции на 

министъра на културата и ръководителите на съответните органи. 

 

Чл. 195. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Инспекторите, 

длъжностните лица от НИНКН и от музеите подават декларация по образец, утвърден 

от министъра на културата, за търговски, финансов или друг делови интерес, който те 

или свързани с тях лица имат във връзка с функциите им по този закон. 

(2) Декларацията по ал. 1 се подава ежегодно до 31 март пред органа по назначаване или 

работодателя. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При промяна на декларираните обстоятелства след 

подаване на декларацията по ал. 2 лицата по ал. 1 са длъжни в 7-дневен срок да уведомят 

органа по назначаване или работодателя. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират пред органа по 

назначаването или пред работодателя наличието на частен интерес по конкретен повод 

във връзка с осъществяване на свое правомощие или задължение по служба. 

Декларацията се подава преди започването или по време на изпълнението на 

правомощието или задължението по служба. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Лице по ал. 1 се отстранява от изпълнение на задължение 

по служба, когато е налице частен интерес по конкретен повод. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде 

отстранено от изпълнение на задължение по служба и от органа по назначаването или 

от работодателя, ако той смята, че е налице частен интерес по конкретен повод. 

Наличието или липсата на конфликт на интереси се преценява за всеки конкретен 

случай. 

(7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При неизпълнение на задължението по ал. 2, 

3 и 4 или при установено наличие на конфликт на интереси по съдебен ред органът по 

назначаване или работодателят налага дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5 от 

Закона за държавния служител, съответно по чл. 188, ал. 3 от Кодекса на труда. 

(8) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Конфликт на интереси е налице, когато 

търговски, финансов или друг делови интерес поражда основателни съмнения в 

безпристрастността на лицата по ал. 1 при надлежното изпълнение на функциите им 

или упражняване на правомощията им. 

(9) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) За неуредените 

въпроси се прилага Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

 

 

Глава дванадесета. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 196. (1) Длъжностно лице, което не подаде декларация в срока по чл. 38, ал. 1 и 2, се 

наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) 
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Чл. 197. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Който не изпълни 

задължение по чл. 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна ценност с категория „национално 

значение“ или „местно значение“, както и за декларираните недвижими обекти по чл. 59, 

ал. 4, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец и 

юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв., ако 

деянието не съставлява престъпление. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Който не изпълни задължение по 

чл. 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна ценност, включена в Индикативната листа за 

културното и природното наследство на Република България, или за недвижима 

културна ценност с категория „световно значение“, се наказва с глоба в размер от 15 000 

до 30 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена 

санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 

г.) Който не изпълни задължение по чл. 71, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6, се наказва с глоба в размер 

от 500 до 1000 лв., а на едноличен търговец и на юридическо лице се налага 

имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв. 

(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна 

ал. 3 – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Който не изпълни задължение по чл. 

71, ал. 3 и 4, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на едноличен търговец и 

юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв. 

(5) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., 

в сила от 06.08.2019 г.) Когато деянието по ал. 3 и 4 е извършено повторно, глобата е в 

размер от 3000 до 5000 лв., а имуществената санкция е в размер от 3500 до 5500 лв. 

 

Чл. 198. Който не предприеме незабавни действия за обезопасяването на недвижима 

културна ценност или не уведоми компетентните органи по чл. 72, ал. 1, се наказва с 

глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага 

имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв. 

 

Чл. 199. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията 

си по чл. 72, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 150 до 1500 лв. 

 

Чл. 200. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Който реализира 

инвестиционен проект или извършва намеса в защитени територии за опазване на 

културното наследство без съгласуване в нарушение на чл. 83, се наказва с глоба в 

размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага 

имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв., ако деянието не съставлява 

престъпление. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Който не изпълни указанията по чл. 83а, ал. 6, се наказва 

с глоба от 500 до 1500 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага 

имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв., освен ако деянието не съставлява 

престъпление. 
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(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено 

повторно, глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв., а имуществената санкция е в размер 

от 30 000 до 50 000 лв. 

 

Чл. 200а. (1) (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишен текст на чл. 200а – ДВ, бр. 52 от 2016 г., 

изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) Който унищожи или повреди културна 

ценност, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 

15 000 до 30 000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага 

имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Който не изпълни задължението си по по чл. 71, ал. 2 в 

определения срок, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен 

търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 

30 000 лв. 

 

Чл. 200б. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) 

Длъжностно лице, което разреши или допусне унищожаването или повреждането на 

културна ценност, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в 

размер от 3000 до 6000 лв. 

 

Чл. 200в. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Който унищожи или повреди археологически 

обекти по смисъла на чл. 146, ал. 1, освен ако деянието не съставлява престъпление, се 

наказва с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец или на 

юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв. 

(2) Когато за извършване на нарушението по ал. 1 са използвани специални технически 

средства или земекопна техника, глобата е в размер от 7000 до 15 000 лв., а 

имуществената санкция – в размер от 7000 до 20 000 лв. В тези случаи използваните 

специални технически средства или земекопна техника се отнемат в полза на 

държавата. 

 

Чл. 200г. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 

06.08.2019 г.) Длъжностно лице, което не изпълни в законоустановения срок 

задълженията си по чл. 84, ал. 7, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. 

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 

10 000 лв. 

 

Чл. 200д. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) 

Който реализира инвестиционни проекти за изграждане и поставяне на паметници, 

монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в 

урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното преместване или 

премахване без съгласуване с министъра на културата въз основа на решение на 

Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства по чл. 14, ал. 3, се наказва 

с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се 

налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв. 
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Чл. 201. Длъжностно лице по чл. 94, ал. 1, което след като е уведомено за намерена вещ, 

не извърши оглед и не поеме нейното съхранение, се наказва с глоба в размер от 300 до 

500 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

 

Чл. 202. (1) (Предишен текст на чл. 202 – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Длъжностно лице, което не 

издаде удостоверение в срока по чл. 98, ал. 3 или не направи предложение в срока по 

чл. 99, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Който като член на комисията по чл. 96, ал. 3 или лице, 

вписано в регистъра по чл. 96, ал. 4, писмено даде невярно експертно заключение по чл. 

98, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., ако деянието не съставлява 

престъпление, и се заличава от регистъра по чл. 96, ал. 4. 

 

Чл. 203. Който не уведоми за промяна на собствеността на регистрирана културна 

ценност в срока по чл. 102, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. 

 

Чл. 204. Колекционер, който не изпълни задължение по чл. 110, се наказва с глоба в 

размер от 100 до 300 лв. 

 

Чл. 205. Който не изпълни задълженията си по чл. 112, т. 1, се наказва с глоба в размер 

от 300 до 1000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена 

санкция в размер от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

 

Чл. 206. (1) Който извършва възмездни прехвърлителни сделки с неидентифицирани и 

нерегистрирани движими културни ценности, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 

000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в 

размер от 10 000 до 15 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

(2) Вещта, предмет на нарушението по ал. 1, се отнема в полза на държавата. 

 

Чл. 207. (1) Който извършва възмездни прехвърлителни сделки с движими културни 

ценности – национално богатство, без да уведоми министъра на културата, се наказва с 

глоба в размер от 30 000 до 50 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се 

налага имуществена санкция в размер от 40 000 до 60 000 лв., ако деянието не 

съставлява престъпление. 

(2) Вещта, предмет на нарушението по ал. 1, се отнема в полза на държавата. 

 

Чл. 208. Който извършва правни сделки с движими културни ценности, неинвентирани 

в основния или обменния фонд на съответния музей или с инвентирани в основния или 

обменния фонд в нарушение на чл. 114, ал. 2 и 3, се наказва с глоба в размер от 3000 до 

10 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

 

Чл. 209. На лице, което извършва търговска дейност с движими културни ценности без 

регистрация по чл. 116, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 100 

000 лв. 
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Чл. 210. На лице, което не уведоми за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра, 

в срока по чл. 116, ал. 6, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв. 

 

Чл. 211. На лице, което не изпълни задължение по чл. 117, се налага имуществена 

санкция в размер от 500 до 1000 лв. 

 

Чл. 212. На лице, което извършва търговия с движими културни ценности чрез търг без 

разрешение на министъра на културата по чл. 120, се налага имуществена санкция в 

размер от 20 000 до 100 000 лв. 

Чл. 213. На лице, което не уведоми в срока по чл. 120, ал. 7 за настъпила промяна в 

обстоятелствата, при които е издадено разрешение за извършване на търговия чрез 

търг, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. 

 

Чл. 214. На лице, което организира търг с движими културни ценности, без да уведоми 

министъра на културата по реда на чл. 122, се налага имуществена санкция в размер от 

20 000 до 50 000 лв. 

 

Чл. 215. На лице, което в срока по чл. 123 не публикува обявление за търга, се налага 

имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. 

 

Чл. 216. Длъжностно лице, което допусне участие на музей на търг без разрешение на 

министъра на културата, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., ако деянието не 

съставлява престъпление. 

 

Чл. 217. (1) Който изнесе извън границите на страната движима културна ценност без 

разрешение или без сертификат за износ, се наказва с глоба в размер от 5000 до 

10 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция, 

в размер от 10 000 до 20 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

(2) Вещта, предмет на нарушението по ал. 1, се отнема в полза на държавата. 

 

Чл. 218. Който наруши разпоредбата на чл. 129, ал. 3, се наказва с глоба, съответно с 

имуществена санкция, в размер от 5000 до 10 000 лв. 

 

Чл. 218а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Който извършва теренни проучвания на 

археологически ценности без разрешение по чл. 148, ако деянието не съставлява 

престъпление, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а на юридическо лице 

или на едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 12 000 до 

25 000 лв. 

(2) Когато за извършване на нарушението по ал. 1 са използвани специални технически 

средства, земекопна техника или транспортни средства, глобата е в размер от 5000 до 

15 000 лв., а имуществената санкция – от 15 000 до 30 000 лв. В тези случаи специалните 

технически средства и техника се отнемат в полза на държавата. 

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата е в размер от 12 000 до 

25 000 лв., а имуществената санкция – от 15 000 до 30 000 лв. 
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(4) При повторно извършване на нарушенията по ал. 2 глобата е в размер от 15 000 до 

35 000 лв., а имуществената санкция – от 25 000 до 50 000 лв. 

 

Чл. 219. (1) (Предишен текст на чл. 219 – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Който не извърши 

регистрация по чл. 152, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 300 до 500 лв., а на едноличен 

търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 500 до 

1000 лв. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Специалните технически средства – предмет на 

нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата. 

 

Чл. 220. Който наруши разпоредбите на чл. 153, ал. 1, т. 3, 4 и 6, се наказва с глоба в 

размер от 1000 до 3000 лв. 

 

Чл. 221. (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Който не вземе мерки за запазване на откритите 

структури и находки и не уведоми незабавно съответния орган по реда на чл. 160, ал. 1 

и 2, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а на едноличен търговец и 

юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. 

Чл. 221а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Който осъществява инвестиционни проекти в 

територии по чл. 161, ал. 1, изречение първо без извършване на предварително 

археологическо проучване, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на 

едноличен търговец или на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер 

от 5000 до 15 000 лв. 

(2) Който извършва строителни работи на археологически обекти, разкрити при 

археологически проучвания, без провеждане на теренни археологически проучвания по 

чл. 161, ал. 1, изречение второ, се наказва с глоба в размер от 12 000 до 25 000 лв., а на 

едноличен търговец или на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер 

от 20 000 до 40 000 лв. 

(3) Който извършва строителни дейности без наблюдение от археолози по чл. 161, ал. 2, 

се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а на едноличен търговец или на 

юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 25 000 лв. 

 

Чл. 222. (1) Който осъществява дейности по консервация и реставрация или изготвя 

проекти за консервация и реставрация, без да е вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1, се 

наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв. 

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което осъществява дейности по консервация 

и реставрация без непосредствено ръководство на лице, вписано в регистъра по чл. 165, 

ал. 1. 

 

Чл. 223. (1) (Предишен текст на чл. 223 – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Който извършва дейности 

по консервация и реставрация на движими културни ценности – национално богатство, 

без разрешение на министъра на културата, се наказва с глоба в размер от 1000 до 

2000 лв. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато деянието по ал. 1 е довело до увреждане на 

културната ценност, глобата е от 10 000 до 50 000 лв. 
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Чл. 224. Който извършва действия по изработването на копия, реплики или предмети с 

търговско предназначение, които налагат непосредствен контакт или въздействие 

върху културната ценност, без да е вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1, се наказва с глоба 

в размер от 1000 до 3000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага 

имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. 

 

Чл. 225. (1) Който изработва копия на културна ценност в нарушение на изискванията 

на чл. 173 и 174, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на едноличен търговец 

и юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. 

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което изработва реплика в нарушение на 

изискванията на чл. 175. 

(3) Средствата за извършване на нарушенията по ал. 1 и 2 се отнемат в полза на 

държавата. 

(4) Вещите по ал. 1 и 2 се отнемат в полза на държавата. 

 

Чл. 226. Който изработва копия, реплики или предмети с търговско предназначение без 

съгласие на собственика на културната ценност или на директора на съответния музей, 

се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на едноличен търговец и юридическо 

лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. 

 

Чл. 226а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Който с търговска цел създава, използва и 

разпространява изображения на културната ценност или на елементи от нея във 

фотографско, компютърно, видео- и други изображения или използва изображението 

като търговска марка по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските 

означения при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за реклама 

без сключен договор със собственика на културната ценност или на директора на 

съответния музей, се наказва с глоба от 5000 до 15 000 лв., а на едноличен търговец или 

на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв. 

 

Чл. 227. Който изработва копия или реплики на културни ценности със световно или 

национално значение или национално богатство без разрешение на министъра на 

културата, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв, а на едноличен търговец и 

юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв. 

 

Чл. 228. Който не предприеме необходимите мерки по чл. 182, ал. 3, се наказва с глоба в 

размер от 500 до 1500 лв. 

 

Чл. 228а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Който осъществява дейност като музей без 

разрешение по чл. 30, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а на едноличен 

търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 

5000 лв. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е от 1000 до 1500 лв., а 

имуществената санкция – от 1500 до 2000 лв. 

 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

125  

Чл. 228б. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Който не изпълни приложена принудителна 

административна мярка по чл. 192, ал. 1, т. 2, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. – за 

физическо лице, а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена 

санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. 

 

Чл. 228в. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За други нарушения на този закон и на актовете по 

прилагането му, освен ако извършеното не съставлява престъпление, глобата е в размер 

от 200 до 2000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена 

санкция в размер от 300 до 5000 лв. 

 

Чл. 229. (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от 

длъжностни лица – инспектори, а в случаите по чл. 217 – от митническите органи. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) 

Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от 

оправомощено от него длъжностно лице. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Петдесет на сто от сумите от глоби 

и имуществени санкции постъпват по сметката на Национален фонд „Култура“ за 

проекти, свързани с опазване на културното наследство, а останалите 50 на сто – по 

бюджета на Министерството на културата. 

 

Чл. 230. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. Държавните и общинските художествени галерии са със статут на музеи. 

 

§ 2. (Доп. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Този закон въвежда разпоредбите 

на Директива 93/7/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 г. относно връщането на паметници 

на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка и на 

Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за 

връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на 

държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ, L 159/1 от 28 май 

2014 г.). 

 

§ 2а. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Разпоредбите на глава шеста, 

раздел седми, се прилагат само за движими културни ценности, които са незаконно 

изнесени от територията на държава членка, смятано от 1 януари 1993 г. 

 

§ 3. (1) Министерството на културата съвместно с Министерството на вътрешните 

работи, Агенция „Митници“ и други ведомства, определени от Министерския съвет, 

изграждат и поддържат Национална система за обмен на информация за издадените 

разрешения за износ на културни ценности, както и за отказите за издаване на такива, 
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която осигурява осъществяването на взаимодействие и обмен на данни, свързани с 

опазването на културни ценности. 

(2) Управлението, контролът и използването на системата по ал. 1 се извършват по ред, 

определен от Министерския съвет. 

(3) Средствата за внедряване, поддържане, експлоатация и развитие на системата се 

осигуряват от бюджетите на министерствата и ведомствата по ал. 1. 

§ 4. По смисъла на този закон: 

1. „Индикативна листа за културното и природното наследство на Република България“ 

е списъкът на ценностите по чл. 11, ал. 1 от Конвенцията за опазване на световното 

културно и природно наследство. 

2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) „Специални технически средства“ са геофизична апаратура 

и други технически средства, използвани при теренните археологически проучвания за 

откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и 

под вода. 

3. „Обществени колекции“ са тези, които са собственост на държава членка, на орган на 

местна или регионална власт в държава членка или на институция, намираща се на 

територията ѝ, която е определена като обществена в съответствие с националното ѝ 

законодателство и е собственост на или се финансира в значителна степен от тази 

държава членка или от орган на местната или регионалната власт. 

4. „Незаконно изнесени от територията на държава членка“ са културни ценности 

национално богатство, които: 

а) (доп. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) са изнесени от територията на 

държава членка в нарушение на правилата за опазване на националното богатство или 

в нарушение на Регламент (ЕО) № 116/2009; 

б) не са върнати след изтичането на срока за законен временен износ или в нарушение 

на друго условие, уреждащо такъв временен износ. 

5. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) „Отправила искане държава членка“ 

е държавата членка, от чиято територия е била незаконно изнесена движимата 

културна ценност по чл. 132, ал. 2 и 3. 

6. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) „Държава членка, до която е 

отправено искане“ е държавата членка, на чиято територия се намира незаконно 

изнесената от територията на друга държава членка движима културна ценност по чл. 

132, ал. 2 и 3. 

7. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) „Връщане“ е фактическото връщане 

на движимата културна ценност по чл. 132, ал. 2 и 3 на територията на отправилата 

искане държава членка. 

7а. (нова – ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) „Събитие“ е случка, инцидент, 

премеждие, епизод, свързани с точно определено време и място, и с документирано 

историческо значение. 

8. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) „Владелец“ е лицето, което 

фактически държи движима културна ценност за своя сметка. 

8а. (нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) „Държател“ е лице, което 

фактически държи движима културна ценност за трети лица. 

9. „Незаконно придобити културни ценности“ са тези, които са придобити чрез: 
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а) проучвания и изкопни работи, извършени без съответно разрешение; 

б) престъпление; 

в) незаконен внос. 

10. „Интегрирана консервация“ включва различни мерки, целящи да увековечат 

културното наследство като част от съответната среда, сътворена от човека и 

природата, като използването и приспособяването на обектите на наследството са за 

нуждите на обществото. 

11. „Теренна консервация“ включва индиректни и директни дейности, които целят 

предотвратяване на увреждането и разрушаването на разкопките и загуба на свързана 

с тях информация чрез осигуряване на оптимален режим на разкриване, полево 

съхранение, опаковане, транспорт и депониране. 

12. „Монетовидни предмети“ са монети и домонетни форми, печати, пломби, екзагии и 

други обекти на сигилографията. 

13. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на 

наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по 

вид нарушение. 

14. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от 

влизането в сила на първото наказателно постановление, с което на нарушителя се 

налага наказание за същото по вид нарушение. 

15. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 

„Реконструкция по автентични данни на недвижима културна ценност“ е пълно или 

частично преизграждане, на основание на графична, текстова, фотодокументация и 

други източници, които дават информация за формата и проекта, материалите и 

субстанцията, използването и функцията, традицията и техниките, местоположението 

и обстановката, духа и настроението/усещането и други вътрешни и външни фактори. 

16. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) „Приключил етап от теренни проучвания“ е изчерпан 

стратиграфски пласт, част от него или част от определената с разрешението за теренни 

археологически проучвания територия. 

17. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) „Признак за идентифициране на обект като недвижима 

културна ценност“ са първични данни за наличие на културна и научна стойност и 

обществена значимост. 

18. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) „Произведения на изкуството“ по смисъла на чл. 7 са 

движими вещи с естетически качества, създадени чрез умението и въображението на 

своите автори и с възможност да бъдат споделяни. За произведение на изкуството се 

смятат и декоративни елементи, стенописи и други части от сгради със значими 

естетически качества, създадени със способите на изобразителното изкуство. 

19. (нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) „Адаптация“ е опазване на недвижимите културни 

ценности чрез осигуряване на тяхното съвременно използване, съобразено с 

консервационната и реставрационната методика. 

20. (нова – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) „Институция, финансирана в 

значителна степен от органите на държавната и местната власт“ по смисъла на чл. 132, 

ал. 2, т. 2 е всяко юридическо лице със статут на бюджетна организация съгласно Закона 

за публичните финанси. 
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21. (нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) „Дигитализация на културното наследство“ е процес на 

създаване на метаданни и дигитално съдържание за културна ценност съобразно 

утвърдени стандарти и формати, с подходящи електронни устройства, с цел тяхната 

обработка, съхранение и разпространение. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 5. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) В едногодишен срок от 

влизането в сила на закона лицата, които са установили фактическа власт върху 

движими археологически обекти или движими археологически паметници на културата 

до влизането в сила на този закон, са длъжни да поискат тяхната идентификация и 

регистрация като движими културни ценности от Националния исторически музей или 

от съответния регионален музей по реда на чл. 97, ал. 5. Към искането се прилага 

декларация, в която се описват вещите по изречение първо, с посочване на произхода им 

и способа за тяхното придобиване. За деклариране на неверни обстоятелства лицето 

носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Директорът на съответния музей 

издава на лицето удостоверение за изпълнение на задълженията му по изречение първо 

и второ. В тези случаи се прилага чл. 101. 

(2) (Обявена за противоконституционна с РКС № 7 от 2009 г. – ДВ, бр. 80 от 2009 г.) При 

идентификацията на движимите културни ценности национално богатство правото на 

собственост се установява с официален документ, при което лицата по ал. 1 не могат да 

се позовават на изтекла придобивна давност. 

(3) (Обявена за противоконституционна с РКС № 7 от 2009 г. – ДВ, бр. 80 от 

2009 г.) Лицата, които в срока по ал. 1 са поискали идентификация и регистрация, но не 

са установили правото си на собственост върху движимите археологически културни 

ценности – национално богатство, се считат за техни държатели. Министърът на 

културата удостоверява качеството им на държатели по този закон и им издава 

удостоверение за установяване на това обстоятелство. 

(4) (Отм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Лицата по ал. 1 имат правата по 

чл. 111, ал. 1, т. 1 и задълженията по чл. 112, т. 1, 3 и 4. 

(6) Сделки на разпореждане с движими археологически културни ценности по ал. 1, 

идентифицирани по реда на този закон като национално богатство, са нищожни. 

(7) Идентифицираните по реда на този закон движими археологически културни 

ценности, които не са национално богатство, се продават само на търг по реда на чл. 119. 

Лицето, на което е издадено разрешение за организиране на търг, е длъжно да поиска 

удостоверението за тяхната идентификация. 

(8) При организиране на търг с неидентифицирани по реда на този закон движими 

културни ценности министърът на културата отнема разрешението по чл. 120. 

 

§ 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Лицата, които до влизането в 

сила на закона са установили фактическа власт върху движими археологически обекти – 

монети и монетовидни предмети, са длъжни в едногодишен срок от влизането му в сила 

да поискат тяхната идентификация и регистрация. 
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(2) Идентификацията и регистрацията на обектите по ал. 1 се извършват от 

нумизматични дружества, вписани в регистър към министъра на културата и получили 

удостоверение за това. Към искането за вписване се прилагат устав и удостоверение за 

съдебна регистрация. 

(3) Искането се подава до нумизматично дружество по ал. 2 и към него се прилагат 

декларация, в която се описват вещите по ал. 1 с посочване на произхода им и способа за 

тяхното придобиване, както и снимков материал. За деклариране на неверни 

обстоятелства лицето носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Председателят на нумизматичното дружество издава на лицето удостоверение за 

изпълнение на задължението по изречение първо. 

 

§ 7. (1) Идентификацията и регистрацията на вещите по § 6, ал. 1 се извършват от 

комисия, определена от общото събрание по предложение на управителния съвет на 

нумизматичното дружество. В комисията се включват трима експерти с висше 

образование, които имат не по-малко от 5 години членство в дружество. 

(2) За резултатите от идентификацията комисията изготвя експертно заключение, 

подписано от всички членове. Членовете нямат право да разгласяват информацията, 

станала им известна във връзка с идентификацията. 

(3) Когато при идентификацията се установи, че за вещта са налице данни за 

съответствие и с критериите за национално богатство по чл. 54, комисията прави 

предложение до министъра на културата за предоставяне на статут на национално 

богатство по реда на чл. 99. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) В случаите по ал. 3, когато се 

предостави статут на национално богатство, се прилага § 5, ал. 5 и 6. 

(5) Идентифицираните монети и монетовидни предмети се регистрират в 

нумизматичното дружество, извършило идентификацията. 

(6) Отношенията между лицата по § 6, ал. 1 и нумизматичното дружество се уреждат с 

писмен договор. 

 

§ 8. Възмездни прехвърлителни сделки с идентифицирани и регистрирани монети и 

монетовидни предмети могат да се извършват, освен по реда на § 5, ал. 7, и между 

членовете на нумизматичното дружество. 

§ 8а. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) (1) Движимите археологически 

обекти, движимите археологически паметници на културата и движимите 

археологически обекти – монети и монетовидни предмети, могат да се изнасят с 

разрешение на министъра на културата след идентифициране и регистриране по реда 

на § 5, съответно § 6 и 7. 

(2) Не се допуска износ от митническата територия на Общността и изнасяне от 

територията на Република България към други държави – членки на Европейския съюз, 

на вещите по ал. 1, които представляват национално богатство, с изключение на 

случаите и по реда на чл. 129, ал. 2, 3 и 4. 

§ 9. С влизането в сила на закона движимите културни ценности – държавна собственост, 

които са инвентирани във фондовете на общинските музеи, преминават в собственост 

на общините, с изключение на археологическите културни ценности. 
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§ 10. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Заварените обявени по досегашния ред недвижими 

паметници на културата запазват своя статут и категория като културни ценности по 

смисъла на този закон. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

(3) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата 

утвърждава със заповед списъка по чл. 88, ал. 1, т. 2. 

 

§ 11. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона НИОНКЦ предоставя на 

Агенцията по вписванията списък на заварените декларирани и обявени недвижими 

паметници на културата. 

(2) Агенцията по вписванията отбелязва статута на културна ценност по партидите на 

обектите в двумесечен срок от представяне на списъка по ал. 1. 

 

§ 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Заварените декларирани по досегашния ред 

недвижими паметници на културата запазват своя статут като декларирани обекти по 

този закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) В тригодишен срок от влизането 

в сила на закона директорът на НИНКН предлага по реда на чл. 64 за регистриране или 

за отписване на заварените декларирани недвижими паметници на културата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) В 6-месечен срок от влизането в 

сила на закона Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Държавната агенция по 

горите, Министерството на земеделието и храните и кметовете на общини предоставят 

информация на НИНКН за изпълнение на задължението по ал. 2. 

(4) Списък на обектите по ал. 2 се предоставя на Агенцията по вписванията. 

 

§ 13. В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема 

стратегията и плана по чл. 12, ал. 2. 

 

§ 14. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) 

В 5-годишен срок от влизането в сила на закона министърът на културата и/или 

кметовете на общините, които упражняват правото на управление или ползване 

изготвят планове за управление на заварените обявени недвижими паметници на 

културата от световно значение. 

 

§ 15. (1) Националните, регионалните и общинските музеи в едногодишен срок от 

влизането в сила на закона извършват инвентаризация на движимите паметници на 

културата, инвентирани в музейните фондове. 

(2) Музеите в срока по ал. 1 извършват задължително идентификация на придобитите 

от тях вещи, които не са инвентирани в музейните фондове. 

 

§ 16. В тримесечен срок от влизането в сила на закона собствениците на специални 

технически средства са длъжни да поискат тяхната регистрация от министъра на 

културата по реда на този закон. 
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§ 17. В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата, 

министърът на вътрешните работи и главният прокурор, съгласувано с министъра на 

финансите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, издават 

съвместна инструкция за взаимодействие срещу престъпните посегателства, имащи за 

предмет културни ценности. 

 

§ 18. Директорите и служителите в националните, регионалните и общинските музеи в 

двумесечен срок от влизането в сила на закона подават декларацията по чл. 38, ал. 2. 

 

§ 19. (1) Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности е 

правоприемник на активите и пасивите на Националния институт за паметниците на 

културата. 

(2) С влизането в сила на закона заварените служебни правоотношения на държавните 

служители се запазват съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител. 

(3) С влизането в сила на закона заварените трудови правоотношения на лицата, 

работещи по трудово правоотношение, не се прекратяват съгласно чл. 123 от Кодекса на 

труда. 

 

§ 20. В 14-дневен срок от обнародването на закона в  „Държавен вестник“ министърът 

на културата утвърждава регистъра и образеца на удостоверение по § 6, ал. 2. 

 

§ 21. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Министърът на културата 

довършва заварените процедури за съгласуване по досегашния ред. 

 

§ 22. Законът за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм., бр. 

29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 

от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 31 от 1996 г. – Решение № 5 на 

Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 153 от 1998 

г., бр. 50 от 1999 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 21 и 30 от 2006 г.) се отменя. 

 

§ 23. (1) Министърът на културата: 

1. издава подзаконовите нормативни актове, предвидени в закона – в тримесечен срок 

от влизането му в сила; 

2. утвърждава образците, предвидени в закона – в едномесечен срок от влизането му в 

сила. 

(2) До издаването на подзаконовите нормативни актове по ал. 1, т. 1 се прилагат 

подзаконовите нормативни актове, издадени на основание на отменения Закон за 

паметниците на културата и музеите, доколкото не противоречат на този закон. 

 

§ 24. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 

от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.) се правят 

следните изменения: 

1. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 26б се изменя така: 
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„26б. „Музей“ е културна и научна организация по смисъла на Закона за културното 

наследство.“ 

2. Навсякъде думите „паметниците на културата“ и „Закона/ът за паметниците на 

културата и музеите“ се заменят съответно с „културните ценности“ и „Закона/ът за 

културното наследство“. 

§ 25. В Закона за военните паметници (ДВ, бр. 13 от 2008 г.) навсякъде думите 

„паметници на културата“, „Закона за паметниците на културата и музеите“ и 

„Националния институт за паметниците на културата“ се заменят съответно с „културни 

ценности“, „Закона за културното наследство“ и „Националния институт за опазване на 

недвижимите културни ценности“. 

 

§ 26. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 

1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 

от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 

70 и 91 от 2008 г., бр. 6 и 12 от 2009 г.) навсякъде думите „паметници на културата“ и 

„Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят съответно с „културни 

ценности“ и „Закона за културното наследство“. 

 

§ 27. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 

от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 

и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 31, ал. 1: 

а) точка 5 се отменя; 

б) точка 6 се изменя така: 

„6. петдесет на сто от глобите и имуществените санкции по Закона за културното 

наследство“; 

в) в т. 8 думите „паметници на културата“ се заменят с „културни ценности“. 

2. В чл. 37, ал. 1 думите „5 и 8“ се заменят с „и 8“. 

3. В § 1 т. 2 се изменя така: 

„2. „Културна ценност“ е тази по смисъла на Закона за културното наследство.“ 

 

§ 28. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., 

бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 

г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 6, ал. 3 думите „Паметниците на културата“ се заменят с „Културните ценности“ 

и думите „Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят със „Закона за 

културното наследство“. 

2. В чл. 61 думите „паметници на културата“ се заменят с „културни ценности“. 

 

§ 29. В Закона за Националния архивен фонд (ДВ, бр. 57 от 2007 г.) се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 33, ал. 1, т. 7 думите „Националния институт за паметниците на културата“ се 

заменят с „Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности“ и 

думите „Националния регистър на недвижимите паметници на културата, 
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документации за недвижими паметници на културата“ се заменят с „Националния 

регистър на недвижимите културни ценности, документации за недвижими културни 

ценности“. 

2. В чл. 34 думите „Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят със 

„Закона за културното наследство“. 

 

§ 30. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 

от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42 и 80 от 

2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 3, ал. 3, т. 8 думите „паметниците на културата и на историческото наследство по 

Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят с „културните ценности по 

Закона за културното наследство“. 

2. В чл. 10, ал. 2, т. 1 думите „паметниците на културата и на историческото наследство“ 

се заменят с „културните ценности“. 

 

§ 31. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; 

изм., бр. 36 и 67 от 2008 г.) навсякъде думите „Националния институт за паметниците на 

културата“, „паметници на културата“, „паметниците на културата“ и „Закона за 

паметниците на културата и музеите“ се заменят съответно с „Националния институт за 

опазване на недвижимите културни ценности“, „културни ценности“, „културните 

ценности“ и „Закона за културното наследство“. 

 

§ 32. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 

1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 

от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 

от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 

2008 г., бр. 10 от 2009 г.) в чл. 31 думите „паметници на културата“ се заменят с „културни 

ценности“. 

 

§ 33. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 

1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 

от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., 

бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г.) в чл. 20 думите 

„Паметници на културата“ се заменят с „Културни ценности“. 

 

§ 34. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., 

бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 

от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г.) навсякъде думите „паметници на културата“ 

и „паметниците на културата“ се заменят съответно с „културни ценности“ и 

„културните ценности“. 

 

§ 35. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 

1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48, 

64 и 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45, 57 и 59 от 1995 г., бр. 79, 103 и 104 от 1996 г., 
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бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 

106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 

2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6 и 10 от 

2009 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „паметници на културата“ се заменят с „културни ценности“. 

 

§ 36. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6 от 

2009 г.) в чл. 18, т. 1 думите „паметници на културата“ се заменят с „културни ценности“ 

и думите „Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят със „Закона за 

културното наследство“. 

 

§ 37. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 

2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34 и 81 от 2006 г.) в приложение № 1 към чл. 3, 

ал. 1 в „I. Група на занаятите в областта на строителството, реставрацията и 

довършителните работи“ се правят следните изменения: 

1. В заглавието запетаята след думата „строителството“ и думата „реставрацията“ се 

заличават. 

2. Точка „а“ 10. Реставрация и консервация на паметници на културата“ се заличава. 

 

§ 38. В Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр. 108 от 2006 г.) навсякъде думите 

„Националния институт за паметниците на културата“, „паметници на културата“ и 

„паметниците на културата“ се заменят съответно с „Националния институт за опазване 

на недвижимите културни ценности“, „културни ценности“ и „културните ценности“. 

 

§ 39. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 

83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 

45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 

100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 

2008 г. и бр. 12 от 2009 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 24, ал. 1, т. 11а думите „паметници на културата“ се заменят с „културни 

ценности“. 

2. В чл. 93, ал. 3, т. 1 думите „паметници на културата и на историческото наследство“ се 

заменят с „културни ценности“. 

 

§ 40. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 

2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 

82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г. и бр. 12 от 

2009 г.) в чл. 93, ал. 4, т. 3, буква „е“ думите „паметници на културата“ се заменят с 

„културни ценности“ и думите „Закона за паметниците на културата и музеите“ се 

заменят със „Закона за културното наследство“. 

 

§ 41. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106 

от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г.) навсякъде думите „паметници на 

културата“, „Националния институт за паметниците на културата“ и „Закона за 

паметниците на културата и музеите“ се заменят съответно с „културни ценности“, 
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„Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности“ и „Закона за 

културното наследство“. 

 

§ 42. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 

от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 

88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41 

и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 113 се създава ал. 6: 

„(6) При измененията на подробните устройствени планове за защитени територии за 

опазване на културното наследство или за части от тях задължително се изготвят и 

работни устройствени планове в обхват имотите, за които се отнася изменението, и 

непосредствено съседните им имоти.“ 

2. В чл. 125 ал. 5 се изменя така: 

„(5) Заданието по ал. 1 за защитени територии за опазване на културното наследство се 

съгласува с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности при 

условията и по реда на Закона за културното наследство.“ 

3. В чл. 140: 

а) създава се нова ал. 4: 

„(4) За строежи в границите на недвижими културни ценности и в охранителните зони 

на единични културни ценности, в случаите, когато няма одобрени специфични правила 

и нормативи, визата за проектиране се издава със задължителни линии на застрояване 

и максимално допустима кота корниз“; 

б) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7. 

4. В чл. 148, ал. 4 изречение четвърто се изменя така: „Разрешение за строеж на обекти в 

защитени територии за опазване на културното наследство се издава при спазване 

разпоредбите на Закона за културното наследство.“ 

5. В чл. 151 ал. 2 се изменя така: 

„(2) За недвижими културни ценности ал. 1 не се прилага.“ 

6. В чл. 195: 

а) алинея 2 се отменя; 

б) в ал. 3 думите „или 2“" и изречение второ се заличават; 

в) в ал. 4, 5 и 7 думите „или 2“ се заличават. 

7. В чл. 196, ал. 1 изречение второ се заличава. 

8. Навсякъде в закона думите: 

а) „паметници на културата“ се заменят с „културни ценности“; 

б) „Закона за паметниците на културата и музеите“ се заменят със „Закона за културното 

наследство“; 

в) „Националния институт за паметниците на културата“ се заменят с „Националния 

институт за опазване на недвижимите културни ценности“. 

 

§ 43. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет внася в 

Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито 

разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон. 



 

Венцислав Велев 

136 

§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, 

които влизат в сила от 10 април 2010 г. 

------------------------- 

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 26 февруари 2009 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

(ОБН. – ДВ, БР. 92 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2009 Г.) 

 

§ 38. В останалите текстове на закона думите „Регламент 3911/1992“ се заменят с 

„Регламент 116/2009“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 92 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2009 Г.) 

 

§ 39. Министерството на културата и НИНКН са правоприемници на активите и пасивите 

на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности. 

 

§ 40. (1) От деня на влизането в сила на този закон правомощията на директора на 

Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се прекратяват. 

(2) Правоотношенията на лицата от Националния институт за опазване на недвижимите 

културни ценности се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона 

за държавния служител в съответствие с определените с устройствения правилник на 

Министерството на културата и на НИНКН структура и числен състав. 

 

§ 41. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон НИНКН предоставя на 

Агенцията по вписванията списък на заварените декларирани и обявени недвижими 

паметници на културата. 

(2) Агенцията по вписванията отбелязва статута на културна ценност по партидите на 

обектите в двумесечен срок от представяне на списъка по ал. 1. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.) 

 

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в  „Държавен вестник“ с 

изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 

91, които влизат в сила от деня на обнародването му. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 54 ОТ 2011 Г.) 

 

§ 118. (1) Лицата, които към влизането в сила на този закон не отговарят на 

изискванията на чл. 164, ал. 2, но имат най-малко 10 години професионален опит в 

областта на консервацията и реставрацията на културни ценности, се вписват в 

регистъра по чл. 165 по реда на този закон. 

(2) При подаване на искане за регистрация лицата прилагат документи относно 

обстоятелствата по ал. 1, определени с наредбата по чл. 165, ал. 1. 

(3) За професионален опит по смисъла на чл. 164, ал. 2 се смята и стажът, придобит като 

преподавател, проектант, експерт или инспектор в областта на опазването на 

културното наследство във висше училище, в държавен културен или научен институт 

или администрация, специализирани в тази област. 

 

§ 119. (1) Регистрираните в Министерството на културата до влизането в сила на този 

закон музейни сбирки от културни ценности получават статут на колекции с 

обществена значимост на юридически лица. Неинвентираните вещи от сбирките 

подлежат на идентификация по реда на чл. 97. 

(2) Движимите културни ценности, заведени във фондовете на музеите до влизането в 

сила на този закон, подлежат на връщане само след доказване на собствеността от 

лицата, които претендират, че са техни собственици, с влязло в сила съдебно решение. 

 

§ 120. (1) В двугодишен срок от влизането в сила на този закон общините предоставят 

на Националния институт за недвижимо културно наследство актуалните адреси и 

идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър на заварените обявени 

и декларирани недвижими паметници на културата, разположени на територията на 

съответната община. 

(2) В двугодишен срок от влизането в сила на този закон Националният институт за 

недвижимо културно наследство предоставя на Агенцията по вписванията списък на 

заварените декларирани и обявени паметници на културата. 

(3) Агенцията по вписванията отбелязва статута на културна ценност по партидите на 

обектите в двумесечен срок от представянето на списъка по ал. 2. 

§ 121. Подадените до влизането в сила на този закон искания от ведомства и общини за 

безвъзмездно предоставяне право на управление на недвижими културни ценности – 

публична държавна собственост, по реда на Закона за държавната собственост се 

разглеждат по досегашния ред. 

 

§ 122. (1) Актовете за обявяване на резерватите по чл. 50, ал. 3 като исторически, 

историко-археологически, археологически и музейни резервати, с които се 

регламентират местонахождение, територии, граници, охранителни зони и 

предписанията за опазването им, запазват действието си до приемането на нови актове. 
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(2) За археологическите резервати от т. 27 – 31 от приложението по чл. 50, ал. 3 се 

извършва комплексна оценка и се преразглеждат режимите за опазване в срок от две 

години от влизането в сила на този закон. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.) 

 

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в  

„Държавен вестник“: 

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията 

в съответствие с този закон; 

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната 

администрация в съответствие с този закон. 

 

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и 

телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните 

съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за 

отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално 

осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските 

производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.). 

(2) С акта за назначаването на държавния служител се: 

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията 

минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг; 

2. определя индивидуална основна месечна заплата. 

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се 

осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски 

по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити. 

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната 

сметка на Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи от този закон. 

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната 

здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните 

бюджети, произтичащи от този закон. 

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се 

компенсират с парични обезщетения. 

 

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна 

месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък 

и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били 
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дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, 

намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното 

лице, ако са били дължими, и дължимия данък. 

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват: 

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение; 

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се 

основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост 

единствено от отработеното време. 

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от 

деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО 

(ОБН. – ДВ, БР. 45 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.) 

 

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 и 

§ 13, които влизат в сила от 1 септември 2012 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г.) 

 

§ 5. Заварените към влизането в сила на този закон безсрочни трудови правоотношения 

на директорите на държавни, общински и регионални културни институти се запазват 

до обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на този 

закон и Кодекса на труда, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 82 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2012 Г.) 

 

§ 149. Законът влиза в сила в 30-дневен срок от обнародването му в  „Държавен вестник“ 

с изключение на § 16, § 35, т. 2 и § 39, които влизат в сила от 1 януари 2016 г. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) 

 

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила 

от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 

2013 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.) 

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.) 

 

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 16 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2016 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 89 ОТ 2018 Г.) 

 

§ 28. (1) Заявления за издаване на разрешения за теренни археологически проучвания, 

подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред. 

(2) Документите по ал. 1 за притежавана образователно-квалификационна степен, 

научна степен и за академична длъжност се прилагат за вписване в регистъра по чл. 150, 

ал. 2. 

 

§ 29. (1) (Предишен текст на § 29, изм. и доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Лицата, които до 

влизането в сила на този закон са получавали разрешение за извършване на теренно 

археологическо проучване, но не отговарят на изискванията на чл. 150, ал. 1, могат да 

кандидатстват за издаване на разрешение по чл. 150 и за вписване в регистъра по чл. 

150, ал. 2, ако притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

специалност от професионално направление „История и археология“, със 

специализация или профил по археология, или имат 10 години професионален опит 

като археолог, който може да бъде доказван, включително с 10 издадени разрешения за 

теренни археологически проучвания. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Лица по ал. 1, които не са участвали в теренно 

археологическо проучване като заместник-ръководители, но са били ръководители на 

теренни археологически проучвания, кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 150, 

ал. 2, като посочените обстоятелства се отразяват в заявлението по чл. 151, ал. 1 и се 

проверяват служебно. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 52 ОТ 2016 Г.) 

 

§ 10. (1) Звената по чл. 17, ал. 3 се създават в срок до една година от влизането в сила на 

този закон. 

(2) До създаването на съответното общинско звено по чл. 17, ал. 3 заявленията за 

съгласуване по чл. 84, ал. 2 се подават и съгласуването се извършва по досегашния ред, 

като становищата се изготвят от НИНКН. 

(3) Подадените до влизането в сила на този закон заявления за съгласуване по глава 

пета, раздел V се разглеждат и довършват по досегашния ред. 

(4) За декларирани и обявени по реда на § 10 и 12 от преходните и заключителните 

разпоредби недвижими паметници на културата, които са без определена категория до 

влизане в сила на този закон, дейностите по чл. 83 и съгласуването се извършват по 

досегашния ред. 

 

§ 11. Актуализацията на регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 6, създаването и поддържането на 

специализирана карта и регистри по чл. 19, ал. 1, т. 7 се финансират целево от държавния 

бюджет, в съответствие със стратегията за електронно управление, по годишни 

програми, одобрени с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на 

културата. 

 

§ 12. Дейностите по чл. 19, ал. 1, т. 6, свързани с актуализацията и воденето на публичния 

регистър на недвижимите културни ценности и на националния документален архивен 

фонд в електронен вид, се изпълняват в срок до две години от влизането в сила на този 

закон. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) 

 

§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 96 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2018 г.) 

 

§ 41. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в  „Държавен 

вестник“ с изключение на: 

1. член 45, ал. 5, която влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в  

„Държавен вестник“; 

2. член 191, ал. 2 – 5, чл. 192 и 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС  

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.) 

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на: 

1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които 

влизат в сила от 10 октомври 2019 г.; 

2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон 

в  „Държавен вестник“; 

3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването 

на този закон в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2018 Г.) 

 

§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 1 ОТ 2019 Г.) 

 

§ 15. Лицата, които до влизането в сила на този закон са поискали идентификация и 

регистрация на движими културни ценности от Националния исторически музей или от 

съответния регионален музей и музеят не е извършил идентификацията и 

регистрацията, могат да поискат тяхната идентификация и регистрация от друг музей 

по реда на чл. 96, ал. 2. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

(ОБН. – ДВ, БР. 62 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2019 Г.) 

 

§ 15. Заявленията за извършване на съгласуване по глава пета, раздел V, подадени до 

влизането в сила на този закон, се разглеждат по реда на този закон. 

 

§ 16. Съгласуването или отказът за съгласуване на общи устройствени планове и 

специфични правила и нормативи към тях за защитени територии на недвижимото 

културно наследство, за които до влизането в сила на този закон не са определени 

категория и/или режими за опазване, до определянето на такива се извършват по реда 

на чл. 84 въз основа на: 
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1. съгласувано задание за изработване на общия устройствен план с отразени 

изисквания за опазване и устойчиво развитие на защитените територии на 

недвижимото културно наследство – предмет на плана; 

2. отразени в проектната документация характеристика и потенциал за устойчиво 

развитие на териториите на недвижимото културно наследство; 

3. опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията (когато е 

определена такава) на обектите на недвижимото културно наследство; 

4. предложение и план-схема за опазване и устойчиво развитие на недвижимото 

културно наследство, като проектната документация се придружава и от историческа 

справка за развитие на територията, архивни кадастрални планове, силуетни планове. 

 

§ 17. Съгласуването или отказът за съгласуване на подробни устройствени планове и 

специфични правила и нормативи към тях за защитени територии на недвижимото 

културно наследство, за които до влизането в сила на този закон не са определени 

категория и/или режими за опазване, до определянето на такива се извършват по реда 

на чл. 84 въз основа на: 

1. съответствието с предвижданията на съгласуван по реда на този закон действащ общ 

устройствен план, когато има такъв; 

2. съгласувано задание с отразени изисквания за опазване и устойчиво развитие на 

защитените територии на недвижимото културно наследство – предмет на плана; 

3. отразени в проектната документация историческа справка за развитие на 

територията, архивни кадастрални планове, археологически кадастри, недвижими 

културни ценности, фотодокументация на недвижимите културни ценности и средата 

им; 

4. опорен план за съществуващото разположение, вида и категорията (когато е 

определена такава) на единичните и груповите недвижими културни ценности с 

техните граници и охранителни зони. 

 

§ 18. Съгласуването или отказът за съгласуване на инвестиционни проекти и искания за 

намеси по чл. 83 за защитени територии на недвижимото културно наследство, за които 

до влизането в сила на този закон не са определени категория и/или режими за 

опазване, до определянето на такива се извършват по реда на чл. 84 въз основа на 

проверка на съответствието със съгласуван устройствен план за съответната 

територия, с изискванията на наредбата по чл. 171 и на отразено в проектната 

документация предложение за опазване и устойчиво развитие на недвижимите 

културни ценности, засегнати от проекта. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 21 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 Г.) 
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§ 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО 

(ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.) 

§ 44. Законът влиза в сила от 14 май 2020 г., с изключение на § 33, 34 и 35, които влизат 

в сила от деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Приложение към чл. 50, ал. 3 

(Ново – ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) 

 

Списък на археологически резервати 

№ Наименование, местонахождение 

1. Антични и средновековни структури на Момина крепост,  
Царевец и Трапезица, община Велико Търново, област Велико Търново 

2. Старинен град Несебър, община Несебър, област Бургас 

3. Ранно средновековен град Плиска, община Каспичан, област Шумен 

4. Ранно средновековен град Преслав, община Преслав, област Шумен 

5. Праисторически, антични и средновековни структури до Мадара, общини 
Шумен и Каспичан, област Шумен 

6. Античен град – Хисар, община Хисар, област Пловдив 

7. Скални църкви – с. Иваново, община Иваново, област Русе 

8. Средновековен град – Червен, община Иваново, област Русе 

9. Пещера „Орлова чука“, община Две могили, област Русе 

10. Средновековна крепост и квартал Вароша, община Ловеч, област Ловеч 

11. Античен град Марцианополис, община Девня, област Варна 

12. Античен град Никополис ад Иструм, община Велико Търново, област 
Велико Търново 

13. Тракийски и античен град Кабиле, община Ямбол, област Ямбол 

14. Античен и средновековен град „Дуросторум – Дръстър“, община Силистра, 
област Силистра 

15. Античен град Одесос – Варна, община Варна, област Варна 
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16. Антична Сердика и Средновековен Средец,община София, област София-
град 

17. Античен и средновековен град Пауталия-Велбъжд, община Кюстендил, 
област Кюстендил 

18. Античен и средновековен град „Августа Траяна-Верея“, община Стара 
Загора, област Стара Загора 

19. Антична крепост „Августа“, община Козлодуй, област Враца 

20. Античен и средновековен град „Деултум-Дебелт“, община Средец, област 
Бургас 

21. Праисторически, антични и средновековни структури в м. Сборяново и до 
с. Свещари, община Исперих, област Разград 

22. Праисторически, антични и средновековни структури в м. Яйлата, община 
Каварна, област Добрич 

23. Острови „Св. Иван“ и „Св. Петър“, община Созопол, област Бургас 

24. Античен град „Улпия-Ескус“, община Гулянци, област Плевен 

25. Антична и средновековната крепост „Калиакра“, община Каварна, област 
Добрич 

26. Античен град Абритус, община Разград, област Разград 

27. Античен град Нове, община Свищов, област Велико Търново 

28. Античен град Никополис ад Нестум, община Гърмен, област Благоевград 

29. Античния град Аполония, община Созопол, област Бургас 

30. Античен град Филипопол и Старинен Пловдив, община Пловдив, област 
Пловдив 

31. Античен, средновековен и възрожденски град Мелник, община Сандански, 
област Благоевград 

32. Ранно средновековно селище Кабиюк – община Шумен и община Хитрино, 
област Шумен 

33. Комплекс от тракийски гробници, община Казанлък, област Стара Загора 

Релевантни актове от Европейското законодателство 

 

Директиви: 

ДИРЕКТИВА 2014/60/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 

година за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от 
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територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 

(преработен текст) 

ДИРЕКТИВА 93/7/ЕИО НА СЪВЕТА от 15 март 1993 година относно връщането на 

паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-

членка (отм.) 

 

Регламенти: 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1081/2012 НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2012 

година за целите на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници 

на културата 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 

октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством 

Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на 

Комисията („Регламент за ИСВП“) 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 116/2009 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година относно износа 

на паметници на културата (кодифицирана версия) 

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 752/93 НА КОМИСИЯТА от 30 март 1993 година за установяване 

на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета относно износа 

на паметници на културата (отм.) 

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3911/92 НА СЪВЕТА от 9 декември 1992 година относно износа на 

паметници на културата (отм.) 
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ЗАКОН ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ 

 

 

В сила от 01.01.2008 г. 

Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 

Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този закон урежда статута на военните паметници, както и правата и 

задълженията на държавните органи и общините, на юридическите и физическите лица 

във връзка с издирването, проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, 

поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници. 

 

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Военните паметници, които са 

със статут на културни ценности, са защитени и по реда на Закона за културното 

наследство. 

 

Чл. 3. (1) Военните паметници са общонародно достояние и се намират под закрилата 

на държавата. 

(2) Военните паметници са публична общинска собственост с изключение на 

паметниците, определени от министъра на отбраната съгласувано с министъра на 

културата за публична държавна собственост. 

(3) Военните паметници могат да бъдат разположени или прикрепени към недвижими 

имоти – държавна, общинска или частна собственост. 

 

Глава втора. 

ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ 

 

Чл. 4. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Военен паметник е недвижимо материално 

свидетелство в памет и прослава на военнослужещи от въоръжените сили, взели 

участие във война, водена от българската държава, на загиналите български 

военнослужещи при участие в операции и мисии извън територията на страната и при 

изпълнение на служебния им дълг в мирно време при защита на населението, на 

българските граничари, загинали при охрана или отбрана на държавната граница, както 

и на участниците в Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна 

война и на участниците в Македоно-одринското опълчение. Военни паметници са и 

военните гробища, гробници, костници и мавзолеи. 

(2) Не са военни паметници по този закон индивидуалните гробове и трайните 

надгробни символи върху тях на лицата по ал. 1 в гражданските гробищни паркове, 

както и паметниците на лицата по ал. 1, осъдени за умишлени престъпления от общ 

характер против републиката, собствеността и личността. 
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(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Министърът на отбраната може 

да предлага паметници по ал. 1 да бъдат обявени за културни ценности по реда на 

Закона за културното наследство. 

 

Глава трета. 

РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ,  

СВЪРЗАНИ С ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ 

 

Чл. 5. (1) Държавата и общините полагат грижи за военните паметници на територията 

на страната и в чужбина. 

(2) Министърът на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица упражняват 

ръководство и контрол по проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, 

поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници, намиращи се 

на територията на Република България. 

(3) Писмените разпореждания на длъжностните лица по ал. 2 по въпроси, които засягат 

военните паметници, са задължителни за териториалните органи на изпълнителната 

власт, както и за всички физически и юридически лица. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) За военни паметници със статут 

на културни ценности съгласно чл. 2 писмените разпореждания по ал. 3 се издават 

съвместно от министъра на културата и министъра на отбраната. 

(5) Министърът на отбраната със съдействието на министъра на външните работи 

осъществява дейностите по проучването, регистрирането, картотекирането, 

опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на българските военни 

паметници в чужбина. 

 

Чл. 6. (1) Координацията по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, 

опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници в 

страната се осъществява от областна комисия „Военни паметници“ към областния 

управител. 

(2) Областната комисия „Военни паметници“ се състои от председател, заместник-

председател и членове: директора на съответния исторически музей, началника на 

отдел „Култура“ в съответната община, по един представител от военно-патриотичните 

съюзи в страната, с които Министерството на отбраната има сключено споразумение, и 

представител на Министерството на отбраната. 

(3) Председател на областната комисия „Военни паметници“ е областният управител, а 

заместник-председател на комисията – заместник-областният управител. Секретар на 

комисията е ръководителят на звеното „Отбранително-мобилизационна подготовка“ в 

областната администрация. 

(4) Поименният състав на комисията по ал. 1 се определя със заповед на областния 

управител. 

(5) Организирането, разпределението и извършването на дейността на областната 

комисия се осъществяват по общи правила, съгласувани с министъра на отбраната. 

(6) Дейността на областната комисия се подпомага от съответната областна 

администрация. 

Чл. 7. Областната комисия по чл. 6: 
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1. предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните 

паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, 

поддържането, възстановяването и изграждането им; 

2. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) предлага на министъра на отбраната 

военни паметници, които да бъдат обявени за културни ценности по реда на Закона за 

културното наследство; 

3. води областен регистър и картотека на военните паметници; 

4. координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общината, 

отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други. 

 

Глава четвърта. 

ИЗДИРВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И КАРТОТЕКИРАНЕ  

НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ 

 

Чл. 8. (1) Издирването и проучването на военни паметници в страната и в чужбина се 

извършват от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, от 

физически и юридически лица, граждански дружества и други. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила 

от 20.11.2009 г.) Лицата, които са открили или намерили военни паметници в страната, 

са длъжни да съобщят за това в съответната областна комисия по чл. 6, а за откритите 

или намерените военни паметници в чужбина – в съответното дипломатическо или 

консулско представителство на Република България. Областната комисия по чл. 6, 

съответно дипломатическото или консулското представителство, предоставя 

постъпилата информация на Министерството на отбраната и на Министерството на 

културата. 

 

Чл. 9. (1) Когато при извършване на строителни, благоустройствени или 

селскостопански работи се открият находки, които имат признаци на военни 

паметници, работата временно се спира. Собствениците и ръководителите на строежа 

са длъжни да вземат мерки за запазване на откритата находка и да уведомят незабавно 

съответната областна комисия по чл. 6. 

(2) Областната комисия по чл. 6 в 7-дневен срок е длъжна да уведоми собствениците на 

имотите и ръководителите на строежа дали находката представлява военен паметник и 

да даде указание за мерките, които трябва да бъдат взети за проучването и за 

опазването му. 

 

Чл. 10. (1) В Министерството на отбраната се водят Национален регистър на военните 

паметници и картотека, които са публични. Редът за водене на регистъра и картотеката 

и тяхното съдържание се определят със заповед на министъра на отбраната. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила 

от 20.11.2009 г.) Военните паметници със статут на културни ценности по Закона за 

културното наследство се регистрират и в Министерството на културата. 
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Глава пета. 

ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ  

НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ 

 

Чл. 11. Органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са 

длъжни да опазват предоставените им военни паметници. 

 

Чл. 12. Собствениците и ползвателите на недвижими имоти, в които са разположени 

военни паметници по чл. 3, са длъжни да осигуряват достъп до тях на гражданите, на 

длъжностните лица по чл. 5, ал. 2 и на областната комисия по чл. 6. 

 

Чл. 13. (1) Военните паметници на територията на Република България се запазват на 

местата, където се намират. Преместването е възможно само при доказване на 

градоустройствена необходимост или с оглед на оптималното експониране на 

паметника. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Ремонтни, консервационни, 

реставрационни и други дейности върху военни паметници, както и изграждането на 

нови паметници се извършват след информиране на министъра на отбраната, а за 

обекти със статут на културни ценности – по реда на Закона за културното наследство. 

(3) Проектите за изграждане на нови военни паметници се изпращат на министъра на 

отбраната за съгласуване чрез областната комисия по чл. 6, която дава становище. 

(4) Всички инвестиционни инициативи за териториите, на които е разположен военен 

паметник, се обезпечават с проектна документация съгласно Закона за устройство на 

територията и актовете за прилагането му, като: 

1. проектите за територии извън обектите, предоставени за управление на 

Министерството на отбраната, се изпращат на министъра на отбраната за съгласуване 

чрез областната комисия по чл. 6; 

2. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 

20.11.2009 г.) за военни паметници със статут на културни ценности визите и проектите 

се съгласуват с Министерството на културата. 

 

Глава шеста. 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ 

 

Чл. 14. (1) Органите на изпълнителната власт, на които са предоставени за управление 

военни паметници, ежегодно планират средства в бюджетите си за опазването и 

поддържането им. 

(2) Необходимите средства за органите на местното самоуправление, на които са 

предоставени за управление военни паметници, се предоставят по ред, определен от 

министъра на финансите съгласувано с министъра на отбраната. 

Чл. 15. За финансиране на дейностите по ръководството и координация на проучването, 

регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и 

изграждането на военните паметници Министерството на отбраната ежегодно планира 

средства по бюджета си. 
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Чл. 16. (1) При осъществяване на дейностите по чл. 15 Министерството на отбраната си 

взаимодейства с юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър 

при Министерството на правосъдието по чл. 45 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, с основен предмет на дейност проучване, опазване, поддържане, 

възстановяване и изграждане на военни паметници. 

(2) Юридическите лица по ал. 1 могат да получават субсидии от държавния бюджет по 

реда на закона за държавния бюджет за съответната година. 

 

Глава седма. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 17. (1) Собственик на недвижим имот с разположен в него военен паметник, който 

пречи на гражданите да посещават военния паметник съобразно установения ред за 

посещението му, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-

тежко наказание. 

(2) Който пречи на длъжностните лица от специализираните държавни и общински 

органи по опазване на военните паметници да проверяват състоянието им и да 

извършват други действия по опазването им, се наказва с глоба в размер от 500 до 

1000 лв. 

(3) Който не изпълни писменото разпореждане на длъжностно лице по чл. 5, ал. 2, 

направено при изпълнение на функциите му по ръководство и надзор на дейността, 

свързана с военните паметници, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., ако не 

подлежи на по-тежко наказание. 

(4) Ако нарушението по ал. 1 – 3 е повторно, наказанието е глоба в размер от 1000 до 

2000 лв. 

 

Чл. 18. (1) Който не съобщи за открит или намерен военен паметник по чл. 9, ал. 1, се 

наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. 

(2) Ако нарушението по ал. 1 е повторно, наказанието е глоба в размер от 1000 до 2000 

лв. 

 

Чл. 19. (1) За нарушение по чл. 12 виновното лице се наказва с глоба в размер от 500 до 

1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. 

(2) Ако нарушението по ал. 1 е повторно, наказанието е глоба в размер от 1000 до 

2000 лв. 

 

Чл. 20. (1) За нарушения по чл. 18 и 19 на юридическите лица и едноличните търговци 

се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. 

(2) Ако нарушението по ал. 1 е повторно, имуществената санкция е в размер от 1500 до 

3000 лв. 

 

Чл. 21. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от 

длъжностните лица по чл. 5, ал. 2. 
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(2) Въз основа на актовете по ал. 1 министърът на отбраната издава наказателни 

постановления. 

(3) Събраните средства от глоби и имуществени санкции по тази глава се внасят в 

приход на бюджета на Министерството на отбраната. 

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон „военнослужещи от Българската армия, взели участие във 

война“ са военнослужещите от Българската армия, взели участие в Сръбско-българската 

война 1885 г., Балканската война 1912 – 1913 г., Междусъюзническата война 1913 г., 

Първата световна война 1915 – 1918 г. и Втората световна война 1941 – 1945 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 2. Областните управители създават областните комисии по чл. 6 в срок три месеца от 

влизането в сила на закона. 

 

§ 3. В срок 6 месеца от влизането в сила на закона собствениците на военни паметници 

са длъжни да ги декларират в Националния регистър на военните паметници в 

Министерството на отбраната, а за паметниците на културата – и в Националния 

регистър на недвижимите паметници на културата в Националния институт за 

паметниците на културата. 

 

§ 4. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 

от 1995 г.; изм., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 

67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 

50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27, 38, 76, 88, 102 и 105 от 2005 г., бр. 

30, 36, 56, 82, 91 и 102 от 2006 г., бр. 11, 41, 46 и 59 от 2007 г.; бр. 68 от 2007 г. – Решение 

№ 9 на Конституционния съд от 2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г.) в чл. 15а, ал. 2, т. 6 накрая 

се добавя „и глобите и имуществените санкции по Закона за военните паметници, 

наложени от министъра на отбраната“. 

 

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г. 

------------------------- 

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 25 януари 2008 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА 

ОТ 10.04.2009 Г.) 

 

§ 25. В Закона за военните паметници (ДВ, бр. 13 от 2008 г.) навсякъде думите 

„паметници на културата“, „Закона за паметниците на културата и музеите“ и 

„Националния институт за паметниците на културата“ се заменят съответно с „културни 

ценности“, „Закона за културното наследство“ и „Националния институт за опазване на 

недвижимите културни ценности“. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, 

които влизат в сила от 10 април 2010 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 92 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2009 Г.) 

 

§ 42. В Закона за военните паметници (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 19 от 2009 г.) 

навсякъде думите „Националния институт за опазване на недвижимите културни 

ценности“ се заменят с „Министерството на културата“. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 
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ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА 
 

 

Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996г. 

 

изм. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.28 

от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 

2006г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. 

бр.47 от 22 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 

2013г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. 

ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 

2020г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) С този закон се уреждат учредяването, устройството, 

управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването 

на народните читалища. 

 

Чл. 2. (1) Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български 

културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни 

културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически 

лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и 

етническо самосъзнание. 

(2) Читалищата са юридически лица с нестопанска цел. 

 

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Целите на народните читалища са да задоволяват 

потребностите на гражданите, свързани със: 

1. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) развитие и обогатяване на културния живот, социалната 

и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си; 

2. запазване на обичаите и традициите на българския народ; 

3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 

4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

5. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) осигуряване на достъп до информация. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) За постигане на целите по ал. 1 читалищата извършват 

основни дейности, като: 

1. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото, 

фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни 

информационни мрежи; 

2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 

3. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- 

и видеопоказ, празненства, концерти чествания и младежки дейности; 
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4. събиране и разпространяване на знания за родния край; 

5. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно 

Закона за културното наследство; 

6. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) предоставяне на компютърни и интернет услуги. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Народните читалища могат да развиват и допълнителна 

стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с 

действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на 

определените в устава им цели. Народните читалища не разпределят печалба. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Народните читалища нямат право да предоставят 

собствено или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно: 

1. за хазартни игри и нощни заведения; 

2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности 

и юридически лица с нестопанска цел на такива общности; 

3. за постоянно ползване от политически партии и организации; 

4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия 

и на членовете на техните семейства. 

 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Народните читалища могат да се сдружават за 

постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при 

условията и по реда на този закон. 

(2) Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с 

имуществото на народните читалища, които са техни членове. 

 

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Читалищните сдружения: 

1. съдействат за постигане целите на народните читалища; 

2. разработват насоките за развитие на народните читалища, които са техни членове; 

3. защитават интересите на своите членове и ги представляват пред държавните и 

общинските органи; 

4. организират инициативи, като: фестивали, събори, тържества и други. 

 

Чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Министърът на културата съдейства за развитието 

на читалищното дело, подпомага и подкрепя народните читалища, като: 

1. предоставя методическа помощ по тяхната дейност; 

2. анализира състоянието и дейността им с помощта на областните и общинските 

администрации; 

3. обявява публично проектите от международните дарителски програми; 

4. създава публичен регистър с база данни на хартиен и електронен носител на 

регистрираните читалища и читалищни сдружения; 

5. може да възлага на читалищните сдружения изпълнението на държавни задачи, 

свързани с читалищното дело, като ги подкрепя финансово. 

 

Чл. 4в. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Съюзът на народните читалища е национално 

представителната организация на читалищата, която се основава на принципа на 
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взаимопомощ и осъществява дейността си в обществена полза. Той не е политическа или 

синдикална организация и е неутрален към вероизповеданията. 

(2) Съюзът на народните читалища: 

1. съдейства за постигане целите на читалищата; 

2. защитава интересите на своите членове и ги представлява пред държавните и 

общинските органи; 

3. организира национални читалищни инициативи, като: фестивали, събори, тържества 

и други. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Държавата осигурява финансова 

подкрепа за дейностите по ал. 2 на Съюза на народните читалища като национално 

представителната организация на читалищата за неикономическа дейност под формата 

на субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата. 

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Съюзът на народните 

читалища няма право да управлява и да се разпорежда с имуществото на читалищата, 

които са негови членове. 

 

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., 

изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. – 

ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Към министъра на културата се създава 

Национален съвет по читалищно дело като експертно-консултативен орган. В него 

участват представители на Министерството на културата, Министерството на 

образованието и науката, Министерството на финансите, Съюз на народните читалища, 

Дирекцията по вероизповеданията, Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“, творчески съюзи, както и дейци на науката и културата. Националният съвет 

по читалищно дело подпомага министъра на културата в изпълнението на функциите и 

задачите по чл. 4б. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) 

Устройството и дейността на Националния съвет по читалищно дело се регламентират 

с правилник, утвърден от министъра на културата. 

 

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., 

изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Министърът на културата наблюдава, обобщава ежегодно, 

подпомага и подкрепя дейността на читалищата. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., отм. – 

ДВ, бр. 42 от 2009 г.) 

 

Чл. 7. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 1999 г.) 
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Глава втора. 

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА, ЧИТАЛИЩНИ СДРУЖЕНИЯ  

И НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА  

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г.) 

 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Читалище могат да учредят най-малко 50 

дееспособни физически лица за селата и 150 – за градовете, които вземат решение на 

учредително събрание. 

(2) Учредителното събрание приема устава на читалището и избира неговите органи. 

Уставът урежда: 

1. наименованието; 

2. седалището; 

3. целите; 

4. източниците на финансиране; 

5. органите на управление и контрол, техните правомощия, начина на избирането им, 

реда за свикването им и за вземане на решения; 

6. начина за приемане на членове и прекратяване на членството, както и реда за 

определяне на членския внос. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Читалищата могат да откриват клонове в близки 

квартали, жилищни райони и села, в които няма други читалища. 

 

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Читалището придобива 

качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Действията на учредителите, извършени от името на 

народното читалище до деня на вписването, пораждат права и задължения само за 

лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за 

поетите задължения. 

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 

01.01.2018 г.) Вписването на читалищата в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която 

се прилагат: 

1. протоколът от учредителното събрание; 

2. уставът на читалището, подписан от учредителите; 

3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището, и 

валидният печат на читалището. 

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) В регистъра се вписват: 

1. наименованието и седалището на читалището и източникът на първоначалното му 

финансиране; 

2. уставът; 

3. имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на 

читалището; 

4. името и длъжността на лицето, което представлява читалището; 

5. настъпилите промени по т. 1 – 4. 



 

Венцислав Велев 

158 

(5) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Наименованието на народното читалище трябва да не 

въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. То се изписва на български 

език. Към наименованието на читалището се добавя годината на неговото 

първоначално създаване. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Седалището на читалището е населеното място, където 

се намира неговото управление. Адресът на читалището е адресът на неговото 

управление. 

(7) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Всяка промяна в обстоятелствата по ал. 

4 трябва да бъде заявена в 14-дневен срок от възникването ѝ. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Народните читалища могат да кандидатстват за 

държавна и/или общинска субсидия след изтичането на едногодишен срок от 

вписването в регистъра по чл. 10. 

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Читалищното сдружение се учредява на общо 

събрание от делегати, избрани от общите събрания на съответните читалища, като 

всеки делегат може да представлява само едно читалище. 

(2) Общото събрание на делегатите приема решение за учредяване, устав на 

читалищното сдружение и избира неговите управителни и контролни органи. 

(3) Читалищно сдружение се регистрира от съответния окръжен съд без такси по 

писмено заявление от избрания управителен орган, към което се прилагат: 

1. протоколът от общото събрание за учредяване на сдружението; 

2. пълномощните на делегатите за учредителното събрание; 

3. уставът, подписан от учредителите; 

4. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от подписите на 

лицата, които представляват сдружението. 

(4) За читалищното сдружение се прилагат съответно и изискванията на чл. 9, ал. 5 и 6. 

(5) В регистъра се вписват: 

1. наименованието и седалището на читалищното сдружение; 

2. уставът; 

3. имената на членовете на управителните и контролните органи на читалищното 

сдружение; 

4. името и длъжността на лицето, което представлява сдружението; 

5. настъпилите промени по т. 1 – 4. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Читалищното сдружение 

придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2010 г.) Съюзът на народните 

читалища провежда конгрес, на който присъстват делегати, представляващи повече от 

половината от народните читалища, вписани в регистъра по чл. 10. Всеки делегат може 

да представлява не повече от 5 читалища. На конгреса се приема устав на съюза и се 

избира председател с мнозинство от половината плюс един от присъстващите. 

(2) Конгрес се провежда на всеки три години. Конгресът избира председател на Съюза 

на народните читалища, управителен и контролен орган и приема програмните 

документи за дейността на съюза. 
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(3) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Съюзът на народните читалища 

се регистрира при условията на този закон в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, 

без такси, по писмено заявление от избрания управителен орган, към което се прилагат: 

1. уставът; 

2. пълномощните на лицата, участващи в конгреса; 

3. трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес на лицата, които 

представляват съюза; 

4. образци от подписите на председателя и на членовете на управителния и на 

контролния орган. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) В регистъра по ал. 3 се вписват или 

обявяват: 

1. наименованието и седалището на Съюза на народните читалища; 

2. уставът; 

3. имената на членовете на управителните и на контролните органи; 

4. името на председателя; 

5. настъпилите промени по т. 1 – 4. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Съюзът на народните читалища 

придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към 

министъра на правосъдието. 

 

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., 

изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) В 

Министерството на културата се води регистър на народните читалища и на 

читалищните сдружения по ред, определен с наредба на министъра на културата. 

Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид, като достъпът до него е свободен 

и безплатен, включително онлайн, в машинночетим формат. 

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват: 

1. наименованието на читалището или читалищното сдружение; 

2. седалището на читалището или читалищното сдружение и източникът на 

първоначалното му финансиране; 

3. клоновете на читалището; 

4. името на лицето, което представлява читалището или читалищното сдружение; 

5. ЕИК по БУЛСТАТ; 

6. настъпилите промени по т. 1 – 5. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила 

от 02.01.2018 г.) В 7-дневен срок от вписване на читалището или на читалищното 

сдружение в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното 

настоятелство или управителният орган на читалищното сдружение подава заявление 

за вписване по регистъра по ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът 

на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията – и списък с членуващите 

в тях читалища. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват 
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изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) Министърът на културата или 

оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението 

по ал. 3 извършва вписване и издава удостоверение за вписване в регистъра или отказва 

вписване. За извършено вписване в регистъра се уведомява кметът на общината по 

седалището на читалището или читалищното сдружение. 

(5) На читалищата, които не са вписани в регистъра по ал. 1, не се предоставят субсидии 

от държавния и общинския бюджет, както и държавно и общинско имущество за 

ползване. 

Глава трета. 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 11. (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни. 

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и 

спомагателни: 

1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) действителните членове са лица, навършили 18 години, 

които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право 

да избират и да бъдат избирани; 

2. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат 

право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Колективните членове съдействат за осъществяване 

целите на читалищата, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на 

материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове 

могат да бъдат: 

1. професионални организации; 

2. стопански организации; 

3. търговски дружества; 

4. кооперации и сдружения; 

5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи. 

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни 

заслуги за читалището. 

 

Чл. 12. Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната 

комисия. 

 

Чл. 13. (1) Върховен орган на читалището е общото събрание. 

(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи 

право на глас. 

 

Чл. 14. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и 

председателя; 
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3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на 

читалището; 

4. изключва членове на читалището; 

5. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) определя основни насоки на дейността на читалището; 

6. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) взема решение за членуване или за прекратяване на 

членството в читалищно сдружение; 

7. приема бюджета на читалището; 

8. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) приема годишния отчет до 30 март на следващата година; 

9. определя размера на членския внос; 

10. отменя решения на органите на читалището; 

11. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) взема решения за откриване на клонове на читалището 

след съгласуване с общината; 

12. взема решение за прекратяване на читалището; 

13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на 

ръководството или отделни читалищни членове. 

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището. 

 

Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Редовно общо събрание на читалището се свиква 

от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да 

бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или 

на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството 

да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането 

проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас 

могат да свикат извънредно общо събрание от свое име. 

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния 

ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде 

получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. 

В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, 

където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко 

половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум 

събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не 

по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от 

половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание. 

(4) Решенията по чл. 14, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две 

трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 

половината от присъстващите членове. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Две трети от членовете на общото събрание на 

народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на 

читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона 

или устава. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на 

решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 
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(7) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Прокурорът може да иска от окръжния съд по 

седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи 

на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от 

една година от датата на вземане на решението. 

 

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителен орган на читалището е 

настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 

години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта 

степен. 

(2) Настоятелството: 

1. свиква общото събрание; 

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава 

щата му; 

4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището; 

5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика. 

(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си. 

 

Чл. 17. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от 

общото събрание за срок до 3 години. 

(2) Председателят: 

1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на 

общото събрание; 

2. представлява читалището; 

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото 

събрание; 

4. (отм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) 

5. отчита дейността си пред настоятелството; 

6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на 

читалището и въз основа решение на настоятелството. 

 

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Секретарят на читалището: 

1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително 

решенията за изпълнението на бюджета; 

2. организира текущата основна и допълнителна дейност; 

3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал; 

4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя. 

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на 

проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да 

бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището. 

 

Чл. 18. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за 

срок до 3 години. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат 

лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на 
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настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, 

сестри и роднини по сватовство от първа степен. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Проверителната комисия осъществява контрол върху 

дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на 

закона, устава и решенията на общото събрание. 

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание 

на читалището, а при данни за извършено престъпление – и органите на прокуратурата. 

 

Чл. 19. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Не могат да бъдат избирани за членове на 

настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари лица, които са осъждани 

на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. 

 

Чл. 19а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. 

– ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Членовете на настоятелството, включително председателят и 

секретарят, декларират частните си интереси по смисъла на Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларациите се 

обявяват на интернет страницата на съответното читалище. 

 

Глава четвърта. 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл. 20. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни 

права, вземания, ценни книжа, други права и задължения. 

 

Чл. 21. Читалищата набират средства от следните източници: 

1. членски внос; 

2. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) културно-просветна и информационна дейност; 

3. субсидия от държавния и общинските бюджети; 

4. наеми от движимо и недвижимо имущество; 

5. дарения и завещания; 

6. други приходи. 

 

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., 

предишен текст на чл. 22 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Предложенията за годишната субсидия 

за читалищата по общини, нормативите и механизмът за нейното разпределяне се 

разработват от Министерството на културата съгласувано с областните администрации 

и общините. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) С решение на общинския съвет читалищата могат да се 

финансират допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от 

собствените приходи на общината. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Гласуваната от общинския съвет субсидия за народните 

читалища, определена на основата на нормативи и по реда на ал. 2, не може да се 

отклонява от общината за други цели. 
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Чл. 23. (1) Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна 

дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на 

съответната община, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата 

за самостоятелно управление. 

(2) При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда средствата 

се осигуряват от общинския съвет. 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 90 от 1999 г.) 

 

Чл. 24. (1) Читалищата не могат да отчуждават недвижими вещи и да учредяват ипотека 

върху тях. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, 

бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството. 

 

Чл. 25. Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалищата, както и 

приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, 

произтичащи от трудови правоотношения. 

 

Чл. 26. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и 

разходите, който се приема от общото събрание. 

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято 

територия се намира читалището. 

 

Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Председателите на народните читалища на 

територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета 

предложения за своята дейност през следващата година. 

(2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който 

приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община. 

(3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалищата въз основа на финансово 

обезпечени договори, сключени с кмета на общината. 

(4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на 

общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през 

предходната година. 

(5) Докладите по ал. 4 на читалищата на територията на една община се обсъждат от 

общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на 

представителите на народните читалища – вносители на докладите. 

(6) (Нов – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) В случай на обявено извънредно 

положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България сроковете по ал. 4 и 

5, които не са изтекли към момента на обявяването на извънредното положение, се 

считат удължени с един месец от датата на прекратяването му. 
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Глава пета. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Читалището може да бъде 

прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на 

окръжния съд, ако: 

1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави; 

2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на 

читалището; 

3. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) е налице трайна невъзможност читалището да действа или 

не развива дейност за период две години. В тези случаи министърът на културата 

изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище; 

4. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) не е учредено по законния ред; 

5. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) е обявено в несъстоятелност. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. и 

доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд 

може да бъде постановено по искане на прокурора. направено самостоятелно или след 

подаден сигнал от министъра на културата 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – 

ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва 

служебно. 

 

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., 

отм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Читалищното сдружение, в което е членувало 

прекратеното читалище, не може да претендира за разпределянето на имуществото на 

това читалище. 

 

Чл. 29. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) При прекратяване на читалищно сдружение се 

прилагат съответно чл. 27 и 28. 

 

Чл. 30. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) За неуредените в този закон случаи се прилага 

Законът за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Глава шеста. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА – ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г.) 

 

Чл. 31. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Председател и/или секретар на читалище, който 

предостави имущество в нарушение на чл. 3, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 500 до 

1000 лв. и с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок 5 

години. 
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Чл. 32. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Председател на читалище или представляващ 

читалищно сдружение, който не заяви вписване в регистъра на читалищата или 

читалищните сдружения в срока по чл. 10, ал. 3, се наказва с глоба от 150 до 300 лв. 

 

Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Председател на читалище, който не представи доклад 

за изпълнението на читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в 

срока по чл. 26а, ал. 4, се наказва с глоба от 150 до 300 лв. 

Чл. 34. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Нарушенията се установяват с актове на: 

1. оправомощени от министъра на културата длъжностни лица – за нарушения по чл. 32; 

2. кмета на съответната община или оправомощени от него длъжностни лица – за 

нарушенията по чл. 31 и 33. 

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от 

оправомощен от него заместник-министър, съответно от кмета на общината. 

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

(4) Събраните глоби за нарушения по чл. 32 се внасят в Национален фонд „Култура“. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) „Вероизповедание“ и „религиозна общност“ по смисъла 

на този закон са понятията по § 1, т. 1 и 2 от Закона за вероизповеданията. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 2. (Предишен § 1 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Наредбата-закон за народните читалища (обн., 

ДВ, бр. 142 от 1945 г.; попр., бр. 152 от 1945 г., бр. 59 от 1996 г.) се отменя. 

 

§ 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 1997 г., предишен § 2 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Съществуващите 

народни читалища се регистрират по този закон в срок до 31 декември 1997 г., като 

представят: 

1. протокол от общото събрание, свикано след влизането на закона в сила; 

2. устав; 

3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището, и 

валидния печат на читалището. 

(2) Броят на членовете на общото събрание трябва да съответства на изискванията на 

чл. 8, ал. 1. 

 

§ 4. (Предишен § 3 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) На народните читалища по реда на Закона 

за държавната собственост и Закона за общинската собственост безвъзмездно се 

отстъпва право на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени 

им до влизане в сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни 

нужди. 

(2) Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището. 
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§ 5. (Предишен § 4 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Възстановява се собствеността на читалищата 

върху всички имоти, включително и земеделски земи, отнети за държавна и общинска 

нужда независимо от основанията. Възстановяването на правото на собственост върху 

земеделски земи и въвеждането във владение се извършват по реда на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

§ 6. (Предишен § 5 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) С влизането на този закон в сила на 

неоземлените читалища безплатно се предоставя за ползване 50 декара земя от 

общинския поземлен фонд, ако има такъв. 

 

§ 7. (Отм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен § 6 – ДВ, бр. 42 от 

2009 г.) 

 

§ 8. (Предишен § 7 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) В Закона за местните данъци и такси (обн., Изв., 

бр. 104 от 1951 г.; попр., бр. 10 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 12 и 104 от 1954 г., бр. 91 от 

1957 г., бр. 13 от 1958 г., бр. 57 и 89 от 1959 г., бр. 21 и 91 от 1960 г.; ДВ, бр. 85 от 1963 г., 

бр. 1 и 52 от 1965 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 102 от 1977 г., 

бр. 88 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 99 от 1981 г., бр. 55 от 1984 г., бр. 73 от 1987 г., бр. 

33 и 97 от 1988 г., бр. 21 и 30 от 1990 г., бр. 82 от 1991 г., бр. 59 от 1993 г., бр. 40 и 87 от 

1995 г., бр. 14 от 1996 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 20, 

37 и 58 от 1996 г. – Решение № 9 на Конституционния съд от 1996 г.) се правят следните 

допълнения: 

1. В чл. 6, буква „м“ накрая се добавят думите „и на читалищата“. 

2. В чл. 41а, ал. 1 се създава буква „в“: 

„в) дарения в полза на народните читалища.“ 

 

§ 9. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., 

предишен § 8 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра 

на културата. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА  

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.) 

 

§ 69. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие 

на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за 

паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и 

обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на 

културата и туризма преди влизането в сила на този закон, запазват действието си. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 72. В Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., 

бр. 90 от 1999 г. и бр. 28 от 2005 г.) навсякъде думите „министърът на културата и 

туризма“, „министъра на културата и туризма“ и „Министерството на културата и 
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туризма“ се заменят съответно с „министърът на културата“, „министъра на културата“ 

и „Министерството на културата“. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 88. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) 

 

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат 

в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА  

(ОБН. – ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 47 ОТ 2010 Г.) 

 

§ 31. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата 

утвърждава правилника по чл. 5, ал. 2. 

 

§ 32. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон съществуващият 

управителен орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на 

народните читалища за избор на органите по чл. 9б, ал. 2. 

(2) Ако в срока по ал. 1 не бъде свикан конгрес, той се свиква от министъра на културата 

в едномесечен срок. 

 

§ 33. Съюзът на народните читалища е правоприемник на Общия съюз на народните 

читалища, създаден през 1911 г. 

 

§ 34. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2010 г.) В двугодишен срок от влизането в сила на този закон 

регистрираните читалища и читалищни сдружения привеждат уставите си в 

съответствие с изискванията му. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.) 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила 

от 1 октомври 2009 г. 
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Преходни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА  

(ОБН. – ДВ, БР. 47 ОТ 2010 Г.) 

 

§ 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон управителният орган на 

Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за 

избор на органите по чл. 9б, ал. 2. 

(2) Ако не бъде свикан конгресът по ал. 1, той се свиква от министъра на културата в 

тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.) 

 

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“ с 

изключение на: 

1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.; 

2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 

23, които влизат в сила от 1 април 2011 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.) 

 

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) 

 

§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА  

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2018 Г.) 

 

§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава 

наредбата по чл. 10, ал. 1. 

 

§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата 

осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани за вписване в 

регистъра по чл. 10, по електронен път. 
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§ 4. Законът влиза в сила от 2 януари 2018 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 

2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 

2020 Г. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 Г., ИЗМ. И ДОП. – ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., 

В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.) 

 

§ 15. Председателите на читалищата представят в срок до 30 юни 2020 г. пред кмета на 

общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на програмата по чл. 26а, ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства 

през 2019 г. Докладите на читалищата на територията на една община се обсъждат от 

общинския съвет на първото открито заседание след 30 юни 2020 г. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ 52. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Законът влиза в сила от 13 март 

2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от 

деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО  

(ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.) 

 

§ 44. Законът влиза в сила от 14 май 2020 г., с изключение на § 33, 34 и 35, които влизат 

в сила от деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 104 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.) 

 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 

деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 
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ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

 

В сила от 06.07.2009 г. 

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.,  

 

изм. ДВ. бр. 74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр. 38 от 21 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.15 от 

15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр. 2 от 3 Януари 

2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 26 Октомври 2018 г., доп. ДВ. бр. 94 от 13 Ноември 2018 г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този закон урежда учредяването, видовете, функциите, управлението и 

финансирането на обществените библиотеки. 

 

Чл. 2. Обществените библиотеки са образователни, информационни и културни 

институти с национално и местно значение, които събират, обработват, организират, 

съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и други произведения и 

информация, включително за книжовното и литературното културно наследство. 

 

Чл. 3. Обществените библиотеки осигуряват правото на гражданите на равноправен и 

свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване. Те съдействат за 

изграждането на гражданското и информационното общество. 

 

Чл. 4. Обществените библиотеки предоставят безплатно основни библиотечни услуги. 

 

Чл. 5. Обществените библиотеки могат да се сдружават за защита на своите интереси и 

за провеждане на съвместни дейности и инициативи. 

 

Чл. 6. Министърът на културата осъществява държавната политика по отношение на 

обществените библиотеки, като създава условия за тяхното развитие. 

 

Глава втора. 

ОБЩЕСТВЕНИ БИБЛИОТЕКИ 

 

Раздел I. 

Общи положения 

 

Чл. 7. Обществени библиотеки са Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 

регионалните, общинските и читалищните библиотеки. 

 

Чл. 8. (1) Обществената библиотека трябва да отговаря на следните условия: 
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1. да притежава библиотечен фонд с обем над 3000 регистрационни библиотечни 

единици; 

2. да осигурява библиотечно-информационното обслужване на гражданите на 

територията, определена с акта на учредяването ѝ; 

3. да разполага с подходящи помещения, оборудване и обзавеждане; 

4. да има осигурени източници за финансиране, и 

5. да има квалифициран персонал. 

(2) Условията по ал. 1 се определят в Стандарта за библиотечно-информационно 

обслужване, утвърден от министъра на културата по предложение на Националния 

съвет по библиотечно дело. 

 

Чл. 9. (1) Обществените библиотеки определят своите задачи и структура при условията 

и по реда на този закон. 

(2) Обществените библиотеки могат да създават филиали, както и да организират 

подвижни форми за осигуряване на по-добро библиотечно-информационно обслужване 

на гражданите. 

 

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г.) (1) В Министерството на културата се създава и 

поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с наредба 

на министъра на културата. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид. 

(2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, което включва данни, 

определени с наредбата по ал. 1, относно изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2. 

(3) Заявлението с приложените към него документи се изпраща по електронен път или 

се представя на електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по 

електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги. 

(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен 

срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2 извършва вписване и издава 

удостоверение за вписване или мотивирано отказва вписване, като уведомява писмено 

заявителя в същия срок. 

(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Раздел II. 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

 

Чл. 11. (1) Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, наричана по-нататък 

„Националната библиотека“, е държавен културен институт с национално значение. 

(2) Националната библиотека е юридическо лице със седалище София. 

 

Чл. 12. (1) Националната библиотека осъществява функциите по събиране, 

обработване, организиране, съхраняване и предоставяне за ползване на български и 

чужди граждани печатни и други произведения, издадени на територията на страната. 

(2) Функциите по ал. 1 са основни за Националната библиотека. 
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Чл. 13. (1) Националната библиотека поддържа следните основни библиотечни 

колекции: 

1. уникални колекции от български, славянски, ориенталски и други чуждоезични 

ръкописи, архивни документи, редки и ценни старопечатни книги; 

2. колекции от специални издания (официални издания; картографски и графични 

издания, музикални издания и други); 

3. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) колекция от печатни и други произведения на българската 

книжнина по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги 

(Архив на българската книга); 

4. представителна колекция от чуждестранна литература във всички области на 

знанието; 

5. колекция от публикации в чужбина на български език или свързани по съдържанието 

си с България, както и преводни издания на български автори, издадени в чужбина 

(Булгарика). 

(2) За колекциите, които съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на 

Закона за културното наследство. 

 

Чл. 14. Националната библиотека осигурява достъп до: 

1. библиотечните си колекции и бази данни на български и чуждестранни граждани, 

както и до библиотечните колекции и бази данни на други библиотеки чрез 

междубиблиотечно заемане на документи; 

2. информация за библиотечния си фонд и за библиотечните фондове на други 

библиотеки в страната и в чужбина чрез поддържане и ползване на каталози и бази 

данни. 

 

Чл. 15. (1) Националната библиотека създава Българска национална библиография, 

като: 

1. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) изработва и предоставя за ползване на библиотеки, други 

институции и граждани в страната и в чужбина библиографските записи на 

задължителните екземпляри, депозирани по реда на Закона за задължителното 

депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги; 

2. предоставя на Националния статистически институт статистическите данни за 

издателската продукция в страната; 

3. сътрудничи на международни информационни издания и бази данни чрез 

предоставяне на библиографска информация. 

(2) Националната библиотека публикува и разпространява националната 

библиография по ал. 1. 

 

Чл. 16. (1) Националната библиотека извършва: 

1. (нова – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) идентификация на книжовни и архивно-документални 

ценности при условията и по реда, предвидени за националните музеи; 
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2. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) реставрация и консервация на български, 

славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, архивни документи, редки, 

ценни и старопечатни издания, които са културни ценности национално богатство; 

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) научни и научно-приложни изследвания в 

областта на библиотекознанието, библиографознанието, книгознанието, 

архивистиката, реставрацията и консервацията на книжни материали и издава научна и 

научно-приложна литература. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват при условията 

и по реда на Закона за културното наследство. 

 

Чл. 17. Националната библиотека като национален представител на агенциите за 

присъждане на международни стандартни номера на книги, периодични издания и 

други видове документи определя международните стандартни номера за българските 

издания. 

 

Чл. 18. Националната библиотека може да извършва и следните дейности: 

1. координира развитието на автоматизираната библиотечно-информационна мрежа на 

обществените библиотеки; 

2. предоставя консултантска и експертна помощ на библиотеки, други институции и 

граждани; 

3. участва в международни организации и извършва международна дейност, свързани с 

библиотечното дело; 

4. разработва и участва в национални и международни проекти и програми; 

5. организира и провежда културни, образователни и информационни инициативи и 

прояви; 

6. координира дейността по издирването и библиографирането на ръкописно-

документалното наследство на територията на страната. 

 

Чл. 19. (1) Националната библиотека се ръководи и представлява от директор. 

(2) Директор на Националната библиотека може да бъде лице, което: 

1. е български гражданин; 

2. е с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в 

професионалните области „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни 

науки“; 

3. има 5 години професионален опит на ръководна длъжност в библиотека; 

4. е хабилитирано лице. 

(3) Директорът на Националната библиотека не може да: 

1. упражнява търговска дейност или да е управител, търговски пълномощник, 

търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик; 

2. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, 

търговско дружество или кооперация; 

3. упражнява свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност 

или упражняване на авторски и сродни права. 

(4) Директорът на Националната библиотека може да участва като представител на 

държавата или общината в управителните или контролните органи на търговските 
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дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица, 

създадени със закон, за което не получава възнаграждение. 

(5) Директорът на Националната библиотека може да участва в управителните органи 

на юридически лица с нестопанска цел при сдружаване на културни институти, за което 

не получава възнаграждение. 

(6) Директорът на Националната библиотека се назначава от министъра на културата 

въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок 5 години. Конкурсът се 

провежда след представяне на концепция по ред, определен в наредбата по чл. 5, ал. 4 от 

Закона за закрила и развитие на културата. 

(7) При осъществяването на дейността си директорът се подпомага от дирекционен 

съвет и научен съвет. 

 

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Към Националната библиотека действа научен съвет 

по библиотечно-информационни науки при условията и по реда на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България. 

 

Чл. 21. На длъжност библиотекар в Националната библиотека могат да бъдат назначени 

лица, които притежават: 

1. висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или 

„бакалавър“ в професионално направление „Обществени комуникации и 

информационни науки“; 

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която 

включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл; 

3. средно образование с професионална квалификация „библиотекар“. 

 

Чл. 22. Организацията, отчитането и анализът на творческата дейност в Националната 

библиотека се осъществяват по реда на наредба по чл. 14, ал. 5 от Закона за закрила и 

развитие на културата. 

 

Чл. 23. Министърът на културата утвърждава правилник за дейността на Националната 

библиотека. 

 

Чл. 24. Националната библиотека изготвя и публикува годишен отчет за своята дейност. 

 

Раздел III. 

Регионални библиотеки 

 

Чл. 25. Регионалните библиотеки са регионални културни институти. 

 

Чл. 26. Регионалните библиотеки осъществяват функции на основна обществена 

библиотека на територията, определена с акта за учредяването. 

 

Чл. 27. (1) Регионалните библиотеки изпълняват следните функции: 
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1. събират, съхраняват, обработват, организират и предоставят за ползване 

библиотечен фонд; 

2. извършват библиотечно-информационно обслужване, включително 

междубиблиотечно заемане, и координират организацията на библиотечно-

информационното обслужване на територията на региона; 

3. поддържат архив на краеведския печат и литература и координират събирането, 

съхраняването, организирането и разпространението на краеведска информация и 

библиографията по краезнание; 

4. осъществяват издателска дейност, изработват и разпространяват библиографски 

указатели, краеведски, информационни издания и други; 

5. създават и развиват регионални автоматизирани библиотечно-информационни 

мрежи; 

6. извършват координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност 

за библиотеките от региона; 

7. организират и провеждат културно-образователни инициативи; 

8. разработват и участват в програми и проекти; 

9. оказват съдействие на общинската администрация при реализиране на културната 

политика в областта на библиотечното дело; 

10. събират и обработват статистическа информация и поддържат бази данни за 

библиотеките от региона. 

(2) За поддържаните от регионалните библиотеки библиотечни колекции, които 

съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на Закона за културното 

наследство. 

 

Чл. 28. (1) Регионалната библиотека се ръководи и представлява от директор, назначен 

от кмета на общината, на чиято територия е седалището, въз основа на конкурс съгласно 

Кодекса на труда. 

(2) Директор на регионална библиотека може да бъде лице с висше образование с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление 

„Обществени комуникации и информационни науки“ и с 5 години професионален опит 

в библиотека. 

(3) Условията и редът за провеждане на конкурса по ал. 1 се съгласуват с министъра на 

културата. 

(4) При осъществяването на дейността си директорът се подпомага от дирекционен 

съвет и обществен съвет. 

 

Чл. 29. На длъжност библиотекар в регионална библиотека могат да се назначават лица, 

които притежават: 

1. висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или 

„бакалавър“ в професионално направление „Обществени комуникации и 

информационни науки“; 

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която 

включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл; 

3. средно образование с професионална квалификация „библиотекар“. 
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Чл. 30. Министърът на културата утвърждава правилник за дейността на регионалната 

библиотека след съгласуване с кмета на общината, на чиято територия се намира 

седалището на съответната библиотека. 

 

Чл. 31. Регионалната библиотека изготвя и публикува годишен отчет за своята дейност. 

 

Раздел IV. 

Общински библиотеки 

 

Чл. 32. Общинските библиотеки са общински културни институти. 

 

Чл. 33. (1) Общинските библиотеки са централни обществени библиотеки на 

територията на съответната община и изпълняват следните функции: 

1. събират, съхраняват, обработват, организират и предоставят за ползване 

библиотечен фонд; 

2. извършват библиотечно-информационно обслужване, включително 

междубиблиотечно заемане; 

3. извършват краеведска дейност; 

4. участват в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи; 

5. подпомагат читалищните библиотеки на територията на съответната община и си 

взаимодействат с други библиотеки и организации за изграждане на филиали или 

подвижни форми за библиотечно обслужване; 

6. участват в програми и проекти; 

7. организират и провеждат културно-образователни инициативи; 

8. оказват съдействие на общинската администрация при реализиране на културната 

политика в областта на библиотечното дело. 

(2) За поддържаните от общинските библиотеки библиотечни колекции, които 

съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на Закона за културното 

наследство. 

 

Чл. 34. (1) Общинската библиотека се представлява и ръководи от директор, назначен 

от кмета на общината, въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда. 

(2) Директор на общинска библиотека може да бъде лице с висше образование с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално 

направление „Обществени комуникации и информационни науки“ и с три години 

професионален опит в библиотека. 

(3) Условията за провеждане на конкурса по ал. 1 се съгласуват с министъра на 

културата. 

(4) При осъществяването на дейността си директорът се подпомага от обществен съвет. 

 

Чл. 35. На длъжност библиотекар в общинска библиотека могат да се назначават лица, 

които притежават: 
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1. висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или 

„бакалавър“ в професионално направление „Обществени комуникации и 

информационни науки“; 

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която 

включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл; 

3. средно образование с професионална квалификация „библиотекар“. 

 

Чл. 36. Общинският съвет приема правилник за дейността на общинската библиотека 

по предложение на кмета на общината. 

 

Раздел V. 

Читалищни библиотеки 

 

Чл. 37. (1) Читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на 

населеното място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност на 

основното библиотечно-информационно обслужване на населението. Читалищните 

библиотеки не са самостоятелни юридически лица. Те функционират към народните 

читалища и се създават съгласно Закона за народните читалища. 

(2) Читалищните библиотеки изпълняват следните функции: 

1. събират, съхраняват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд; 

2. извършват библиотечно-информационно обслужване и осъществяват подвижни 

форми за библиотечно-информационно обслужване при необходимост; 

3. извършват краеведска дейност; 

4. участват в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи; 

5. съдействат за повишаване на образователното ниво, продължаващото образование, 

информираността, качеството на живот, социалната интеграция и разширяването на 

електронния достъп до информацията. 

(3) За поддържаните от читалищните библиотеки библиотечни колекции, които 

съдържат културни ценности, се прилагат изискванията на Закона за културното 

наследство. 

 

Чл. 38. (1) Читалищната библиотека се ръководи от главен библиотекар. 

(2) Главният библиотекар трябва да е лице с висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 

„Обществени комуникации и информационни науки“ и с една година професионален 

опит в библиотека. 

(3) Главният библиотекар се назначава от читалищното настоятелство съгласно 

Кодекса на труда. 

(4) За читалищна библиотека с назначени на длъжност библиотекар по-малко от три 

лица ал. 1 не се прилага. 

 

Чл. 39. На длъжност библиотекар в читалищна библиотека могат да се назначават лица, 

които притежават: 

1. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която 

включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл; 
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2. средно образование с професионална квалификация „библиотекар“. 

 

Чл. 40. Читалищното настоятелство приема правилник за дейността на читалищната 

библиотека, изготвен и предложен от главния библиотекар. 

 

Глава трета. 

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

Чл. 41. Обществените библиотеки си взаимодействат и функционират в Национална 

мрежа. 

 

Чл. 42. (1) Националната библиотека изпълнява в Националната мрежа 

общонационални функции, свързани със събирането и съхраняването на националното 

книжовно и литературно културно наследство и достъпа до него, като: 

1. създава, разпространява и предоставя библиографска информация от национално 

значение; 

2. изпълнява функциите на централна лаборатория за реставрационни и 

консервационни дейности; 

3. извършва експертна оценка и контрол върху консервационни проекти; 

4. координира дейността на библиотеките за закрилата на наследството; 

5. осигурява експертна и консултантска помощ по въпросите на закрилата на 

наследството; 

6. изпълнява функциите на национален информационен център, като отговаря за 

изработването на сводни описи на ръкописното книжовно и литературно наследство и 

ретроспективната национална библиография. 

(2) Националната библиотека е национален център на автоматизираната библиотечно-

информационна мрежа на обществените библиотеки. 

(3) Националната библиотека изпълнява функциите на национален център за 

отрасловата статистика за библиотеките в страната. 

(4) Информацията, събрана в изпълнение на функциите по ал. 3, се предоставя на 

министъра на културата. 

(5) Националната библиотека изпълнява функциите по ал. 1 в съответствие с 

изискванията на Закона за културното наследство. 

 

Чл. 43. Регионалните библиотеки, включени в националната мрежа, са регионални 

центрове при изпълнение на функциите си по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6, 8 и 10 и оказват 

съдействие на Министерството на културата за изпълнение на държавната политика в 

областта на библиотечно-информационното обслужване. 

 

Чл. 44. (1) Общинските библиотеки, включени в националната мрежа, са общински 

центрове при изпълнение на функциите по чл. 33, ал. 1, т. 2 – 6 и 8. 

(2) Когато на територията на съответната община няма функционираща общинска 

библиотека, нейните функции се изпълняват от читалищната библиотека съгласувано 

с кмета на общината. 
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(3) В случаите по ал. 2, когато на територията на една община има повече от една 

читалищна библиотека, библиотеката по ал. 2 се определя въз основа на Стандарта за 

библиотечно-информационно обслужване по чл. 8, ал. 2. 

 

Чл. 45. Читалищните библиотеки, включени в Националната мрежа, участват в 

автоматизираните библиотечни мрежи на територията на съответните община и област 

при изпълнение на функциите по чл. 37, ал. 2. 

 

Чл. 46. (1) Министърът на културата упражнява координация, контрол и методическо 

ръководство върху Националната мрежа. 

(2) Специализираната администрация в областта на книгата и библиотечното дело в 

Министерството на културата подпомага министъра на културата при осъществяването 

на стратегии, приоритети и програми, свързани с развитието на библиотечното дело. 

 

Глава четвърта. 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО 

 

Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., 

в сила от 02.08.2013 г.) Към министъра на културата се създава Национален съвет по 

библиотечно дело като експертно-консултативен орган. В състава на съвета участват 

представители на обществените библиотеки, на Националната библиотека, на Съюза на 

народните читалища, на Министерството на културата, на Министерството на 

образованието и науката, на Министерството на финансите, на Националното 

сдружение на общините в Република България и на професионалните сдружения, 

осъществяващи дейност в областта на библиотечното дело. 

(2) Структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно дело 

се определят с правилник, утвърден от министъра на културата. 

 

Чл. 48. Националният съвет по библиотечно дело: 

1. предлага на министъра на културата стратегия за развитие на национална 

библиотечна мрежа; 

2. координира дейността за развитието на библиотечните ресурси и библиотечно-

информационното обслужване; 

3. разработва и предлага политики за гарантиране достъпа на гражданите до документи 

и услуги чрез утвърждаване ролята на библиотеките в информационното общество; 

4. предлага мерки за опазване и достъп до националното книжовно и литературно 

културно наследство; 

5. предлага на министъра на културата за утвърждаване Стандарта за библиотечно-

информационно обслужване по чл. 8, ал. 2; 

6. дава оценка за дейността на обществените библиотеки съгласно Стандарта за 

библиотечно-информационно обслужване и предлага мерки за постигане целите на 

библиотеките; 

7. разработва и предлага проекти на нормативни актове. 
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Чл. 49. (1) Към общинския съвет, на чиято територия функционират обществени 

библиотеки, се създава общинска комисия за развитие на библиотечно-

информационното обслужване на гражданите. 

(2) Съставът на общинската комисия по ал. 1 се определя с решение на общинския съвет. 

(3) Общинската комисия създава условия и осъществява контрол за развитието на 

библиотечно-информационното обслужване на гражданите. 

 

Глава пета. 

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ 

 

Чл. 50. (1) Обществените библиотеки предоставят основни и специализирани 

библиотечни услуги. 

(2) Редът за предоставянето на библиотечните услуги по ал. 1 се определя с правилника 

за дейността на съответната библиотека. 

 

Чл. 51. (1) Основни библиотечни услуги са: 

1. ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея; 

2. предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация; 

3. достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за 

образователни, социални и научни цели. 

(2) Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно. 

(3) Библиотечната услуга по ал. 1, т. 1 за библиотечни колекции, които съдържат 

културни ценности, се предоставя в съответствие с изискванията на Закона за 

културното наследство. 

 

Чл. 52. (1) Специализирани библиотечни услуги са: 

1. предоставяне на писмена библиографска информация; 

2. предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания; 

3. доставка на библиотечни документи от страната и чужбина; 

4. достъп до външни мрежови ресурси и бази данни; 

5. копиране на библиотечни документи; 

6. публикуване на издания. 

(2) Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно. 

(3) Размерът на таксите за предоставяне на специализирани библиотечни услуги по ал. 

1, т. 1 – 5 се определя с тарифа на Министерския съвет, съответно с акт на общинския 

съвет, като постъпленията остават в съответната обществена библиотека. 

 

Чл. 53. Обществените библиотеки създават оптимални условия за предоставяне на 

библиотечни услуги на хора с увреждания, учащи се и социално слаби граждани 

съгласно правила, приети от обществената библиотека. 
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Глава шеста. 

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД 

 

Чл. 54. (1) Библиотечният фонд е съвкупност от библиотечните колекции и базите 

данни в една библиотека, които включват разнообразни по вид, съдържание и език 

публикувани и непубликувани документи, организирани в отделни колекции, с научна 

и информационна стойност. 

(2) Библиотечният фонд е предназначен за обществено ползване, освен ако в закон е 

предвидено друго. 

 

Чл. 55. (1) Библиотечният фонд е държавна или общинска собственост, съответно 

собственост на народните читалища. 

(2) Съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд се 

извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата. 

(3) Дейностите по ал. 2 с културни ценности от библиотечния фонд се извършват при 

условията и по реда на Закона за културното наследство. 

 

Чл. 56. (1) Държавата и общините полагат грижи за опазването на библиотечните 

фондове, като осигуряват условия за обновяване на библиотечния фонд и предоставят 

сгради със съвременно оборудване за тяхното съхранение. 

(2) Опазването на библиотечните фондове е задължение на лицата, които служебно 

имат достъп до тях, както и на всички читатели и ползватели. 

 

Глава седма. 

ФИНАНСИРАНЕ  

(В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.) 

 

Чл. 57. (В сила от 01.01.2010 г.) Националната библиотека се финансира изцяло и 

приоритетно от бюджета на Министерството на културата. 

 

Чл. 58. (В сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

Националната библиотека е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на 

културата. 

(2) Националната библиотека е администратор и на следните приходи: 

1. такси; 

2. глоби; 

3. приходи по сключени договори за научноизследователски проекти и програми; 

4. средства от международни фондове и програми; 

5. дарения и завещания; 

6. приходи от специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал. 1, т. 6; 

7. други приходи, установени със закон или с друг нормативен акт. 

 

Чл. 59. (В сила от 01.01.2010 г.) Средствата по бюджета на Националната библиотека се 

разходват за финансиране на дейността ѝ, включително за: 
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1. внедряване на нови технологии с цел подобряване на библиотечно-информационното 

обслужване; 

2. развитие на библиотечните колекции и дигитализация на книжовното и литературно 

наследство; 

3. научноизследователски проекти и програми; 

4. непрекъснато професионално образование на библиотечните специалисти. 

 

Чл. 60. (В сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

Регионалните библиотеки имат бюджет. 

 

Чл. 61. (В сила от 01.01.2010 г.) Приходите по бюджета на регионалните библиотеки се 

формират от: 

1. средства от бюджета на общините, на чиято територия е седалището – за основната 

им дейност, въз основа на нормативи за държавни дейности; 

2. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) допълнителни средства от 

държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата за функциите по чл. 

27, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6, 8 и 10; 

3. такси; 

4. глоби; 

5. сключени договори за проекти и програми; 

6. международни фондове и програми; 

7. дарения и завещания; 

8. реализирани специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал. 1, т. 6; 

9. други източници, установени със закон или с друг нормативен акт. 

 

Чл. 62. (В сила от 01.01.2010 г.) Средствата, набрани по чл. 61, се разходват за 

финансиране дейността на библиотеките, включително за: 

1. внедряване на нови технологии и създаване и поддържане на автоматизирана 

библиотечно-информационна мрежа; 

2. развитие на библиотечните колекции; 

3. научноизследователски проекти и програми; 

4. непрекъснато професионално образование на библиотечните специалисти; 

5. дигитализация на културното наследство. 

 

Чл. 63. (В сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

Общинските библиотеки имат бюджет. 

 

Чл. 64. (В сила от 01.01.2010 г.) (1) Общинските библиотеки се финансират от 

съответния общински бюджет. 

(2) Общинските библиотеки с решение на общинския съвет могат да набират приходи и 

от: 

1. такси; 

2. глоби; 

3. сключени договори за проекти и програми; 
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4. международни фондове и програми; 

5. дарения и завещания; 

6. реализирани специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал. 1, т. 6; 

7. други източници, установени със закон или с друг нормативен акт. 

 

Чл. 65. (В сила от 01.01.2010 г.) (1) Читалищните библиотеки се финансират от бюджета 

на съответното читалище въз основа на нормативи за държавни дейности. 

(2) Читалищните библиотеки с решение на общинския съвет получават целеви 

допълнителни средства от общинския бюджет за възложените им функции по чл. 44, 

ал. 2. 

Глава осма. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 66. (1) Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се 

наказва с глоба от 200 до 500 лв. 

(2) Когато предмет на деянието по ал. 1 е културна ценност, наказанието е глоба от 500 

до 2000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

 

Чл. 67. Длъжностно лице, което не осигури подходящи условия за опазване на 

документи и допусне те да се изгубят, повредят или унищожат, се наказва с глоба от 200 

до 2000 лв. 

 

Чл. 68. (1) Нарушенията на този закон се установяват с актове, съставени от 

оправомощени от директора на съответната библиотека лица. 

(2) Наказателните постановления се издават: 

1. за Националната библиотека – от директора; 

2. за регионалните и общинските библиотеки – от кмета на общината. 

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „База данни“ е обширен, периодично актуализиран файл с дигитализирана 

информация (библиографски описания, реферати, пълнотекстови документи, елементи 

на справочници, изображения, статистически данни и други), отнасящ се до специфичен 

предмет или област, съдържащ записи с унифициран формат, организиран за лесно и 

бързо информационно търсене и извличане на информация и документи, управляван от 

софтуер за системно управление на база данни. 

2. „Библиотечна колекция“ е сбирка от документи, организирана на основата на обща 

характеристика. 

3. „Библиотечно-информационно обслужване“ е обслужване на гражданите с 

библиотечни и информационни услуги. 
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4. „Документ“ е регистрирана информация, която в документационния процес се 

разглежда като единство, независимо от физическата форма и отличителните белези, 

предназначена за предаване във времето и пространството, с цел запазване и 

обществено ползване. 

5. „Книжовно и литературно културно наследство“ е понятието по смисъла на Закона за 

културното наследство. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 2. За неуредените с този закон въпроси се прилага Законът за закрила и развитие на 

културата. 

 

§ 3. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата: 

1. утвърждава Стандарт за библиотечно-информационно обслужване по чл. 8, ал. 2; 

2. приема наредбата по чл. 55, ал. 2; 

3. утвърждава правилник за дейността на Националната библиотека. 

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата прави 

предложение за включване на професията „библиотекар“ в Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното 

образование и обучение. 

 

§ 4. Обществените библиотеки привеждат дейността си в съответствие с изискванията 

на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила. 

 

§ 5. (1) Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е правоприемник на 

активите и пасивите на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

(2) Директорът на Националната библиотека запазва правата си до обявяване на 

конкурс за длъжността. 

(3) Правоотношенията с лицата, работещи по трудово правоотношение, се уреждат 

съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. 

 

§ 6. (1) Лицата, заварени на длъжностите директор на обществена библиотека по чл. 28, 

ал. 2 и чл. 34, ал. 2, запазват правата си до обявяване на конкурс за съответната 

длъжност, но за не повече от 5 години от влизането в сила на закона. 

(2) Лицата, заварени на длъжност главен библиотекар на обществена библиотека по чл. 

38, ал. 2, запазват правата си, но за не повече от 5 години от влизането в сила на закона. 

 

§ 7. Лицата, заварени на длъжност библиотекар, запазват правата си, но за не повече от 

7 години от влизането в сила на закона. 

 

§ 8. В Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 

произведения (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57 от 2007 г.) 

се правят следните изменения и допълнения: 

1. В наименованието на закона думите „екземпляри от“ се заличават. 
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2. В чл. 1 думите „задължителни екземпляри от“ се заменят с „печатни и други 

произведения“, а думата „произведения“ се заличава. 

3. В чл. 2: 

а) в т. 1 думите „задължителни екземпляри“ се заменят с „депозираните печатни и други 

произведения“; 

б) в т. 2 думите „задължителните екземпляри“ се заменят с „депозираните печатни и 

други произведения“. 

4. В наименованието на глава втора думите „задължителните екземпляри“ се заменят с 

„печатните и други произведения“. 

5. В чл. 3: 

а) в ал. 1: 

аа) в текста преди т. 1 думите „екземпляри от“ се заличават; 

бб) създава се нова т. 5: 

„5. произведения в дигитална форма, публикувани в електронни комуникационни 

мрежи, предназначени за четене или възприемане по други начини, разпространявани 

за обществено ползване от български физически или юридически лица;“ 

вв) досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9; 

б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „екземпляри от“ се заличават. 

6. В чл. 4 думите „т. 1 – 4“ се заменят с „т. 1 – 5“. 

7. В чл. 5: 

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея: 

аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Печатните и други произведения се депозират от 

лицата, които“; 

бб) в т. 1 думите „т. 1 – 4, 6 и 7;“ се заменят с „т. 1 – 5, 7 и 8;“ 

б) създава се ал. 2: 

„(2) Когато издателите на печатни произведения по чл. 3, ал. 1, т. 1 са физически лица, 

задължителните екземпляри се депозират от производителите.“ 

8. В чл. 6: 

а) в заглавието думите „задължителни екземпляри“ се заменят с „печатни и други 

произведения“; 

б) в ал. 1: 

аа) в текста преди т. 1 думите „Задължителните екземпляри“ се заменят с „Печатните и 

други произведения“; 

бб) точка 2 се отменя; 

вв) създава се т. 19: 

„19. едно копие от произведенията в дигитална форма, разпространявани в електронни 

комуникационни мрежи.“; 

в) създава се нова ал. 4: 

„(4) Когато печатно произведение се разпространява и в дигитална форма в електронни 

комуникационни мрежи, копие от него се депозира по същия ред, както задължителните 

екземпляри от печатното произведение."; 

г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „Народната“ се заменя с „Националната“. 

9. В чл. 7: 

а) в заглавието думите „задължителните екземпляри“ се заменят с „депозираните 

печатни и други произведения“; 
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б) навсякъде думите „Задължителните екземпляри“ се заменят с „Депозираните 

печатни и други произведения“. 

10. В чл. 8, ал. 5 след думата „носител“ се добавя „и копията от произведенията в 

дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи“. 

11. В чл. 9: 

а) в заглавието думите „задължителните екземпляри“ се заменят с „депозираните 

печатни и други произведения“; 

б) в текста преди т. 1 думите „Задължителните екземпляри“ се заменят с „Печатните и 

други произведения“; 

в) в т. 1 думата „Народната“ се заменя с „Националната“, думите „т. 1, 3“ се заменят с „т. 3“, 

а думите „4 и 5“ се заменят с „4 – 6“; 

г) в т. 4 думите „т. 6 и 7“ се заменят с „т. 7 и 8“; 

д) в т. 5 думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“; 

е) в т. 6 думите „т. 1 – 5“ се заменят с „т. 1 – 6“. 

12. В чл. 10 в текста преди т. 1 думата „Народната“ се заменя с „Националната“. 

13. В чл. 12: 

а) в заглавието думите „задължителни екземпляри“ се заменят с „депозирани печатни и 

други произведения“; 

б) в текста преди т. 1 думите „задължителни екземпляри“ се заменят с „депозираните 

печатни и други произведения“; 

в) създава се т. 4: 

„4. да презаписват върху друг носител копията от произведенията в дигитална форма, 

разпространявани в електронни комуникационни мрежи, когато това се налага за 

тяхното трайно съхраняване.“ 

14. В чл. 13: 

а) в заглавието думите „задължителни екземпляри“ се заменят с „депозирани печатни и 

други произведения“; 

б) в текста преди т. 1 думите „задължителни екземпляри“ се заменят с „депозираните 

печатни и други произведения“. 

15. В чл. 14 думите „задължителни екземпляри“ се заменят с „печатни и други 

произведения“. 

16. В глава трета се създават нови чл. 15 и 16: 

„Чл. 15. Ползването на депозирани печатни и други произведения се разрешава само на 

регистрирани читатели на територията на институцията получател. 

Чл. 16. Ползването на произведенията по чл. 3, ал. 1, т. 5 се извършва от едно работно 

място, извън локалната мрежа на институцията или в мрежа с ограничен брой 

възможности за едновременно ползване.“ 

17. Досегашният чл. 15 става чл. 17 и в него: 

а) в ал. 1 думите „задължителни екземпляри“ се заменят с „печатни и други 

произведения“; 

б) в ал. 6 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14 – 16“. 

18. Досегашният чл. 16 става чл. 18. 

19. В § 1 от допълнителната разпоредба: 

а) създава се нова т. 7: 
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„7. „Производител“ е физическото или юридическото лице, което произвежда 

тиражирани произведения за издател.“; 

б) досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9. 

 

§ 9. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от 

2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г.) в чл. 32 навсякъде думата „Народната“ се заменя с 

„Националната“. 

 

§ 10. В Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 

2009 г.) в чл. 33, ал. 1, т. 1 думата „Народната“ се заменя с „Националната“. 

 

§ 11. Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата. 

 

§ 12. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в  „Държавен 

вестник“, с изключение на глава седма, която влиза в сила от 1 януари 2010 г. 

------------------------- 

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.) 

 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила 

от 1 октомври 2009 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) 

 

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила 

от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 

2013 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.) 

 

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 
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Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 2 ОТ 2018 Г.) 

§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава 

наредбата по чл. 10, ал. 1. 

 

§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата 

осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани за вписване в 

регистъра по чл. 10, по електронен път. 
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ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ  
И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ  

И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ 
 

 

(загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

В сила от 01.01.2001 г., Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000 г., 

 

изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 

Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. 

бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 

Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 

Февруари 2019г. 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет 

 

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Този 

закон определя основанията и реда на депозиране на печатни и други произведения 

създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея с цел да бъдат съхранени 

като част от националното културно наследство, както и реда за обявяване на 

информация за разпространителите на периодични печатни произведения и 

доставчиците на медийни услуги. 

 

Цели и задачи на депозирането 

 

Чл. 2. Целите и задачите на депозирането, предвидено по този закон, са: 

1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) събиране и съхраняване на 

депозираните печатни и други произведения по чл. 3 с цел да се осигурят пълни 

колекции от тях и да бъдат запазени като част от националното културно наследство; 

2. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) осигуряване на обществен достъп 

до депозираните печатни и други произведения; 

3. изготвяне, обнародване и разпространение на библиографска информация; 

4. предоставяне на законоустановената статистическа информация на компетентните 

органи. 
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Глава втора. 

ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИТЕ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г.) 

 

Обекти на задължителното депозиране 

 

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) На задължително депозиране 

подлежат: 

1. произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител по печатарски или 

подобен на него способ – печатни произведения, издадени от български физически или 

юридически лица; 

2. произведения, тиражирани върху звуконосител, чиито продуценти са български 

физически или юридически лица; 

3. произведения, тиражирани върху филмов носител, чийто продуцент, поне един от 

копродуцентите или производителите са български физически или юридически лица; 

4. произведения, тиражирани върху електронен носител от български физически или 

юридически лица; 

5. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) произведения в дигитална форма, 

публикувани в електронни комуникационни мрежи, предназначени за четене или 

възприемане по други начини, разпространявани за обществено ползване от български 

физически или юридически лица; 

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) дисертационни и 

хабилитационни трудове, защитени в страната или в чужбина, ако авторът е български 

гражданин; 

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) ордени, медали, гербове, 

значки и плакети, произведени в страната по поръчка на държавни органи, български 

физически или юридически лица; 

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) банкноти и монети, 

предназначени за употреба в страната; 

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) пощенски марки, 

предназначени за употреба в страната. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) На задължително депозиране 

подлежат и: 

1. обектите по ал. 1, създадени или произведени в чужбина по поръчка на български 

физически или юридически лица; 

2. печатни произведения на български език или отнасящи се до България, ако се внасят 

в количество, подсказващо намерение за търговско или друго широко разпространение 

в страната. 

 

Обекти, неподлежащи на задължително депозиране 

 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Не подлежат на задължително 

депозиране обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 5, когато са издадени, осъществени, заснети и 

произведени за лично или за вътрешноведомствено ползване. 
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Субекти на задължително депозиране 

 

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

Печатните и други произведения се депозират от лицата, които: 

1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) са издатели, продуценти или 

производители на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 5, 7 и 8; 

2. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) присъждат в страната научни степени или назначават на 

академични длъжности след защита на дисертационни и хабилитационни трудове или 

легализират документи за получени научни степени или научни звания в чужбина; 

3. издават и пускат в употреба български пощенски марки; 

4. внасят в страната екземпляри от обекти по чл. 3, ал. 2. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато издателите на печатни 

произведения по чл. 3, ал. 1, т. 1 са физически лица, задължителните екземпляри се 

депозират от производителите. 

 

Количество на подлежащи на депозиране печатни и други произведения 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

 

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Печатните и други 

произведения се депозират в следните количества: 

1. дванадесет екземпляра от печатните произведения в тираж над 300 бр. и от всяко 

последващо тяхно издание, отпечатани на територията на Република България или 

поръчани за отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за 

слепи и релефните географски карти и глобуси; 

2. (отм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

3. три екземпляра от печатните произведения в тираж до 100 бр. и от всяко последващо 

тяхно издание, отпечатани на територията на Република България или поръчани за 

отпечатване в чужбина, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и 

релефните географски карти и глобуси; 

4. три екземпляра от печатните произведения, отпечатани в чужбина и внесени за 

разпространение в Република България на български език или отнасящи се до 

България, с изключение на отпечатаните с брайлов шрифт за слепи и релефните 

географски карти и глобуси; 

5. три екземпляра от печатните произведения, отпечатани в Република България за 

чуждестранни физически или юридически лица и предназначени за разпространение в 

чужбина; 

6. един екземпляр от печатните произведения, отпечатани с брайлов шрифт за слепи; 

7. два екземпляра от релефните географски карти и глобуси; 

8. един екземпляр от листовите издания; 

9. един екземпляр допълнително от печатните произведения с мека корица, когато 

тиражът на изданието е оформен едновременно с твърда и мека корица, както и от 

изданията, отпечатани на луксозна хартия или оформени и като библиофилско издание; 

10. един екземпляр от дисертационните и хабилитационните трудове; 

11. три екземпляра от фотоизданията; 

12. три екземпляра от звукозаписите; 
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13. един екземпляр от филмите; 

14. три екземпляра от произведенията, тиражирани на филмов носител, без филмите; 

15. три екземпляра от произведенията, тиражирани на електронен носител; 

16. три екземпляра от ордените и медалите; 

17. три екземпляра от гербовете, значките, плакетите, банкнотите и монетите; 

18. четири екземпляра от пощенските марки; 

19. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) едно копие от произведенията в 

дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи. 

(2) Печатните произведения, издавани едновременно на няколко езика, се предават в 

съответния брой на всеки език поотделно. 

(3) Когато печатно произведение се тиражира и на електронен носител, екземпляри от 

този носител се депозират в същото количество и по същия ред, както задължителните 

екземпляри от печатното произведение. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато печатно произведение се 

разпространява и в дигитална форма в електронни комуникационни мрежи, копие от 

него се депозира по същия ред, както задължителните екземпляри от печатното 

произведение. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Когато печатно 

произведение се отпечата в допълнителен тираж, издателят е длъжен в двуседмичен 

срок да уведоми писмено Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

 

Изисквания към депозираните печатни и други произведения  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

 

Чл. 7. (1) Произведените в Република България печатни произведения, аудио-визуални 

и електронни документи, звукозаписи и филми, подлежащи на депозиране по този 

закон, трябва да съдържат следната информация: 

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) наименование, седалище и адрес на управление на 

издателя (в случаите, когато той е физическо лице, се посочва неговото име, постоянния 

му или настоящ адрес), съответно на продуцента; 

2. място на издаване, съответно на осъществяване или създаване; 

3. наименование и адрес на производителя; 

4. година на издаване (за списанията – също и месец и пореден номер, за вестниците – 

дата и пореден номер, за периодичните сборници – пореден номер), съответно на 

осъществяване или създаване; 

5. международен стандартен номер на изданието, ако има такъв. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и други 

произведения трябва да бъдат комплектувани с всички предвидени приложения. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и други 

произведения трябва да бъдат с перфектно качество, идентични на разпространявания 

тираж. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и други 

произведения се предават на получателя със сведения за тиража. Получаващият може 

да използва тази информация само за нуждите на националната статистика. 
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(5) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Депозираните печатни и други 

произведения се предават на получателя, съпроводени от документи, посочени в 

правилника за прилагането на този закон. 

(6) (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Отговорност за наличието и достоверността на 

информацията по ал. 1 носи издателят, съответно продуцентът. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Отговорност за наличието на информацията по ал. 1 и 

по чл. 7а, ал. 1 за периодичните печатни произведения носят и производителят и 

разпространителят. 

 

Обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

 

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) (1) Издателят на произведени в Република България 

периодични печатни произведения публикува в първия брой за всяка календарна 

година информация, идентифицираща действителния му собственик. В случаите, когато 

издателят е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, 

идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на 

компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. 

(2) При промяна в информацията по ал. 1 актуалната информация се публикува в първия 

брой на печатното произведение след настъпването ѝ. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава 

в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на 

културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа информация 

дали действителният собственик заема публична длъжност, както и за всяко получено 

финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, 

включително данни за лицето, извършило финансирането. Когато доставчикът на 

медийна услуга е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, 

идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на 

компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. Когато лицето, 

което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/или 

редакционната политика, е различно от действителния собственик на доставчика на 

медийна услуга, това обстоятелство се обявява в декларацията. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) В декларацията по ал. 3 се посочват всички договори и 

тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през предходната 

календарна година с държавни или местни органи или дружества с държавно или 

общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с 

политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща 

на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни 

финансови институции и донори. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Декларацията по ал. 3 се подава чрез попълване на 

електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на културата при 
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спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

Декларация, която не съдържа информацията по ал. 3 и 4, се смята за неподадена. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) В срока по ал. 3 декларацията се подава и в Агенцията по 

вписванията и подлежи на обявяване в съответния регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Доставчикът на медийна услуга, в 7-дневен срок от 

настъпването на промяна в действителния му собственик, е длъжен да декларира 

промяната и да посочи дали действителният собственик заема публична длъжност. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Доставчикът на медийна услуга публикува актуална 

информация за действителния му собственик и на интернет страницата си. 

 

Обявяване на информация за разпространителите  

на периодични печатни произведения 

 

Чл. 7б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Разпространителят на периодични печатни 

произведения ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация 

по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния 

му собственик, както и броя обекти за продажба на дребно на периодични печатни 

произведения, които използва в търговската си дейност. Когато разпространителят е 

публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща 

действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под 

чийто надзор се намира дружеството. 

(2) Разпространителят, в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му 

собственик, е длъжен да декларира промяната. 

(3) Декларацията по ал. 1 се подава чрез попълване на електронен формуляр на 

интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Декларация, която не 

съдържа информацията по ал. 1, се смята за неподадена. 

(4) Когато лице използва в търговската си дейност повече от една трета от всички 

декларирани обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения в 

страната, Министерството на културата уведомява Комисията за защита на 

конкуренцията. 

(5) Разпространителят на периодични печатни произведения публикува актуална 

информация за действителния му собственик и на интернет страницата си. 

 

Публичен регистър 

 

Чл. 7в. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Министерството на културата създава и поддържа 

публичен регистър, който съдържа информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 

и 2. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 се 

публикува в регистъра по ал. 1 при спазване на изискванията за защита на личните 

данни. Публикуването се извършва в 10-дневен срок от подаването на декларацията от 
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длъжностни лица в Министерството на културата по ред, определен с наредба на 

министъра на културата. 

Срок за депозиране 

 

Чл. 8. (1) Задължителните екземпляри от печатните произведения, с изключение на 

вестниците, се депозират в двуседмичен срок от отпечатването на първата партида от 

тиража им. 

(2) Задължителните екземпляри от столичните вестници се депозират в деня на 

отпечатването им, а от извънстоличните – в тридневен срок от деня на отпечатването 

им. 

(3) Задължителните екземпляри от звукозаписите се депозират в двуседмичен срок от 

завършването на записа на първата партида от тиража им. 

(4) Задължителните екземпляри от филмите се депозират в двумесечен срок от 

завършването им по смисъла на чл. 63, ал. 4 от Закона за авторското право и сродните 

му права, а от останалите обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 – в двуседмичен срок от 

произвеждането им. 

(5) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Задължителните екземпляри от 

произведенията, тиражирани върху електронен носител и копията от произведенията в 

дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи, се 

депозират в двуседмичен срок от завършването им в готов за разпространение вид. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Задължителните екземпляри от дисертационните и 

хабилитационните трудове се депозират в двуседмичен срок от присъждането на 

научната степен или от заемане на академичната длъжност. 

(7) Задължителните екземпляри от ордените, медалите, гербовете, значките, плакетите, 

банкнотите и монетите се депозират в двуседмичен срок от изработването на първите 

екземпляри. 

(8) Задължителните екземпляри от пощенските марки се депозират в двуседмичен срок 

от издаването им. 

(9) Задължителните екземпляри от обектите по чл. 3, ал. 2 се депозират в двуседмичен 

срок от внасянето им. 

 

Получатели на депозираните печатни и други произведения  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

 

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Печатните и други 

произведения се депозират във: 

1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – печатните произведения, 

дисертационните, хабилитационните трудове и звукозаписите, както и обектите по чл. 

3, ал. 1, т. 2, т. 3 (с изключение на филмите), 4 – 6; 

2. (отм. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) 

3. Националната филмотека – филмите; 

4. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Националния исторически музей – 

обектите по чл. 3, ал. 1, т. 7 и 8; 
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5. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., изм. – ДВ, 

бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията – обектите по чл. 3, ал. 1, т. 9; 

6. (нова – ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 

06.07.2009 г.) Държавна агенция „Архиви“ – обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 6, които са 

създадени при ползването на архивни документи от Националния архивен фонд. 

 

Разпределение на депозираните печатни екземпляри 

 

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“: 

1. разпределя част от получените задължителни екземпляри между други библиотеки 

по ред, определен в правилника за прилагането на този закон; 

2. съставя, обнародва и разпространява националната библиография. 

 

Глава трета. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ДЕПОЗИРАНЕТО 

 

Авторски и сродни на тях права 

 

Чл. 11. При депозирането авторските и сродните на тях права върху произведенията, 

чиито екземпляри се депозират, се запазват изцяло. 

 

Права на получателите на депозирани печатни и други произведения  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

 

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Получателите на депозираните 

печатни и други произведения имат право: 

1. да ги използват съгласно разпоредбите на този закон и в съответствие с 

устройствените си актове; 

2. да публикуват библиографска информация за тях и да я включват в национални и 

международни бази данни; 

3. да извършват необходими консервационни работи, когато това се налага; 

4. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) да презаписват върху друг носител 

копията от произведенията в дигитална форма, разпространявани в електронни 

комуникационни мрежи, когато това се налага за тяхното трайно съхраняване. 

 

Задължения на получателите на депозирани печатни и други произведения  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) 

 

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Получателите на депозираните 

печатни и други произведения са длъжни: 

1. да ги съхраняват; 
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2. да поставят върху тях, ако е технически възможно, печат с надпис „Депозит“, като това 

не се отнася до пощенските марки; 

3. да публикуват безплатно съответната библиографска информация в изданията на 

националната библиография и в централната каталогизация; 

4. да включват безплатно свързаната с депозираните обекти библиографска 

информация в национални и международни справочни издания и бази данни; 

5. да използват информацията за тиража само за нуждите на националната статистика. 

 

Ограничения 

 

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Не се разрешава продажба, 

дарение или замяна на депозирани печатни и други произведения. 

 

Чл. 15. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Ползването на депозирани 

печатни и други произведения се разрешава само на регистрирани читатели на 

територията на институцията получател. 

 

Чл. 16. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Ползването на произведенията 

по чл. 3, ал. 1, т. 5 се извършва от едно работно място, извън локалната мрежа на 

институцията или в мрежа с ограничен брой възможности за едновременно ползване. 

 

Глава четвърта. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Наказания 

 

Чл. 17. (Предишен чл. 15 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 

42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Лицата, посочени в чл. 5, които не депозират печатни 

и други произведения според изискванията на чл. 3, чл. 6 и/или чл. 8, се наказват с глоба 

или имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Издателите на периодични печатни произведения, които 

нарушават изискванията на чл. 7, ал. 1, се наказват с глоба, съответно с имуществена 

санкция, в размер от 1000 до 1500 лв. Същото наказание се налага на лицата по чл. 7, ал. 

7, които са произвели, съответно приели, за разпространение периодични печатни 

произведения, които не съдържат информацията по чл. 7, ал. 1 или по чл. 7а, ал. 1. 

(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Лицата, посочени в чл. 5, които нарушават 

изискванията на чл. 7, извън случаите по ал. 2, се наказват с глоба или имуществена 

санкция в размер до 1000 лв. 

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) С наказателното постановление, с което 

се налагат глобата или имуществената санкция по ал. 1 или ал. 3, се определя нов срок 

на депозиране. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1, 2 или 

3 или при неспазване на срока, определен с наказателното постановление по ал. 4, 

глобата, съответно имуществената санкция, е в размер от 3000 до 5000 лв. 
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(6) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Лице, което не изпълни 

задължение по чл. 7а, ал. 1 или 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, 

в размер от 1000 до 2000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената 

санкция е в размер от 3000 до 5000 лв. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) На лице, което не изпълни задължение по чл. 7а, ал. 3 – 

8 или по чл. 7б, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 10 000 до 

15 000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 

20 000 до 30 000 лв. 

(8) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 87 от 2010 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

Длъжностно лице, което наруши разпоредбата на чл. 13, се наказва с глоба в размер от 

100 до 1000 лв. 

(9) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 87 от 

2010 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Длъжностно лице, което наруши 

разпоредбата на чл. 14 – 16, се наказва с глоба в размер от 300 до 3000 лв. 

 

Установяване на нарушенията, съставяне на актове  

и издаване на наказателни постановления 

 

Чл. 18. (Предишен чл. 16 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 

28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., 

изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Актовете за 

установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица в Министерството на 

културата, в Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията или в държавните културни институти по чл. 9, т. 1 – 4. Когато 

нарушението е по чл. 7а, ал. 3 – 8 или по чл. 7б, актовете за установяване на нарушенията 

се съставят от длъжностни лица в Министерството на културата. Когато нарушителят 

не може да бъде установен, министърът на културата изисква съдействие от органите 

на Министерството на вътрешните работи и публикува информация за това на интернет 

страницата на министерството. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в 

сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. – ДВ, бр. 94 

от 2018 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на културата, 

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или 

упълномощени от тях длъжностни лица. Наказателните постановления по чл. 7а, ал. 3 – 

8 и по чл. 7б се издават от министъра на културата или оправомощено от него 

длъжностно лице. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Актовете за установяване на нарушенията на чл. 7, ал. 1 

и на чл. 7а, ал. 1 – за периодичните печатни произведения, извършени от лицата по чл. 

7, ал. 7, се съставят от длъжностни лица от съответните общински администрации, 

определени от кмета на общината, а наказателните постановления се издават от кмета 

на община или от оправомощено от него длъжностно лице. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Приходите от глобите и имуществените санкции по ал. 

3 постъпват по бюджета на съответната община. 
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(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Установяването на нарушенията, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 

Закона за административните нарушения и наказания. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „Задължителни екземпляри“ са екземпляри, подлежащи на депозиране по този закон. 

2. „Произведения“ са обекти по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и 

сродните му права. 

3. „Печатни произведения“ са произведения, отпечатани върху хартия или друг носител 

по печатарски или подобен на него способ, включително и с брайлов шрифт за слепи. 

4. „Звукозапис“ е резултатът от фиксирането върху траен материален носител на 

изпълнение на произведение или друга поредица от звуци по начин, позволяващ 

тяхното възприемане и възпроизвеждане. 

5. „Филм“ е аудио-визуално произведение, предназначено за показване в киносалони 

или видеопоказ. Филмът може да бъде игрален, документален, научнопопулярен, 

анимационен или учебен. 

6. „Издател“ е физическото или юридическото лице, което организира 

възпроизвеждането на произведение и осигурява финансирането му. 

7. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) „Производител“ е физическото или 

юридическото лице, което произвежда тиражирани произведения за издател. 

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) „Продуцент“ е физическото 

или юридическото лице, което организира осъществяването на звукозаписа или 

създаването на филма и осигурява финансирането им. 

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) „Повторно нарушение“ е 

нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното 

постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 

10. (нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) „Действителен собственик“ е 

понятие по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

11. (нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) „Периодични печатни произведения“ са произведения – 

вестници и списания, излизащи в последователна поредица с интервал между отделните 

броеве не по-голям от 6 месеца. 

12. (нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) „Финансиране“ е всяко безвъзмездно получаване на 

парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, 

независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на 

доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми и банкови кредити. 

13. (нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) „Медийна услуга“ е понятие по смисъла на § 1, т. 15 от 

допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 

14. (нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) „Доставчик на медийна услуга“ е доставчикът по смисъла 

на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, включително издателят 

на периодични печатни произведения. 

15. (нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) „Публична длъжност“ е длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 

1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
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имущество, както и друга длъжност, която се заема с акт на президента на Република 

България, Народното събрание, Министерския съвет или министър-председателя. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 2. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., 

бр. 19 от 1998 г.; изм., бр. 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., 

бр. 105 от 2000 г.) в чл. 23, ал. 3 се създава т. 18: 

„18. производствената стойност на депозираните задължителни екземпляри и 

разходите по изпращането им по Закона за задължителното депозиране на екземпляри 

от печатни и други произведения.“ 

 

§ 3. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема 

правилник за прилагането му. 

 

§ 4. Този закон отменя Указ № 1367 за задължително предаване на печатни и други 

произведения (ДВ, бр. 78 от 1976 г.). 

 

§ 5. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет. 

 

§ 6. Този закон влиза в сила от 1 януари 2001 г. 

------------------------- 

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 15 декември 2000 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА  

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.) 

 

§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД  

(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2007 Г.) 

 

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г.) 

 

§ 12. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в  „Държавен 

вестник“, с изключение на глава седма, която влиза в сила от 1 януари 2010 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ  

НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.) 

§ 3. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове 

запазват действието си, доколкото не му противоречат. 

 

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 

ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 87 ОТ 2010 Г.) 

 

§ 7. Издателите на периодични печатни произведения са длъжни да подадат 

декларацията по чл. 7а, ал. 3 в едномесечен срок от влизането в сила на този закон и да 

публикуват информацията по чл. 7а, ал. 1 в първия следващ брой на печатното 

произведение, излязъл след датата на подаване на декларацията. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 

ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г.) 

 

§ 9. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на 

културата създава публичния регистър по чл. 7в, ал. 1. 

(2) До създаването на регистъра по ал. 1 декларациите по чл. 7а и 7б се подават по 

електронен път в съответствие със Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата 

утвърждава образците на декларациите по чл. 7а и 7б. 

(4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата 

издава наредбата по чл. 7в, ал. 2. 
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ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД 
 

 

В сила от 13.07.2007 г. 

Обн. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.,  

 

изм. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 78 от 2 

Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 92 от 20 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 

2009 г., изм. ДВ. бр. 103 от 29 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 43 от 8 Юни 2010 г., изм. ДВ. 

бр. 59 от 31 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр. 101 от 28 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 38 от 18 Май 

2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр. 50 от 1 Юли 2016 г., изм. ДВ. бр. 

97 от 5 Декември 2017 г., доп. ДВ. бр. 77 от 18 Септември 2018 г., доп. ДВ. бр. 17 от 26 

Февруари 2019 г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този закон урежда формирането, опазването и използването на Националния 

архивен фонд на Република България, организацията, управлението и дейността на 

архивите. 

 

Чл. 2. Националният архивен фонд се създава за осигуряване с документална 

информация управлението на държавата, развитието на науката и културата и защитата 

на правата и законните интереси на гражданите. 

 

Чл. 3. Националният архивен фонд е постоянно попълваща се съвкупност от ценни 

документи, отразяващи материалния и духовния живот на обществото. 

 

Чл. 4. (1) Националният архивен фонд се попълва със: 

1. определените за постоянно запазване документи, създадени от дейността на 

държавните и общинските институции и други юридически и физически лица 

независимо от времето, носителя, начина на създаване, мястото на съхраняване и 

формата на собственост; 

2. документи или с копия на документи за историята на България, получени от 

чуждестранни архиви и от други чуждестранни юридически и/или физически лица. 

(2) Документите по ал. 1 се водят на отчет в Регистър на Националния архивен фонд. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) В документите по ал. 1 не се допуска намеса и заличаване 

на данни, включително на лични данни, за целите на архивирането в обществен интерес. 

 

Чл. 5. Архивите са организации или структурни звена на организации, които 

осъществяват подбор, комплектуване, обработване, опазване на документи и ги 

предоставят за публично използване. 
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Чл. 6. (1) Архиви, които съхраняват документи на Националния архивен фонд, са: 

1. държавни архиви; 

2. архиви и архивни сбирки на културни и други публични институции; 

3. архивни сбирки на държавни и общински музеи и библиотеки; 

4. архивни сбирки на читалища и религиозни институции; 

5. частни архиви. 

(2) Документите от архивите по ал. 1, т. 1 се съхраняват при спазване принципа за 

произход и осигурено единство и недробимост на архивните фондове. 

 

Чл. 7. (1) Държавата полага грижи за опазването на документите от Националния 

архивен фонд чрез: 

1. регистриране и отчитане на наличността им; 

2. осигуряване на съхранението им в сгради със съвременно оборудване, лаборатории за 

реставрация и консервация и застрахователно копиране; 

3. осигуряване на квалифицирани кадри за работа с тях; 

4. бюджетно финансиране. 

(2) Държавата полага грижи за опазването и на документите, които са вписани в 

Регистъра на Националния архивен фонд и са собственост на физически лица. 

(3) Държавата полага грижи за опазването и на документите, които са вписани в 

Регистъра на Националния архивен фонд и се намират извън територията на страната, 

на територията на друга държава, като спазва нейното вътрешно законодателство, 

както и влезлите в сила международни договори, по които Република България е страна. 

 

Чл. 8. (1) Документите в архивите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, са държавна, съответно общинска 

собственост и не могат да бъдат обект на сделки. 

(2) При сделки с документи – частна собственост, които са вписани в Регистъра на 

Националния архивен фонд, собствениците им в едномесечен срок преди извършване 

на сделката уведомяват Държавна агенция „Архиви“ за предстоящата промяна на 

собствеността. Държавата има право първа да предложи чрез председателя на Държавна 

агенция „Архиви“ придобиването на такива документи при равни други условия в 

едномесечен срок от уведомлението. 

(3) Документите в архивите по ал. 1 и 2 не могат да бъдат изнасяни извън страната без 

разрешение на председателя на Държавна агенция „Архиви“. 

(4) Условията и редът за временен износ на документи по ал. 1 и 2 се определят с 

наредбата по чл. 91. 

 

Чл. 9. (1) Документите на Националния архивен фонд в архивите по чл. 6, ал. 1 се 

съхраняват, обработват и използват по реда на този закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила 

от 01.07.2016 г.) Условията и редът за опазването, съхраняването, достъпа и 

използването на ценни електронни документи в държавните архиви се определят с 

наредба, приета от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна 

агенция „Електронно управление“ съгласувано с председателя на Държавна агенция 

„Архиви“. 
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Чл. 10. Архивите осигуряват публичен достъп на потребителите до документите, 

съхранявани от тях, като за целта създават и поддържат система на научно-справочен 

апарат. 

Глава втора. 

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД 

 

Раздел I. 

Държавна агенция „Архиви“ 

 

Чл. 11. (1) Държавната политика в областта на подбора, комплектуването, 

регистрирането, обработването, опазването, съхраняването и използването на 

документите от Националния архивен фонд, както и в областта на развитието и 

усъвършенстването на архивното дело, се провежда от Държавна агенция „Архиви“. 

(2) Държавна агенция „Архиви“ контролира опазването на документите в деловодните 

служби на държавните и общинските институции и осъществява научно-методическото 

ръководство и контрол на организацията на работата с документите, тяхното опазване 

и използване в учрежденските архиви. 

(3) Разпорежданията и указанията на органите на Държавна агенция „Архиви“ относно 

документите на Националния архивен фонд са задължителни за всички организации. 

(4) Държавна агенция „Архиви“ създава и поддържа Регистър на Националния архивен 

фонд в електронен формат и поддържа автоматизирана информационна система на 

архивите. 

(5) Държавна агенция „Архиви“ осъществява издателска дейност, сътрудничи със 

сродни чуждестранни учреждения, институти и международни организации и членува 

в Международния съвет на архивите. 

 

Чл. 12. (1) Държавна агенция „Архиви“ се създава към Министерския съвет и е 

юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. 

(2) Държавна агенция „Архиви“ се ръководи и представлява от председател, който се 

назначава с решение на Министерския съвет. 

(3) При осъществяване на своите функции председателят на Държавна агенция 

„Архиви“ се подпомага от заместник-председатели. 

 

Чл. 13. Председателят на Държавна агенция „Архиви“: 

1. осъществява общото ръководство, координация и контрол върху дейността по 

комплектуването, воденето на отчет и опазването на документите по чл. 6, ал. 1 

независимо от мястото им на съхранение и организира работата с тях; 

2. в рамките на своята компетентност издава методически указания и инструкции и 

осъществява прилагането на архивните стандарти; 

3. определя критериите за експертиза на ценността на документите, в т. ч. на 

електронните, и определя документите за постоянно запазване; 

4. утвърждава предложените срокове за временно съхранение на документите в 

държавните и общинските институции до предаването им в държавен архив съгласно 
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номенклатурите на делата и списъците на видовете документи извън тези, посочени в 

закон; 

5. контролира изработването на номенклатури на делата и списъци на документи със 

срокове за съхранение в държавните и общинските институции; 

6. води на отчет документите на Националния архивен фонд, както и на специален отчет 

особено ценните и уникалните документи и документите в риск; 

7. организира дейността по опазването на документите, контрола по фондовата 

наличност, реставрацията, консервацията и създаването на застрахователен фонд, 

както и на фонд от дигитални копия; 

8. съставя актове и издава наказателни постановления в предвидените от закона случаи 

и оправомощава други длъжностни лица от Държавна агенция „Архиви“ за тази дейност; 

9. осигурява разработването на научно-справочен апарат по състава и съдържанието на 

Националния архивен фонд; 

10. определя реда за използване на документите, съхранявани в архивите, и осигурява 

публичен достъп до тях; 

11. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 

представлява държавата при придобиване на ценни документи или техни копия чрез 

правни сделки; 

12. организира и осъществява научноизследователска дейност по документалистика, 

архивистика и други сродни на тях науки; 

13. сключва международни договори с чуждестранни партньори и осъществява 

международното сътрудничество в областта на архивното дело; 

14. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 

определя състава, задачите и правилата за работа на Централната експертно-

проверочна комисия и Централната експертна оценителна комисия; 

15. създава и други комисии или работни групи при необходимост за решаване на 

конкретни проблеми от теорията и практиката на архивното дело; 

16. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на 

Министерския съвет; 

17. съгласува дейностите на държавните архиви, осъществявани по този закон. 

 

Чл. 14. Структурата на Държавна агенция „Архиви“ се определя с устройствен 

правилник, приет от Министерския съвет. 

 

Чл. 15. (1) Към Държавна агенция „Архиви“ се създават: 

1. Централна експертно-проверочна комисия, и 

2. Централна експертна оценителна комисия. 
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(2) Комисията по ал. 1, т. 1 е помощен орган към председателя на Държавна агенция 

„Архиви“ за решаване на принципни въпроси от теорията и практиката на експертизата 

на ценността и комплектуването на архивните документи. 

(3) Комисията по ал. 1, т. 2 е помощен орган към председателя на Държавна агенция 

„Архиви“ за определяне на ценността на документи, които се предлагат на архивите от 

физически или юридически лица срещу възнаграждение, и за определяне на неговия 

размер. 

 

Чл. 16. Държавна агенция „Архиви“ организира и провежда квалификационни курсове, 

семинари, конференции и други форми на обучение за постоянното повишаване на 

квалификацията на служителите си. 

 

Чл. 17. Държавна агенция „Архиви“ организира и провежда курсове, семинари и други 

форми на обучение за работещите в учрежденските архиви и за членовете на 

експертните комисии в държавните и общинските институции и им издава 

сертификати. 

 

Раздел II. 

Централни и регионални държавни архиви  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – 

ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 

от 2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г.  

– ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 

 

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. 

е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – 

ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 

от 2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 

2010 г.) Структурата на Държавна агенция „Архиви“ включва централни и регионални 

държавни архиви. Регионалните държавни архиви се определят с Устройствения 

правилник на Държавна агенция „Архиви“. 

 

Чл. 19. Централните държавни архиви са: 

1. Централният държавен архив със седалище София, и 

2. Държавният военноисторически архив със седалище Велико Търново. 

Чл. 20. (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 
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Обект на дейността на Централния държавен архив са определените за постоянно 

запазване документи на централните структури на държавните органи и на други 

държавни и обществени институции, документалното наследство на личности от 

национално значение, както и документи за историята на България, съхранявани в 

чуждестранни архиви и други институции. 

 

Чл. 22. Обект на дейността на Държавния военноисторически архив са определените за 

постоянно запазване документи на Министерството на отбраната, Българската армия и 

на структурите на подчинение на министъра на отбраната, както и документалното 

наследство на значими личности, свързани с тях. 

 

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. 

е обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. – 

ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 

от 2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 

2010 г.) 

 

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. 

е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – 

ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 

от 2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 

2010 г.) Обект на дейността на регионалните държавни архиви са определените за 

постоянно запазване документи на областните администрации, на общините на 

територията на съответния регион, на териториалните структури на държавните 

органи и на други държавни и общински институции, намиращи се на територията на 

региона, на органи и организации с местно значение, както и документалното 

наследство на значими личности от местно значение. 

 

Чл. 25. Архивите по чл. 21 – 24 осъществяват: 

1. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) подбор, комплектуване и обработване на документи 

включително на лични данни; 

2. научно-методическо ръководство и контрол на организацията на работата с 

документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и 

общинските институции и опазването на документите в деловодните служби; 

3. експертна помощ при изработването на номенклатури на делата и ведомствени 

списъци на документи със срокове за съхранение в държавните и общинските 

институции; 

4. регистриране, водене на отчет на документите и поддържане на съответната част от 

Регистъра на Националния архивен фонд; 

5. създаване на научно-справочен апарат към съхраняваните документи и поддържане 

на съответната част от автоматизираната информационна система на архивите; 

6. осигуряване на достъп и предоставяне на документите за използване; 

7. опазване, реставриране, консервиране и създаване на застрахователен фонд на 

документите. 
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Чл. 26. (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. 

е обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. – 

ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 

от 2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 

2010 г.) 

 

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 

2009 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., 

изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, 

бр. 59 от 2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 

от 2010 г.) Превантивният, текущият и последващият контрол по изпълнението на 

задълженията по този закон се осъществяват от председателя на агенцията или 

оправомощени от него длъжностни лица. 

(2) Лицата по ал. 1 имат право: 

1. на достъп до документите, включително на електронен носител, които се съхраняват 

в държавните и общинските институции; 

2. да се запознават с докладите на вътрешните одитори, инспекторатите, Сметната 

палата и други контролни органи, които се съхраняват в проверяваната държавна или 

общинска институция, в частта им, отнасяща се до организацията и опазването на 

документите. 

(3) При изпълнение на служебните си задължения лицата по ал. 1 са длъжни да: 

1. се легитимират със служебната си карта; 

2. отразяват обективно и точно резултатите от извършената контролна дейност въз 

основа на проверените служебно от тях факти и обстоятелства и да запознават с тях 

ръководителите на проверяваната организация; 

3. не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при и/или по повод на 

изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, предвидени със закон. 

(4) (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 

(5) (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., отм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 

 

Раздел III. 

Финансиране 

 

Чл. 28. (1) (Отм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

(2) В бюджета на Държавна агенция „Архиви“ постъпват приходи от: 

1. държавни такси за приемане на заявления по образец, заверки на архивни документи 

и издаване на удостоверения; размерите на държавните такси се определят с тарифа, 

одобрена от Министерския съвет; 
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2. други услуги, произтичащи от дейността на Държавна агенция „Архиви“, по цени, 

определени с акт на Министерския съвет; 

3. печатни издания на агенцията; 

4. постъпления за ползване на недвижимо имущество – държавна собственост, 

включително и на почивни бази; 

5. такси и разноски по чл. 64, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс; 

6. целеви средства по европейски, международни и други проекти и програми 

(индивидуални и съвместни); 

7. дарения от физически и юридически лица; 

8. наложени глоби и имуществени санкции по този закон; 

9. други източници и дейности, разрешени от закона. 

 

Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

 

Раздел IV. 

Национален архивен съвет 

 

Чл. 30. Към председателя на Държавна агенция „Архиви“ се създава Национален 

архивен съвет за координация при осъществяването на държавната политика за 

развитие и усъвършенстване на архивното дело и на мерките за опазване на 

Националния архивен фонд. 

 

Чл. 31. Националният архивен съвет е междуведомствен консултативен орган, който: 

1. обсъжда и дава становища по проектите на стратегии, програми и нормативни актове, 

свързани с опазването на Националния архивен фонд и с развитието и 

усъвършенстването на архивното дело в страната, и прави предложения пред 

Министерския съвет за тяхното приемане; 

2. координира взаимодействието между учрежденските архиви и държавните архиви, 

както и между Държавна агенция „Архиви“ и държавните архиви извън нейната 

структура; 

3. съдейства за попълването и системното водене на Регистъра на Националния архивен 

фонд; 

4. съгласува изискванията за комплектуването, воденето на отчет и съхраняването на 

архивните документи в архив и за тяхната консервация и реставрация и предоставяне 

за използването им; 

5. предлага мерки за опазване на особено ценните и уникалните документи от 

Националния архивен фонд и на документалното наследство в риск чрез осигуряване на 

съвременна материално-техническа база и съответно финансиране. 

 

Чл. 32. (1) Националният архивен съвет се състои от 11 членове и включва 

представители на архивите по чл. 6, ал. 1. 

(2) Съставът на Националния архивен съвет и редът за неговата работа се определят от 

Министерския съвет. 
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Раздел V. 

Архиви и архивни сбирки на музеи, библиотеки, читалища,  

културни, религиозни и други публични институции 

 

Чл. 33. (1) Архиви, които съхраняват документи от определен вид, период или начин на 

създаване, са: 

1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Направление „Ръкописно-

документално и книжовно наследство“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ – за документи от времето на възникването на българската държава и за 

документи на видни общественици, писатели, културни и научни дейци до 1878 г.; 

2. Научният архив на Българската академия на науките – за документи на Българското 

книжовно дружество и на институтите и сътрудниците на Българската академия на 

науките; 

3. Българската национална филмотека – за българските игрални, документални, 

хроникални, научнопопулярни и анимационни филми и документацията по тяхното 

произвеждане, за популяризиране на киноизкуството и кинематографичната култура у 

нас; 

4. Архивът на Българската национална телевизия – за кино- и телевизионни филми, 

видеофилми и звукозаписи; 

5. Архивът на Българското национално радио – „Златен фонд“ за фонодокументи; 

6. Държавният геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър – за геодезически, картографски и 

кадастрални документи; 

7. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 

20.11.2009 г.) Архивът на Националния институт за недвижимото културно наследство – 

за Националния регистър на недвижимите културни ценности, документации за 

недвижими културни ценности и за обектите, свързани с българската история и култура 

извън страната; 

8. (нова – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Архивът 

на Министерството на вътрешните работи – за документи, създадени в резултат на 

дейността на структурите в министерството, които се съхраняват постоянно от 

Министерството на вътрешните работи. 

(2) В държавните и общинските музеи и библиотеки, в читалищата, в културните, 

религиозните и други публични институции се съхраняват исторически формирали се 

архивни сбирки и постъпват документи, притежание на юридически и физически лица 

при писмено изразено желание от страна на собствениците им. 

(3) Организациите по ал. 2 нямат право да приемат ценни документи от държавни и 

общински институции, обект на комплектуване от държавните архиви. 

(4) Документите по ал. 1 и 2 се предоставят за публично ползване съгласно 

методическите изисквания на Държавна агенция „Архиви“. 

 

Чл. 34. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Държавна агенция „Архиви“ и 

нейните структури оказват методическа помощ при работа с архивни сбирки и 

документи в държавните и общинските музеи и библиотеки, в читалищата, в 
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културните, религиозните и други публични институции в съответствие с изискванията 

на този закон и при спазване на Закона за културното наследство и на действащото 

законодателство в тази област. 

 

Раздел VI. 

Частни архиви 

 

Чл. 35. (1) Частните архиви се създават и финансират от физически или юридически 

лица. 

(2) В частните архиви се обработват, съхраняват и предоставят за използване 

документи, създадени или законно придобити от физически или юридически лица. 

Чл. 36. (1) Документите в частните архиви за историята на България се декларират пред 

Държавна агенция „Архиви“ или пред нейни структури. 

(2) Експерти на Държавна агенция „Архиви“ извършват оценка на ценността на 

документите по ал. 1. 

(3) Документите, които са определени като ценни, се вписват в Регистъра на 

Националния архивен фонд в едномесечен срок след декларирането им. 

(4) Документите по ал. 3 се предоставят за публично използване. 

 

Чл. 37. (1) Частните архиви нямат право да приемат за постоянно съхранение ценни 

документи от държавни организации, обект на комплектуване от държавните архиви. 

(2) Частните архиви могат временно, по изключение, да предоставят архивохранилищна 

площ за съхранение на документи по ал. 1 до приемането им в държавните архиви. 

 

Чл. 38. Държавна агенция „Архиви“ и нейните структури подпомагат методически 

частните архиви и осъществяват контрол по спазването на разпоредбите на този закон. 

 

Чл. 39. Други архиви се създават със специален закон. 

 

Глава трета. 

ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД 

 

Раздел I. 

Документи на държавни и общински институции 

 

Чл. 40. Основни източници за комплектуване на държавните архиви с документи са 

държавните и общинските институции. 

 

Чл. 41. (1) Органите на управление на държавните и общинските институции отговарят 

за дейностите по организирането, опазването и текущото използване на техните 

документални фондове, научно-техническата обработка на документите и предаването 

им в държавните архиви. 

(2) За осъществяване на работата с документите в държавната или общинската 

институция органите им на управление създават деловодна служба, учрежденски архив 

и постоянно действаща експертна комисия. 
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Чл. 42. (1) Органите по чл. 41 назначават постоянно действащи експертни комисии, 

които ежегодно проверяват наличността, условията за съхраняването и опазването на 

документите. Резултатите от проверките се отразяват в протокол, който се изпраща за 

сведение в съответния държавен архив в едномесечен срок. 

(2) В състава на експертните комисии по ал. 1 задължително се включват завеждащият 

учрежденския архив, деловодителят и ръководители на структурни звена. 

(3) За осъществяване на дейността на учрежденските архиви органите по чл. 41 

осигуряват квалифицирани служители, архивохранилищна площ и оборудване. 

 

Чл. 43. (1) Постоянно действащите експертни комисии на държавните и общинските 

институции изработват номенклатури на делата и списъци на видовете документи със 

срокове за тяхното съхранение. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 

Номенклатурите и списъците се одобряват от съответните органи по чл. 41 и се 

утвърждават от председателя на Държавна агенция „Архиви“. 

 

Чл. 44. Сроковете за запазване на отделните дела се посочват в номенклатурата на 

делата. В течение на календарната година документите се отнасят към дела със срок за 

запазване, с което се осъществява текуща експертиза на тяхната ценност. 

 

Чл. 45. (1) Всички приключили в деловодните служби на държавните и общинските 

институции документи до 31 декември на текущата година се предават в техните 

учрежденски архиви до 30 юни следващата година. 

(2) Деловодните служби предават документите в учрежденските си архиви, 

организирани в дела съгласно утвърдената номенклатура. 

(3) Учрежденските архиви на държавните и общинските институции съхраняват 

документите до тяхното предаване в съответния държавен архив или до 

унищожаването им. 

 

Чл. 46. (1) Срокът на запазване на документите, отразяващи основните дейности в 

държавните и общинските институции, е 20 години. 

(2) Срокът за запазване на документи извън този по ал. 1 се определя със закон. 

(3) Проекти на закони, в които се определят и променят срокове за запазване на 

документи по ал. 2, се съгласуват предварително с председателя на Държавна агенция 

„Архиви“. 

 

Чл. 47. (1) След изтичане на срока по чл. 46, ал. 1 постоянно действащата експертна 

комисия извършва експертиза на ценността на документите въз основа на система от 

критерии, определени с наредбата по чл. 52. Резултатите от експертизата се оформят в 

описи на документи, определени в следните категории: 

1. документи за постоянно запазване; 
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2. документи, определени като неценни, и 

3. документи с дългосрочно справочно значение. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 

г.) Описите на постоянно действащата експертна комисия се одобряват от органа на 

управление на съответната държавна или общинска институция и се утвърждават от 

председателя на Държавна агенция „Архиви“. 

 

Чл. 48. (1) Документите, определени за постоянно запазване, образуват архивния фонд 

на организацията и се предават в съответния държавен архив. 

(2) В архивния фонд се включват само оригинални, оформени по стандарт документи. 

(3) Документите, определени като неценни, се описват в опис и се унищожават. 

(4) Документите с дългосрочно справочно значение се описват и се съхраняват в 

организацията до изтичане на определените им срокове, след което се извършва 

експертиза. 

(5) Документите, съдържащи класифицирана информация, се предават на държавните 

архиви по реда, определен в този закон, и след изтичането на сроковете, определени в 

Закона за защита на класифицираната информация. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Документите по ал. 1, съдържащи лични данни, се 

предават в държавните архиви от органите за управление на държавните и общинските 

институции с тяхно разрешение. 

 

Чл. 49. (1) Документите от масово-типов характер, неподлежащи на запазване, могат да 

се унищожават с акт. Актът се утвърждава от ръководителя на съответната държавна 

или общинска институция. 

(2) Актът по ал. 1 се съставя от постоянно действаща експертна комисия съобразно 

давностните срокове, посочени в закон, и тези, посочени в номенклатурата на делата и 

в списъците на документи със срокове на съхранение. 

(3) Екземпляр от утвърдения акт по ал. 1 се изпраща в двумесечен срок преди 

унищожаването на документите за сведение в съответния държавен архив. 

 

Чл. 50. Учрежденският архив и постоянно действащата експертна комисия 

осъществяват своята дейност под методическото ръководство и контрол на държавния 

архив, на който държавната или общинската институция е фондообразувател. 

 

Чл. 51. (1) При закриване на държавни или общински институции, при заличаване или 

приключване на производство по несъстоятелност на търговски дружества по смисъла 

на § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба ръководителите, ликвидаторите или 

синдиците съгласувано с Държавна агенция „Архиви“ са длъжни в 6-месечен срок да 

предадат ценните документи в съответните държавни архиви. Закриването или 

заличаването се извършва след представяне на удостоверение от съответния държавен 

архив за предаване на ценните документи. 
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(2) Документите със справочно значение на организациите по ал. 1 и на заличените 

юридически лица без правоприемник, неподлежащи на предаване в съответния 

държавен архив и в териториалните структури на Националния осигурителен институт, 

се съхраняват по ред, определен с акт на Министерския съвет. 

 

Чл. 52. Редът за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и 

използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските 

институции се определя с наредба, приета от Министерския съвет. 

 

Раздел II. 

Документи на физически лица 

 

Чл. 53. Източници за комплектуване на архивите с документи могат да бъдат и лични 

архивни фондове и колекции на значими за обществото личности. 

 

Чл. 54. Приемането и вписването в Регистъра на Националния архивен фонд на лични 

архивни фондове или колекции се осъществява след писмено декларирано желание от 

страна на собствениците им и извършването на експертна оценка от Държавна агенция 

„Архиви“. 

 

Чл. 55. (1) Документите по чл. 53 се приемат в архивите чрез дарение, завещание или 

срещу възнаграждение от техните създатели, наследници или лица, които са ги 

придобили и запазили. 

(2) При дарение или завещание на документи създателите им или техните наследници 

могат да поставят и условия за достъпа до тях и използването им. 

(3) Условията по приемането, съхраняването и използването на документите в архивите 

могат да се определят със съответното завещание или дарение. 

(4) Придобиването на лични архивни фондове или колекции чрез дарение или 

завещание не засяга авторските права върху тях. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 

В случаите на придобити срещу възнаграждение документи от юридически или 

физически лица стойността на възнаграждението се определя по ред, определен с 

Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“. 

 

Раздел III. 

Документи на политически партии, юридически лица с нестопанска цел и 

търговски дружества 

 

Чл. 56. Източници за комплектуване на архивите с документи могат да бъдат 

политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, 

декларирали желанието си за предаване на документи. 
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Чл. 57. Приемането на документите се извършва след писмено декларирано желание от 

компетентните органи, представляващи организациите по чл. 56, и извършване на 

експертна оценка от Държавна агенция „Архиви“. 

 

Чл. 58. Условията по приемането, съхраняването и използването на документите в 

архивите се определят с договор. 

 

Раздел IV. 

Документи от чуждестранни архиви, други институции и граждани 

 

Чл. 59. Източници за комплектуване на архивите с документи могат да бъдат и 

документи или копия на документи от чуждестранни архиви, други институции, както 

и от българи и български организации в чужбина. 

 

Чл. 60. Копия на документи, издирени в чуждестранни архиви и други институции чрез 

финансиране от българската държава, постъпват за съхранение в Централния държавен 

архив. 

 

Чл. 61. Документи или копия на документи от българи и български организации в 

чужбина могат да постъпят в избрания от тях архив след писмено декларирано желание 

за това и след извършването на експертна оценка от Държавна агенция „Архиви“. 

Чл. 62. Условията по приемането, съхраняването и използването на документите в 

архивите, предадени от българи и български организации в чужбина, се определят с 

договор. 

 

Глава четвърта. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

 

Раздел I. 

Регистрационни и отчетни единици и форми 

 

Чл. 63. Регистрацията и отчетността на документите имат за цел да установяват 

наличността на документите и да осигуряват тяхното съхранение и използване. 

 

Чл. 64. Всички документи от Националния архивен фонд подлежат на регистрация. 

 

Чл. 65. Държавна агенция „Архиви“ води Централна фондова картотека, която съдържа 

обобщените данни по отчетността за регистрираните в системата фондове и се 

поддържа като единна база данни. 

 

Чл. 66. (1) Отчетността в държавните архиви се осъществява чрез строго определени 

отчетни единици и форми. 

(2) Основни отчетни единици са архивните фондове, архивните колекции и частичните 

постъпления. 
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(3) Основни отчетни форми са: фондова картотека, списък на постъпленията, списък на 

фондовете, списък на частичните постъпления, списък на спомените, списък за 

специална регистрация и инвентарни описи. 

(4) Самостоятелен архивен фонд се регистрира при наличие на цялостна документация 

за дейността на организация, съответно на физическо лице. 

(5) Видово и/или тематично свързани документи на различни фондообразуватели, 

които не са достатъчни за формиране на самостоятелни архивни фондове, се 

организират и регистрират като архивни колекции. 

(6) Като частични постъпления се регистрират отделни документи или групи от 

документи, недостатъчни за формиране на архивен фонд или колекция. 

(7) В рамките на архивните фондове или колекции документите се групират в архивни 

единици. 

 

Чл. 67. За осъществяване на отчетността се използват унифицирани форми, утвърдени 

от председателя на Държавна агенция „Архиви“. 

 

Раздел II. 

Регистър на Националния архивен фонд 

 

Чл. 68. (1) Агенцията създава и поддържа Регистър на Националния архивен фонд в 

електронен формат. 

(2) Регистърът се създава с цел: 

1. централизиране на информацията за архивни фондове и документи в архивите, за 

архивните сбирки и отделни архивни документи; 

2. осигуряване на публичност на архивните сбирки и документи – собственост на 

юридически и физически лица; 

3. разширяване на възможностите за опазване и използване на Националния архивен 

фонд. 

 

Чл. 69. (1) В Регистъра на Националния архивен фонд се вписват данни за състава и 

съдържанието на архивните документи, техния собственик, мястото на съхраняването 

им и вида на техния носител. 

(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на Националния архивен 

фонд, и редът за неговото водене се определят с наредба, приета от Министерския съвет. 

 

Чл. 70. Архивите по чл. 6, ал. 1, както и физически и юридически лица, притежаващи 

ценни документи, предоставят необходимите данни за Регистъра на Националния 

архивен фонд. 

 

Чл. 71. Регистърът на Националния архивен фонд е публичен и се поддържа като единна 

база данни. 
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Глава пета. 

ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  

ОТ НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД 

 

Чл. 72. Държавните и общинските институции не могат да унищожават документи, 

определени за постоянно запазване от Държавна агенция „Архиви“. 

 

Чл. 73. Собственици, които притежават ценни документи, вписани в Регистъра на 

Националния архивен фонд, ги съхраняват съгласно методическите изисквания и 

стандарти на Държавна агенция „Архиви“ и осигуряват тяхното опазване. 

 

Чл. 74. (1) Собствениците, които притежават ценни документи, вписани в Регистъра на 

Националния архивен фонд, уведомяват писмено председателя на Държавна агенция 

„Архиви“ за необходимостта от реставрация и консервация на документите. 

(2) Необходимостта от реставрация и консервация на документите по ал. 1 се определя 

от експерти на Държавна агенция „Архиви“. 

(3) Реставрацията и консервацията на документите по ал. 1 се извършват от Държавна 

агенция „Архиви“. 

 

Чл. 75. За опазването и съхранението на документите в държавните и общинските 

институции до изтичането на срока по чл. 46, ал. 1 носят отговорност техните 

ръководители. 

 

Чл. 76. При прекратяване на служебни или трудови правоотношения служителите в 

държавните и общинските институции предават всички намиращи се при тях 

документи на прекия ръководител с протокол. 

 

Чл. 77. При смяна на ръководителите на съответните държавни и общински 

институции, на структурните им звена и на завеждащите учрежденските архиви 

наличните документи се предават, съответно приемат с опис и протокол. 

 

Чл. 78. При преобразуване на държавни организации ръководителите им съгласувано с 

Държавна агенция „Архиви“, съответно нейните структури в страната, приемат мерки за 

организацията, опазването и използването на документите. 

 

Чл. 79. (1) За наличието и състоянието на приетите за постоянно запазване документи 

в архив или в друга държавна или общинска институция отговорност носят 

ръководителят на архива и длъжностните лица, които отговарят за съхранението на 

документите в архивохранилищата и читалните. 

(2) Читателите носят отговорност, ако виновно причинят щети на документи при 

тяхното използване. Нарушението се установява с акт на оправомощеното длъжностно 

лице. 
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Чл. 80. (1) Особено ценните и уникалните документи в Националния архивен фонд 

представляват национално богатство и за тях се полагат приоритетни грижи от 

държавата. 

(2) Документите по ал. 1 се определят от специализирана комисия, която се назначава 

от председателя на Държавна агенция „Архиви“ и осъществява дейността си по 

утвърдени от него критерии и правила. Данните за тези документи се вписват в 

Регистъра на Националния архивен фонд. 

(3) На лицата, съобщили за документи в риск или предотвратили унищожаването им, 

могат да се издават грамоти и/или да се изплаща възнаграждение от бюджета на 

Държавна агенция „Архиви“, като неговият размер се определя от председателя по 

предложение на Централната експертна оценителна комисия. 

 

Чл. 81. (1) Документите се съхраняват в архивохранилища, които осигуряват тяхното 

физическо запазване, защитата им от посегателства и подреждането им по подходящ за 

търсене начин. 

(2) За документите в архивохранилищата се осигуряват необходимите температурно-

влажностен режим, противопожарна защита, защита от наводнения и контролиран 

достъп до обекта съобразно съответните стандарти. 

(3) Контролът по фондовата наличност се осъществява чрез периодични паспортизации 

съгласно методическите указания и инструкции, издадени от председателя на 

Държавна агенция „Архиви“. 

 

Чл. 82. (1) За физическото стабилизиране и възстановяване на документите в близък до 

първоначалния им вид при максимално запазване на автентичността им архивите 

осигуряват консервацията и реставрацията им в специализирани лаборатории. 

(2) Консервация и реставрация на документи се извършват само от лица, които имат 

необходимата професионална квалификация за извършване на съответната 

консервационно-реставрационна дейност. 

 

Чл. 83. (1) Архивите задължително осигуряват копия на съхраняваните от тях особено 

ценни документи, както и на документите, които често се предоставят за използване. 

(2) При наличие на копие на документ оригиналът не се предоставя за използване. 

(3) Копията се регистрират във фондовата картотека на архива, а копията на особено 

ценните документи и копията, придобити от чужбина – и в Регистъра на Националния 

архивен фонд. 

Глава шеста. 

ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ 

 

Раздел I. 

Достъп до документи 

 

Чл. 84. Архивите по чл. 6, ал. 1 осигуряват публичен достъп на потребителите до 

документите, които съхраняват. 
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Чл. 85. Достъпът до документи може да бъде ограничен, когато това е предвидено в 

закон. 

 

Чл. 86. Достъпът до документи може да бъде временно ограничен и когато: 

1. документите не са обработени съгласно изискванията на архивната методика; 

2. физическото състояние на документите не позволява използването им; 

3. документите са предоставени на друг потребител; 

4. документите се реставрират или микрофилмират; 

5. заинтересованите лица не са подали достатъчни сведения за намирането на 

търсените данни; 

6. използването им противоречи на законните интереси на трети лица; 

7. използването им противоречи на условията, поставени от лицето, предало 

документите; 

8. използването им противоречи на разпоредбите на Закона за авторското право и 

сродните му права или на други закони. 

 

Чл. 87. (1) Разрешението за достъп и отказът за достъп се издават в писмена форма от 

ръководителя на съответния архив. Отказът за достъп се мотивира на основание на 

съответния закон или с волята на дарителите. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Отказът за достъп може да се 

обжалва от заявителя по реда и в сроковете, предвидени в 

Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е 

окончателно. 

 

Чл. 88. (1) За осигуряване на достъпа архивите по чл. 6, ал. 1 изграждат научно-

справочен апарат към документите, който е публичен. 

(2) Научно-справочният апарат съдържа данни и за ограниченията в достъпа. 

 

Раздел II. 

Използване на документи 

 

Чл. 89. Документите от Националния архивен фонд се използват за целите на 

управлението, за развитието на науката и културата, за защитата на правата и 

законните интереси на физически и юридически лица. 

 

Чл. 90. Използването на документи от Националния архивен фонд се извършва: 

1. чрез предоставянето им в оригинал или копия на различни носители в читални; 

2. по кореспондентски път чрез предоставяне на копия на различни носители или 

справки за съдържанието на документите; 

3. чрез публикуването им на традиционни и цифрови носители; 

4. чрез организиране на изложби, създаване на филми, радио- и телевизионни 

предавания или чрез други форми на популяризиране. 

 

Чл. 91. Редът за използване на документите от Националния архивен фонд се определя 

с наредба, приета от Министерския съвет. 
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Чл. 92. Документи от Националния архивен фонд от фондове и колекции на лица, 

фамилии и родове се предоставят за използване, освен ако лицето или неговите 

наследници не са поставили ограничителни условия. 

 

Чл. 93. (1) Използването на документи от Националния архивен фонд може да бъде 

временно забранено за срок до три месеца на лице, нарушило реда за използването, 

определен с наредбата по чл. 91. 

(2) При установено повторно нарушение лицето се лишава от право на използване на 

документи за срок от една година. 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 се издава заповед на председателя на Държавна агенция 

„Архиви“. 

 

Чл. 94. (1) Не се разрешава използването на оригинали на документи извън държавните 

архиви. 

(2) За нуждите на държавните органи и организации, на физическите и юридическите 

лица се предоставят само заверени копия на документи – съставна част на Националния 

архивен фонд. 

Глава седма. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 95. На лица, извършили нарушения на чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 37, ал. 1, чл. 49, ал. 3, чл. 51, 

ал. 1, чл. 77 и 78, се налага глоба в размер от 500 до 3000 лв. 

 

Чл. 96. При неизпълнение на задължението по чл. 73 на физическите лица се налага 

глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица – имуществена санкция в 

размер от 1000 до 2000 лв. 

 

Чл. 97. (1) Длъжностно лице по чл. 41, ал. 1, което не осигури подходящи условия за 

опазване на документи и допусне те да се изгубят, повредят или унищожат, се наказва с 

глоба от 2000 до 6000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. 

(2) При повторно извършване на същото нарушение наказанието е глоба от 4000 до 12 

000 лв. 

 

Чл. 98. Наказва се с глоба от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, 

който: 

1. не изпълни разпореждане или указание на органите на Държавна агенция „Архиви“, 

съответно на органите на нейните структури в страната; 

2. не предаде документите на държавната или общинската институция за съхранение в 

съответния държавен архив; 

3. повреди, унищожи или изгуби документи при тяхното използване. 

 

Чл. 99. На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица за нарушения 

на наредбите по прилагането на закона, за които не са предвидени санкции по тази 

глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 1000 до 2000 лв. 
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Чл. 100. (1) Нарушенията на този закон се установяват с актове, съставени от 

длъжностни лица, определени от председателя на Държавна агенция „Архиви“. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2009 г. е 

обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 2010 г. – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 59 от 2010 г., в сила от 12.06.2010 г., влизането в сила на редакцията от ДВ, бр. 59 от 

2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 2010 

г.) Въз основа на съставените актове се издават наказателни постановления от 

председателя на Държавна агенция „Архиви“. 

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „Акт за унищожаване на документи“ е документ за удостоверяване на количеството и 

състава на унищожените документи от масово-типов характер с изтекъл срок за 

съхранение. 

2. „Архивен фонд“ е тази част от документалния фонд на държавна 

организация/физическо лице, която е определена поради ценността си за постоянно 

запазване и е приета в архив с постоянен състав, както и сформирана в архива 

съвкупност от документи, които исторически и/или логически са свързани помежду си 

(архивна колекция). 

3. „Архивна единица“ е дело, прието в архив и вписано със свой номер в инвентарен опис 

на архивен фонд, както и физически обособена група документи (отделен документ), 

вписана в инвентарен опис със самостоятелен номер (технически проект или негова 

част, карта, албум, ролка, микрофилм, микрофиш, магнитна лента, матрица, пакет 

дискове и други). 

4. „Дело“ е група документи с еднакъв срок за съхранение, свързани по вид, тематика или 

по друг признак. 

5. „Деловодна служба“ (деловодство, регистратура) е структурно звено в организация, 

управляваща текущите документи до предаването им в учрежденски архив. 

6. „Документ“ е материален обект с информация, фиксирана върху какъвто и да е 

носител, създадена/получена и запазена от организация или лице при изпълнение на 

задължения, определени със закон или произтичащи от действие. 

7. „Документи в риск“ са документи, които са в тежко физическо състояние или се 

съхраняват в условия, които застрашават физическото им състояние. 

8. „Документален фонд“ на държавна организация/физическо лице е съвкупността от 

документи, образувана при осъществяването на тяхната дейност. 

9. „Документи с дългосрочно справочно значение“ са документи, които са свързани с 

трудови и служебни отношения, имотно и гражданско състояние и други. 

10. „Документи от масово-типов характер с краткосрочно справочно значение“ са 

документи, които се съхраняват в организациите за срок от една до 5 години. 
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11. „Държавни и общински институции“ са бюджетните организации, държавните 

предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, търговските дружества, в които 

държавата или община притежават мажоритарния дял, търговските дружества с 

блокираща квота държавно или общинско участие в капитала, търговските дружества, 

в които държавата притежава привилегирована акция („златна акция“), и 

неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които 

държавата или община участват пряко или косвено в имуществото им. 

12. „Експертиза на ценността“ е процес на определяне на ценността на документите въз 

основа на научнообосновани критерии с цел категоризирането на едни документи за 

постоянно запазване и други за унищожаване. 

13. „Застрахователно копие на документ“ е копие на документ, изготвено за физическо 

опазване и за замяна на документа в случай на унищожаването му. 

14. „Застрахователен фонд“ е съвкупността от застрахователните копия на архивни 

документи, създадени с цел запазване на информацията, в случай на унищожаване или 

повреда на оригиналите при природни бедствия, военни конфликти, терористични 

актове и други, както и на особено ценни документи. 

15. „Комплектуване на архив“ е системно попълване на архив с документи в 

съответствие с неговия профил. 

16. „Научно-справочен апарат“ са справочниците, създадени по отчета, състава и 

съдържанието на документите. 

17. „Номенклатура на делата“ е систематичен списък на заглавията на делата, които 

предстои да се образуват в държавната организация, с посочени срокове на 

съхранението им. 

18. „Опазване“ е система от предпазни мерки, включваща организационни, финансови и 

други стратегически решения за поддържане на целостта и продължителността на 

живот на документите, както и мероприятия за физическото им опазване от 

посегателства. 

19. „Особено ценен документ“ е документ от Националния архивен фонд с непреходно 

културно-историческо значение и научна стойност за обществото и държавата, по 

отношение на който е установен специален режим на отчет, съхранение и използване. 

20. „Паспортизация на фонд“ е проверка на наличието и състоянието на документите в 

архивен фонд, извършвана периодично или при промяна на условията и мястото на 

съхранението им. 

21. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на 

наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид 

нарушение. 

22. „Принцип на произхода“ е принцип, според който документите в архив с постоянен 

състав се отнасят към този архивен фонд, от който произхождат, а вътре във фонда 

запазват първоначалния си ред, даден в деловодната служба на съответната държавна 

организация. 

23. „Съхранение“ е дейност по осигуряване на архивохранилища и тяхното оборудване, 

рационалното разполагане на документите в тях, охраната им, поддържането на 

оптимален температурно-влажностен режим, физикохимичната обработка, 

консервацията и реставрацията, изработването на застрахователни копия. 
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24. „Текуща експертиза“ е ежегодно систематизиране на документите в дела в 

учрежденския архив съгласно номенклатурата на делата с посочени срокове на 

съхранение. 

25. „Учрежденски архив“ е архив с променлив състав на документите на отделна 

държавна организация, в който те се съхраняват до тяхното предаване в съответния 

държавен архив или унищожаването им. 

26. „Фондообразувател“ е държавна организация, физическо или юридическо лице, 

създали или за които са създадени документи, подлежащи на постоянно запазване в 

архив. 

27. „Ценен документ“ е документ, преминал през експертна оценка въз основа на 

научнообосновани критерии и признат за такъв. 

 
Преходни и Заключителни разпоредби 
 
§ 2. Ценни документи, придобити по наследство, дарение, завещание или по друг начин 

до влизането в сила на този закон, се декларират в 6-месечен срок от влизането му в 

сила. 

 

§ 3. Документите в държавните архиви, които съдържат лични данни на граждани и са 

били предоставяни за използване преди влизането в сила на Закона за защита на 

личните данни, продължават да са достъпни и се предоставят по общия ред. 

 

§ 4. Собствениците на приватизирани търговски дружества или обекти – бивша 

държавна или общинска собственост, в 6-месечен срок от влизането в сила на закона 

предават на държавните архиви намиращите се в дружествата или обектите 

документи – държавна или общинска собственост, създадени от началото на дейността 

им до датата на влизане в сила на съответния приватизационен договор. 

 

§ 5. (1) Държавна агенция „Архиви“ е правоприемник на документите от архива, на 

пасивите, активите и другите права и задължения на Главното управление на архивите 

при Министерския съвет. 

(2) Правоотношенията на служителите на Главното управление на архивите при 

Министерския съвет се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона 

за държавния служител и в съответствие с определените с Устройствения правилник на 

Държавна агенция „Архиви“ структура и числен състав. 

 

§ 6. До влизането в сила на наредбите по чл. 52 и чл. 69, ал. 2 се прилагат действащите 

подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон. 

 

§ 7. Законът за Държавния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм., бр. 63 от 1976 г., 

бр. 35 от 1977 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 12 от 1993 г., бр. 109 от 2001 г.) се отменя. 

§ 8. 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., 
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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., бр. 

97 от 1995 г. – Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., 

бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г., бр. 120 от 1997 г. – Решение № 19 на 

Конституционния съд 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., бр. 98 от 2000 г. – Решение № 14 на Конституционния съд 

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 от 2007 г.) в чл. 278 се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „архивен материал, влизащ в държавния архив“ се заменят с 

„документ/документи от Националния архивен фонд“. 

2. В ал. 2 след думата „културата“ се добавя „или документ/документи от Националния 

архивен фонд“. 

3. В ал. 3 думите „архивен материал, включен в държавния архив“ се заменят с 

„документ/документи от Националния архивен фонд“. 

 

§ 9. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 

от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г.) в чл. 12, т. 3 думата 

„Държавния“ се заменя с „Националния“. 

 

§ 10. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 

от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г.) се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 42, ал. 1 думата „Държавния“ се заменя с „Националния“. 

2. В чл. 43 думата „Държавния“ се заменя с „Националния“. 

 

§ 11. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 

1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 от 2007 г.) в чл. 8, 

т. 2 думата „Държавния“ се заменя с „Националния“. 

 

§ 12. В Закона за геодезията и картографията (ДВ, бр. 29 от 2006 г.) в чл. 20, ал. 1 и чл. 21, 

ал. 5 думата „Държавния“ се заменя с „Националния“. 

 

§ 13. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 

2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г.) в чл. 1, ал. 7 накрая се добавя „както 

и за информацията, която се съхранява в Националния архивен фонд“. 

 

§ 14. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; 

попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., 

бр. 46 от 2007 г.) в чл. 33, ал. 2 думите „Държавния архивен фонд“ се заменят със 

„съответния държавен архив“. 

§ 15. В Закона за избиране на народни представители (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; бр. 44 от 

2001 г. – Решение № 8 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 28, 
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32 и 38 от 2005 г., бр. 24, 30, 63 и 95 от 2006 г.) в чл. 23, ал. 1, т. 22 думата „Държавния“ се 

заменя с „Националния“. 

 

§ 16. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 

на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г.) в § 11 от 

преходните и заключителните разпоредби думата „Държавния“ се заменя с 

„Националния“. 

§ 17. В Закона за ветераните от войните (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; изм., бр. 49 от 2000 

г., бр. 40 от 2007 г.) в чл. 3, ал. 2 думите „Главното управление на архивите при 

Министерския съвет“ се заменят с „Държавна агенция „Архиви“. 

 

§ 18. В Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 

произведения (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г.) в чл. 9 се създава 

т. 6: 

„6. Държавна агенция „Архиви“ – обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 5, които са създадени при 

ползването на архивни документи от Националния архивен фонд.“ 

 

§ 19. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., 

бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41 и 46 от 2007 г.) в чл. 116, ал. 3 думата „Държавния“ 

се заменя с „Националния“. 

 

§ 20. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 

30, 33, 34, 59, 63, 73, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.) в чл. 38, ал. 1 и 2 думата 

„Държавния“ се заменя с „Националния“. 

 

§ 21. Наредбите по чл. 52, чл. 69, ал. 2 и чл. 91 се приемат от Министерския съвет в 6-

месечен срок от влизането в сила на закона. Наредбата по чл. 9, ал. 2 се приема от 

Министерския съвет в срок една година от влизането в сила на закона. 

 

§ 22. Изпълнението на закона се възлага на председателя на Държавна агенция „Архиви“. 

 

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

------------------------- 

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 29 юни 2007 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.) 

 

§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, 

които влизат в сила от 10 април 2010 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ 

(ОБН. – ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г.) 

 

§ 12. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в  „Държавен 

вестник“, с изключение на глава седма, която влиза в сила от 1 януари 2010 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД 

(ОБН. – ДВ, БР. 78 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.) 

 

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

(ОБН. – ДВ, БР. 92 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2009 Г.) 

 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

(ОБН. – ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.) 

 

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в  „Държавен вестник“ с 

изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 

91, които влизат в сила от деня на обнародването му. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД 

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2009 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г.) 

 

§ 14. Регионалните държавни архиви са правоприемник на документите на Софийския 

държавен архив и териториалните държавни архиви, на техните пасиви, активи и други 

права и задължения. 

 

§ 15. Правоотношенията на служителите на териториалните държавни архиви се 

уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда, чл. 87а от Закона за държавния служител 

и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Държавна агенция 

„Архиви“ структура и числен състав. 

 

§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД 

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2010 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г.) 

 

§ 14. Регионалните държавни архиви са правоприемник на документите на Софийски 

държавен архив и териториалните държавни архиви, на техните пасиви, активи и други 

права и задължения. 

 

§ 15. Правоотношенията на служителите на териториалните държавни архиви се 

уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда, чл. 87а от Закона за държавния служител 

и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Държавна агенция 

„Архиви“ структура и числен състав. 

 

§ 16. (Обявен за противоконституционен с РКС № 14 от 2010 г. – ДВ, бр. 101 от 

2010 г.) Законът влиза в сила от 12 юни 2010 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ 

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.) 

 

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в  

„Държавен вестник“: 

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията 

в съответствие с този закон; 

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната 

администрация в съответствие с този закон. 

 

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и 

телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните 

съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за 

отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално 

осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските 

производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.). 

(2) С акта за назначаването на държавния служител се: 

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията 

минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг; 

2. определя индивидуална основна месечна заплата. 
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(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се 

осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски 

по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити. 

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната 

сметка на Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи от този закон. 

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната 

здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните 

бюджети, произтичащи от този закон. 

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се 

компенсират с парични обезщетения. 

 

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна 

месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък 

и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били 

дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, 

намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното 

лице, ако са били дължими, и дължимия данък. 

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват: 

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение; 

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се 

основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост 

единствено от отработеното време. 

 

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от 

деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ 

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) 

 

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в 

сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 

февруари 2013 г. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.) 

 

§ 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на разпоредбите на: 

1. параграф 15, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.; 

2. параграф 18, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юни 2017 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.) 

 

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на: 

1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които 

влизат в сила от 10 октомври 2019 г.; 

2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон 

в  „Държавен вестник“; 

3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването 

на този закон в  „Държавен вестник“. 
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ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 
 

 

В сила от 01.08.1993 г. 

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. 

 

Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.63 от 5 Август 1994г., изм. ДВ. бр.10 от 27 

Януари 1998г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 

2000г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 

от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 

2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. 

бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 

2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. 

бр.25 от 25 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г., доп. ДВ. бр.14 от 20 

Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 

Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 Юни 

2019г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г. 

 

Дял първи. 

АВТОРСКО ПРАВО 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет на закона 

 

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението 

на произведенията на литературата, изкуството и науката. 

 

Възникване на авторското право 

 

Чл. 2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката 

възниква за автора със създаването на произведението. 

 

Глава втора. 

ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО 

 

Закриляни обекти 

 

Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството 

и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и 

в каквато и да е обективна форма, като: 
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1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата 

литература, на публицистиката и компютърни програми; 

2. музикални произведения; 

3. сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, 

хореографски и други; 

4. филми и други аудио-визуални произведения; 

5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на 

приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; 

6. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на 

архитектурата и приложени устройствени планове; 

7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на 

фотографския; 

8. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, 

одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи 

се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, 

музейното дело и която и да е област на науката и техниката; 

9. графично оформление на печатно издание; 

10. (нова – ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти. 

(2) Обект на авторското право са също: 

1. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби; 

2. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; 

3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни 

и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. 

(3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и 

подготвителните скици, планове и други подобни. 

 

Изключения 

 

Чл. 4. Не са обект на авторското право: 

1. (доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) нормативни и индивидуални актове на държавни органи 

за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи; 

2. идеи и концепции; 

3. фолклорни творби; 

4. новини, факти, сведения и данни. 

 

Глава трета. 

НОСИТЕЛИ НА АВТОРСКО ПРАВО 

 

Автори и други носители на авторско право 

 

Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено 

произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на 

авторско право само в случаите, предвидени в този закон. 
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Предположение за авторство 

 

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, 

чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху 

оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Алинея 1 се прилага съответно и 

за носителите на авторското право в случаите по чл. 10, изречение първо, чл. 11, ал. 1, 

изречение първо и чл. 14. 

 

Авторство на произведение, разгласено под псевдоним или анонимно 

 

Чл. 7. (1) Произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно. 

(2) До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от 

физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за 

първи път произведението. 

(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение 

относно личността на автора. 

 

Съавторство 

 
Чл. 8. (1) Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им 
принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от 
части, които имат самостоятелно значение. 
(2) За всяко използване на произведението и за преработването му е необходимо 

съгласието на всички съавтори. При липса на съгласие между съавторите въпросът се 

решава от съда. 

(3) След като е дадено съгласие за използване на произведението по определен начин 

или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без основателна причина 

да се противопостави на следващото му използване по същия начин. 

(4) Възнагражденията, дължими на съавторите за използване на произведението, се 

разпределят помежду им в дялове, определени по съгласие между тях. При липса на 

съгласие смята се, че всеки от съавторите има равен дял. При спор дяловете се определят 

от съда съобразно приноса на всеки от съавторите. 

(5) Когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със самостоятелно 

значение, всеки от съавторите може да разреши самостоятелното използване на своята 

част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на 

общото произведение. 

 

Авторско право върху преводи и преработки 

 

Чл. 9. Авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е 

направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното 

произведение. Това не лишава други лица от правото да правят самостоятелно свой 

превод или своя преработка на същото произведение. 
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Авторско право върху периодични издания и енциклопедии 

 

Чл. 10. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Авторското право върху 

периодични издания и енциклопедии принадлежи на физическото или юридическото 

лице, което осигурява създаването и издаването на произведението. Авторското право 

върху включените в такова произведение отделни части, които имат характер на 

произведение на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори. 

 

Авторско право върху сборници, антологии,  

библиографии и бази данни 

 

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) (1) Авторското право върху 

сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни принадлежи на 

лицето, което е извършило подбора или подреждането на включените произведения 

и/или материали, освен ако в договор е предвидено друго. Авторското право върху 

включените в такова произведение отделни части, които имат характер на 

произведения на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори. 

(2) За включването на произведения или части от тях в такова произведение е 

необходимо съгласието на техните автори, освен ако законът не предвижда друго. 

 

Авторско право върху произведения  

на изобразителното изкуство и архитектурата 

 

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата 

принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, когато 

собствеността върху произведението принадлежи на друго лице. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху 

произведението на архитектурата, създадено вследствие реализацията на проекта, 

принадлежи на лицето, създало архитектурния проект. 

 

Авторско право върху портрети 

 

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) (1) Авторското право върху 

произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, 

представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на 

произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на 

изобразеното лице. 

(2) Съгласие по ал. 1 не се изисква, когато: 

1. изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното 

лице или на публично или обществено място; 

2. изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, 

шествие или пейзаж; 

3. изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора 

и изобразеното лице е било уговорено друго. 
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(3) За използването на произведение по ал. 1 между автора и изобразеното лице могат 

да се уговорят условия. 

 

Авторско право върху компютърни програми и бази данни,  

създадени по трудово правоотношение 

 

Чл. 14. Ако не е уговорено друго, авторското право върху компютърни програми и бази 

данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на работодателя. 

 

Глава четвърта. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО 

 

Раздел I. 

Неимуществени права 

 

Видове неимуществени авторски права 

 

Чл. 15. (1) Авторът има право: 

1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да 

определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите 

по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8, при които това право се уговаря по договор; 

2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението; 

3. да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно; 

4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат 

обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението; 

5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви 

промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните 

му интереси или личното му достойнство; 

6. да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други 

лица; 

7. на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго 

лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или 

имуществено право, предвидено в този закон; 

8. да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с 

изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за 

претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват 

произведението. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила 

от 29.03.2018 г.) Авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика 

на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, 

ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби. За уточняване на 

начина на извършване на промените собственикът на произведението на архитектурата 

може да подаде искане до съответната организация за колективно управление на права, 

която е длъжна да извърши консултацията. 
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Неотчуждимост на неимуществени права 

 

Чл. 16. Неимуществените права по т. 2 и 4 на ал. 1 от предходния член са неотчуждими. 

Отчуждаването на други неимуществени права може да става само изрично и в писмена 

форма. 

 

Упражняване на неимуществени права след смъртта на автора 

 

Чл. 17. След смъртта на автора до изтичане на срока за закрила на авторското право 

неимуществените права, с изключение на правата по чл. 15, ал. 1, т. 6 и 8, се упражняват 

от наследниците на автора. 

 

Раздел II. 

Имуществени права 

 

Видове имуществени авторски права 

 

Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него 

произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които 

този закон разпорежда друго. 

(2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като: 

1. възпроизвеждането на произведението; 

2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от 

произведението; 

3. публичното представяне или изпълнение на произведението; 

4. излъчването на произведението по безжичен път; 

5. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) предаването и препредаването на 

произведението по кабел; 

6. публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на 

произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин; 

7. превеждането на произведението на друг език; 

8. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г.) преработката и синхронизацията на произведението. Преработка е и 

приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и 

използването на произведението за създаване на ново, производно от него 

произведение; 

9. реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, 

за който той е предназначен; 

10. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен 

брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да 

бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; 

11. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила 

от 25.03.2011 г.) вносът и износът в трети държави на екземпляри от произведението в 
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търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на 

правото по т. 1. 

(3) Използване по ал. 2, т. 3 до т. 8 включително е налице, когато посочените действия се 

извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от 

неограничен брой лица. 

(4) (Отм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) 

 

Прекратяване на правото на разпространение 

 

Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 01.01.2007 г.) Първата продажба или друга сделка на територията на 

държавите – членки на Европейския съюз, с която се прехвърля собствеността върху 

оригинала на произведението или на екземпляр от него, извършена от носителя на 

авторското право или с негово съгласие, води до прекратяване на правото на 

разпространение върху тях на тази територия, с изключение на правото да се разрешава 

по-нататъшното им отдаване под наем. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Разпоредбата на ал. 1 не засяга 

правото по чл. 20 и по чл. 22а, ал. 2. 

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася до случаите на предоставяне на оригинали на 

произведението или на екземпляри от него по цифров път, по отношение на 

материализираните копия от произведението, направени от получателя със съгласието 

на носителя на авторското право. 

 

Право на възнаграждение за всеки вид използване 

 

Чл. 19. Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на 

произведението и за всяко поредно използване на същия вид. 

 

Право на отчисление при препродажба на произведение на изкуството  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) 

 

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) При препродажба на 

оригинално произведение на изкуството, когато една от страните по сделката или 

посредникът е търговец на произведения на изкуството, в т.ч. художествена галерия и 

аукционна къща, авторът на произведението има право да получи отчисление от цената 

на продажбата. 

(2) По смисъла на този член оригинални произведения на изкуството са произведенията 

на графичното и пластичното изкуство като картини, колажи, рисунки, скици, гравюри, 

щампи, литографии, скулптурни фигури, гоблени, керамики, произведения от стъкло и 

фотографии, при условие че са създадени лично от автора, в т. ч. екземпляри, признати 

за оригинали съгласно § 4 от допълнителните разпоредби. 

(3) Правото по ал. 1 е неотчуждимо, освен при наследяване. 

(4) Алинея 1 не се прилага към препродажби с цена по-ниска от левовата равностойност 

на 300 евро. 
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(5) Алинея 1 не се прилага към препродажби, когато продавачът е придобил 

произведението направо от автора по-малко от 3 години преди датата на 

препродажбата и цената на препродажбата не надвишава левовата равностойност на 10 

000 евро. 

(6) Всеки отказ от правото по ал. 1 е недействителен. 

(7) Правото по ал. 1 продължава, докато се закриля авторското право върху 

произведението. 

 

Изплащане на отчисленията при препродажба  

на произведение на изкуството 

 

Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) Отчисленията по чл. 20, 

ал. 1 се определят по следния начин: 

1. пет на сто за частта от цената на препродажбата между левовата равностойност на 

300,01 и 3 000 евро, плюс 

2. четири на сто от цената на препродажбата между левовата равностойност на 3 000,01 

и 50 000 евро, плюс 

3. три на сто за частта от цената на препродажбата между левовата равностойност на 50 

000,01 и 200 000 евро, плюс 

4. едно на сто за частта от цената на препродажбата между левовата равностойност на 

200 000,01 и 350 000 евро, плюс 

5. нула цяло и пет десети на сто за частта от цената на препродажбата между левовата 

равностойност на 350 000,01 и 500 000 евро, плюс 

6. нула цяло и двадесет и пет стотни на сто за частта от цената на препродажбата, 

надвишаваща левовата равностойност на 500 000 евро. 

(2) Ако до изплащането на отчислението продавачът и/или посредникът са заплатили 

какъвто и да е данък по повод препродажбата, сумата от данъка се намалява от 

продажната цена при прилагането на ал. 1. 

(3) Отчислението се изчислява за всеки препродаден обект поотделно. 

(4) Общият размер на отчислението за един обект не може да надвишава левовата 

равностойност на 12 500 евро. 

(5) Отчислението се дължи солидарно от продавача и посредника, ако има такъв. 

(6) Продавачът или посредникът, ако има такъв, е длъжен да уведоми носителя на 

правото по чл. 20, ал. 1 за препродажбата в двумесечен срок от нея и да му изплати в 

същия срок дължимото отчисление чрез организация за колективно управление на 

права или пряко. 

(7) Носителите на авторското право и техните организации за колективно управление 

на права могат в срок три години след препродажбата да изискат от всеки търговец на 

произведения на изкуството, който е участвал в нея, да им предостави всякаква 

информация, която може да им е необходима за осигуряване получаването на 

отчислението по чл. 20, ал. 1. 

(8) Продавач по смисъла на този член е физическото или юридическото лице, от чието 

име се извършва продажбата. 
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Разрешено предаване по електронна съобщителна мрежа  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

 

Чл. 21. (1) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., предишен текст на чл. 21, 

доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Разрешението за 

излъчване на произведението по безжичен път включва и разрешение за предаването 

му по всяка друга електронна съобщителна мрежа и за предоставянето на електронен 

достъп до него по реда на чл. 18, ал. 2, т. 10 от същата организация без заплащане на 

отделно възнаграждение, при условие че предаването се извършва едновременно с 

излъчването, изцяло и в непроменен вид и не излиза извън територията, за която е 

отстъпено правото на излъчване. Не се дължи отделно възнаграждение в случаите, 

когато в рамките на полученото разрешение по предходното изречение първоначално 

предаване, съответно електронният достъп до произведението се осъществява от друга 

организация и това е единственият начин, по който то достига до крайния потребител. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Извън случаите по ал. 

1 разрешение за препредаване на произведение по всички други електронни 

съобщителни мрежи едновременно с излъчването или предаването му, изцяло и в 

непроменен вид, от друга организация, се дава само чрез организация за колективно 

управление на авторски права, освен в случаите, когато правата за предаване на 

произведенията са отстъпени на доставчиците на медийни услуги в съответствие с чл. 

91, ал. 5. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила 

от 25.03.2011 г.) Когато автор е предоставил правото на препредаване по кабел на свое 

произведение на продуцент на звукозапис или на филм, или на друго аудио-визуално 

произведение, предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги, което препредава това произведение, дължи на автора 

възнаграждение отделно от всяко друго. Всеки отказ от такова възнаграждение от 

страна на автора е недействителен. Правото да събират това възнаграждение може да 

бъде предоставено от автора само на организации за колективно управление на 

съответната категория авторски права. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила 

от 25.03.2011 г.) Възнагражденията по ал. 3 се събират само чрез организации за 

колективно управление на съответните категории авторски права. Размерът и начинът 

на плащането му се определят по споразумение между тези организации и задължените 

предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или 

услуги. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила 

от 25.03.2011 г.) Разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 не препятстват сключването на 

споразумения за разрешаване препредаването на програми между радио- и 

телевизионните организации, осъществяващи първоначалното излъчване или 

предаване на собствени програми, и препредаващите предприятия. Когато правата за 

препредаване на произведения, включени в програмите на радио- или телевизионни 
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организации, са им надлежно отстъпени, разрешението, дадено от организациите, 

включва и тези права. 

 

Разрешено излъчване чрез включване в непрекъсната съобщителна верига  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

 

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Разрешението 

за излъчване на произведението по безжичен път обхваща и правото то да бъде 

включено в непрекъсната съобщителна верига, водеща до спътник и оттам обратно до 

Земята чрез сигнали, носещи програми, под контрола и на отговорност на излъчващата 

организация, по начин, позволяващ приемането му от публиката. Допустимо е 

приемането на сигнала от публиката да се извършва чрез посредничеството на 

организация, различна от излъчващата, но само ако авторът е отстъпил на тази 

организация посредник правото да излъчи произведението по безжичен път, да го 

предаде по всякакъв вид електронни съобщителни мрежи или да го изпълни публично 

по друг начин. В тези случаи организацията, изпращаща сигнала до спътника, не дължи 

възнаграждение. 

(2) Когато сигналът по ал. 1 е кодиран, разрешението се счита за дадено само при 

условие, че декодиращото средство се осигурява от излъчващата организация или с 

нейно съгласие. 

 

Право на възнаграждение при отдаване под наем или в заем 

 

Чл. 22а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) Когато автор на музикално 

или аудио-визуално произведение е предоставил правото си на отдаване под наем на 

звуко- и видеоносители, съдържащи произведението му, на продуцента на съответния 

звукозапис или филм, лицето, което отдава под наем такива носители, дължи на автора 

справедливо възнаграждение отделно от всяко друго. Всеки отказ от такова 

възнаграждение от страна на автора е недействителен. Правото на това възнаграждение 

може да бъде предоставено предварително от автора чрез организации за колективно 

управление на права или пряко. 

(2) За даване в заем на произведения или екземпляри от носители, които ги съдържат, 

авторите им имат право на възнаграждение, дължимо от лицето, което ги дава в заем. 

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се отнасят до произведенията на архитектурата, 

приложните изкуства и народните художествени занаяти. 

(4) Алинея 2 не се прилага при даване в заем от държавни и общински културни 

организации, осъществяващи дейност на библиотеки, училищни, университетски и 

читалищни библиотеки. 

(5) Възнагражденията по ал. 2 се събират само чрез организации за колективно 

управление на съответните категории авторски права. Размерът и начинът на 

плащането им се определя по споразумение между тези организации и задължените 

лица. 
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Глава пета. 

СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Раздел I. 

Общи разпоредби  

(Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

Допустимост на свободното използване  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) 

 

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Свободното използване на 

произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се 

пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните 

интереси на носителя на авторското право. 

 

Свободно използване без заплащане на възнаграждение  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) 

 

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Без съгласието на носителя 

на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: 

1. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) временното възпроизвеждане на 

произведения, ако то има преходен или инцидентен характер, няма самостоятелно 

икономическо значение, съставлява неделима и съществена част от техническия процес 

и се прави с единствената цел да позволи: 

а) предаване в мрежа чрез посредник, или 

б) друго разрешено използване на произведение; 

2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика 

или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 

цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от 

целта; 

3. използването на части от публикувани произведения или на неголям брой 

произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид 

научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни 

цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 

4. използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за 

масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, 

произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни 

процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 

5. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането от средствата 

за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, 

политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично 

забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 

6. възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, 

както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално 

събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово 
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осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на 

източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 

7. използването на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други 

обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по 

безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това 

се извършва с информационна или друга нетърговска цел; 

8. публичното представяне и публичното изпълнение на публикувани произведения в 

учебни или в други образователни заведения, ако не се получават парични постъпления 

и не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на 

представянето или изпълнението; 

9. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането на вече 

публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други 

образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел 

съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели; 

10. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) използването на вече разгласени произведения в полза 

на хора с увреждания, ако е пряко свързано с конкретното увреждане и не се извършва 

с цел печалба, извън случаите на раздел II от тази глава; 

11. предоставянето на достъп на физически лица до произведения, намиращи се в 

колекциите на организации по смисъла на т. 9, при условие че се извършва за научни 

цели и няма търговски характер; 

12. временното записване на произведение от радио- и телевизионни организации, на 

които авторът е отстъпил правото да използват произведението, осъществено със 

собствени технически средства и за нуждите на собствените им предавания в рамките 

на полученото разрешение; записи, които имат важна документална стойност, могат да 

бъдат съхранени в официален архив; 

13. използването на произведения за целите на националната сигурност, в съдебно или 

административно производство или в парламентарната практика; 

14. използването на произведения по време на религиозни церемонии или на 

официални церемонии, организирани от публичната власт; 

15. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила 

от 29.03.2018 г.) използването на сграда, която е произведение на архитектурата, или на 

план на такава сграда с цел реконструкцията ѝ, извършено след съгласуване със 

съответната организация за колективно управление на права. 

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се отнасят до компютърните програми. За тях се прилагат 

разпоредбите на чл. 70 и 71. 

 

Свободно използване със заплащане на компенсационно възнаграждение  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) 

 

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 10.01.2006 г.) Без съгласието на носителя на авторското право, но при 

заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо: 

1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на 

нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или 

друг способ, осигуряващ подобен резултат; 
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2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо 

лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел. 

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 2 не се отнася до компютърните програми и архитектурните 

произведения. За компютърните програми се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71. 

 

Обвързване на свободното използване  

със запазването на техническите средства за защита 

 

Чл. 25а. (1) (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 25а 

– ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Използването на произведения по чл. 24, 

ал. 1 и чл. 25, ал. 1 не може да се извършва по начин, който е съпроводен с премахване, 

повреда, унищожаване или разстройване на технически средства за защита, без 

съгласието на носителя на авторското право. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

Ползватели, които искат да се възползват от разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 3, 9, 10, 12 и 

13, чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 26а и 26б за произведения, които имат законно право да 

използват, но са възпрепятствани от технически средства за защита, могат да поискат 

от носителя на правото да им осигури съответния достъп в оправдана от целта степен. 

Тази разпоредба не се прилага в случаите, когато произведения или други обекти на 

закрила са станали по договорен път достъпни за неограничен брой лица по начин, 

позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално 

избрани от всеки от тях. 

 

Възнаграждение при свободно използване  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) 

 

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) (1) Авторите на произведения, 

артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и продуцентите на 

първоначалния запис на филми или други аудио-визуални произведения имат право на 

компенсационно възнаграждение, когато записите се възпроизвеждат за лично 

използване при условията на чл. 25, ал. 1, т. 2. Право на компенсационно възнаграждение 

имат и авторите и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези 

произведения се възпроизвеждат по репрографски начин за лично използване, при 

условията на чл. 25, ал. 1, т. 1. 

(2) Всеки отказ от правото на компенсационно възнаграждение от страна на носителите 

на права по ал. 1 е недействителен. 

(3) Възнаграждението по ал. 1, изречение първо се дължи от лицата, които: 

1. произвеждат празни информационни носители; 

2. внасят от трети държави празни информационни носители. 

(4) Възнаграждението по ал. 1 се дължи от лицата по ал. 3 за извършените продажби на 

територията на страната на информационни носители, предназначени преимуществено 

за възпроизвеждане на произведения за лично използване от физическите лица по чл. 

25, ал. 1, т. 2. 
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(5) Видовете информационни носители, чието преимуществено предназначение е 

възпроизвеждане по смисъла на чл. 25, ал. 1, за които се дължи възнаграждение по ал. 1, 

и размерът на възнаграждението се определят ежегодно от организациите по ал. 8, 

договорени с представителни организации на лицата по ал. 3 и 4, както и с други 

заинтересовани лица. При договаряне на видовете носители и на размера на 

възнагражденията се взема предвид капацитетът на запаметяване на носителите и в 

каква степен носителите се използват за възпроизвеждане по смисъла на чл. 25, ал. 1. 

Размерът на възнаграждението не може да бъде по-нисък от 1.0 на сто и по-висок от 1.5 

на сто от доставната стойност съгласно счетоводния стандарт за отчитане на стоково-

материалните запаси за съответните празни информационни носители. За лицата по ал. 

3 могат да се предвиждат отстъпки, като техният размер и условията, при които могат 

да се ползват, се определят по реда на договаряне на размера на основното 

възнаграждение. 

(6) (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) 

(7) (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) 

(8) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Възнагражденията по ал. 1, 

изречение първо и по ал. 1, изречение второ се изплащат на различни за двете отделни 

категории права организации, създадени по реда на дял втори „а“ от сдружения, които 

представляват различните категории правоносители по отношение на правото им на 

компенсационни възнаграждения и притежават механизъм за индивидуално 

разпределение на тези възнаграждения между членовете си. Тези организации 

разпределят възнагражденията между сдруженията, членуващи в тях. Преди 

разпределението 30 на сто от събраната сума се отчислява и превежда по сметката на 

Национален фонд „Култура“. С изплащането на съответните възнаграждения по ал. 1 на 

организация по изречение първо се счита, че лицата по ал. 3 са изпълнили изцяло 

задълженията си по този член. 

(9) Разпределението на събраните суми между отделните категории носители на права 

се извършва по следния начин: 

1. на възнагражденията по ал. 1, изречение първо: 

а) една втора – за авторите; 

б) една четвърт – за артистите-изпълнители; 

в) една четвърт – за продуцентите; 

2. на възнагражденията по ал. 1, изречение второ: 

а) 50 на сто – за авторите; 

б) 50 на сто – за издателите. 

(10) Компенсационни възнаграждения за празни информационни носители не се 

дължат, а в случай, че са били събрани, подлежат на връщане, когато: 

1. са доставени от територията на друга държава – членка на Европейския съюз; 

2. са доставени от територията на трета държава и върху тях вече е начислено, без да е 

предвидено възстановяване, компенсационно възнаграждение за възпроизвеждане, 

аналогично на това по чл. 25, ал. 1 съгласно законодателството на съответната държава 

– членка на Европейския съюз, или трета държава; 

3. са станали предмет на сделка за износ за трети държави или доставка за друга 

държава – членка на Европейския съюз; 
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4. са закупени в страната от лице, което е придобило по законен път правото да прави 

такива записи и е уредило въпроса с авторските и сродните им права, свързани със 

записа; 

5. са закупени от доставчици на аудио-визуални медийни услуги/радиоуслуги, които 

законно осъществяват своята дейност; 

6. са закупени в страната от производители на филми и други аудио-визуални 

произведения; 

7. са закупени от лечебни заведения, специализирани болници за рехабилитация, 

социални заведения и места за изтърпяване на наказания; 

8. са закупени от юридически лица, еднолични търговци или физически лица, 

упражняващи свободни професии, чиято дейност не предполага използването им за 

възпроизвеждане по смисъла на чл. 25, ал. 1. 

(11) В случаите, когато компенсационни възнаграждения са били събрани и подлежат 

на връщане, фактите и обстоятелствата, на които се основава правото на връщане, 

трябва да бъдат доказани от лицата, които го претендират. Исканията, заедно с 

доказателствата, трябва да бъдат представени на съответните организации по ал. 8 в 

сроковете по ал. 12. Организациите по ал. 8 разглеждат исканията в едномесечен срок от 

тяхното получаване. Сумите, подлежащи на връщане, се изплащат от организациите по 

ал. 8 в срок до един месец след датата на протокола за одобряване на исканията заедно 

с доказателствата. 

(12) Лицата, които са задължени съгласно ал. 4 да изплащат компенсационни 

възнаграждения, са длъжни в едномесечен срок след изтичане на всяко календарно 

шестмесечие да предоставят на съответните организации по ал. 8 обобщена 

информация за видовете и общата доставна стойност съгласно счетоводния стандарт за 

отчитане на стоково-материалните запаси на продадените от всеки вид носители, за 

които се дължи възнаграждение. Не може да се иска предоставяне на по-подробна 

информация от тази, необходима за целите на разпределяне на възнагражденията по ал. 

1 от организациите по ал. 8. Получената информация не може да се разгласява и 

използва за друго освен за събиране и разпределяне на възнагражденията. 

Възнагражденията се изплащат на организациите, които ги събират, в срок един месец, 

следващ отчетния период. 

 

Раздел II. 

Особени разпоредби за лица с увреждания,  

които не позволяват четенето на печатни материали  

(Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

 

Предмет 

 

Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Без съгласието на носителя на права и без 

заплащане на възнаграждение е допустимо използването по реда на този раздел на 

писмени произведения или свързани с тях други обекти на закрила в полза на лица с 

увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. 

(2) Писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила е: 
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1. произведение, създадено в писмена форма, което е било разгласено и е 

възпроизведено в съответствие с този закон по какъвто и да е начин и под каквато и да 

е форма, като книга, специализирано издание, вестник, списание, нотен материал, 

музикална партитура и илюстрация; 

2. обект на сродно право, който включва обекта по т. 1 или е неразделна част от него. 

(3) Лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, е лице, което: 

1. е незрящо; 

2. е с трайно нарушено зрение и е неспособно да чете печатни произведения в същата 

степен както лице без такова увреждане; 

3. е със сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане и е неспособно да чете 

печатни произведения в същата степен както лице без такова увреждане; 

4. поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, 

или не може да фокусира зрението си, или да движи очите си в степента, която 

обикновено е необходима за четене. 

Създаване и предоставяне за използване на копие в достъпен формат 

 

Чл. 26б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Използването по чл. 26а, ал. 1 на писмено 

произведение или свързан с него друг обект на закрила за създаването на копие в 

достъпен формат трябва да отговаря на условията по чл. 23, да е пряко свързано с 

конкретното увреждане и да не се извършва с цел печалба. Използването по изречение 

първо е допустимо: 

1. чрез действия по чл. 18, ал. 2, т. 1 – 5, 7, 8 и 10; 

2. при отдаване в заем по чл. 22а, ал. 2 и чл. 84, 90 и 90в относно чл. 22а, ал. 2; 

3. чрез действия по чл. 76, ал. 1, т. 1 – относно звукозаписването, видеозаписването, 

възпроизвеждането на записите и тяхното разпространение, и т. 3; 

4. чрез действия по чл. 86, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и чл. 88; 

5. чрез действия по чл. 90а, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 8; 

6. чрез действия по чл. 91, ал. 1, т. 1 – относно преизлъчването, т. 2, 3 и 4; 

7. чрез действия по чл. 93в. 

В случаите по изречение второ чл. 18, ал. 3 и чл. 18а не се прилагат. 

(2) Копие в достъпен формат е копие във вид или форма, чрез която лице с увреждане, 

което не позволява четенето на печатни материали, получава достъп до писмено 

произведение или до свързан с него друг обект на закрила по начин и в същата степен 

както лице без увреждане по чл. 26а, ал. 3. Достъпен формат е Брайлов шрифт, едър 

шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено 

произведение (аудиокнига), радиопредаване и други подобни. 

(3) Копие в достъпен формат може да създаде: 

1. лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 лично или чрез лице, което действа от негово име; 

2. юридическо лице, което е подало уведомление до министъра на културата, има 

седалище в Република България и е: 

а) народно читалище, или 

б) с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в полза на лица с 

увреждания по чл. 26а, ал. 3, или 

в) държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на 

библиотека, или 
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г) специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – 

увреден слух или нарушено зрение. 

(4) Юридическо лице по ал. 3, т. 2 може да предостави копие в достъпен формат пряко на 

лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или чрез друго лице по ал. 3, т. 2 независимо от 

държавата – членка на Европейския съюз, в която се намира постоянният адрес или 

седалището му. В случаите по изречение първо е допустимо използване чрез действия 

по: 

1. член 18, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 10; 

2. член 76, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 2 – относно излъчването, 

предаването и препредаването, и т. 3; 

3. член 86, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 3 – относно излъчването, 

предаването и препредаването, и т. 4; 

4. член 90а, ал. 1, т. 3 – относно излъчването, т. 4, 6 и 8; 

5. член 91, ал. 1, т. 2 – относно разпространението, и т. 3. 

(5) Копието в достъпен формат запазва целостта на писменото произведение или 

свързания с него друг обект на закрила, от които е създадено, като се отчитат 

промените, необходими за създаването му. 

(6) Лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или юридическо лице по ал. 3, т. 2 с постоянен адрес 

или седалище в Република България има право да получи копие в достъпен формат или 

достъп до такова копие от друго лице по ал. 3, т. 2 независимо от държавата – членка на 

Европейския съюз, в която е седалището му. 

(7) Договорът, с който се ограничават правата по този раздел, е нищожен. 

Задължения на юридическото лице по чл. 26б ал. 3 т. 2 

 

Чл. 26в. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 

уведомява министъра на културата за намерението си да създава и предоставя копия в 

достъпен формат, включително за настъпили промени, в тримесечен срок от решението 

на управителния орган. Уведомлението съдържа наименование, правен статут и данни 

за контакт. 

(2) Действията по чл. 26б, ал. 1 и 4 се документират и се извършват от юридическото 

лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 с дължимата грижа и по начин, който гарантира, че създаденото 

копие в достъпен формат: 

1. не нарушава неимуществените права по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 75, ал. 1 и чл. 87; 

2. се предоставя съгласно чл. 26б, ал. 4 само на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3 или на 

юридически лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2; 

3. няма да бъде използвано в нарушение на чл. 26б. 

(3) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 публикува информация за спазването на 

задълженията по ал. 2 на интернет страницата си, както и по друг подходящ начин. 

Информацията се актуализира два пъти годишно. 

(4) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 със седалище в Република България при 

поискване от лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3, от друго лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 или от 

носител на права го информира по достъпен начин за: 

1. списъка с писмени произведения или свързаните с тях други обекти на закрила с 

копия в достъпен формат, от които разполага, както и за наличните формати; 
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2. наименованието и данните за контакт с юридическите лица със седалище в други 

държави – членки на Европейския съюз, с които обменя копия в достъпен формат. 

Списък на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2 

 

Чл. 26г. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Министърът на културата или оправомощен от 

него заместник-министър поддържа и публикува на интернет страницата на 

Министерството на културата списък на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2, подали 

уведомление. 

(2) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър 

предоставя на Европейската комисия списъка по ал. 1 и уведомява комисията за 

промените в него в тримесечен срок от настъпването им. 

Защита на личните данни 

 

Чл. 26д. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Личните данни, 

предоставени във връзка с този раздел, се обработват в съответствие с изискванията за 

тяхната защита. 

Глава шеста. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО 

 

Общо правило 

 

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Авторското право се 

закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. 

(2) При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът по ал. 1 започва да 

тече след смъртта на последния преживял съавтор. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) При музикални произведения с текст и 

музикалнодраматични произведения срокът по ал. 1 изтича седемдесет години след 

смъртта на по-късно починалия измежду автора на музиката и автора на текста, 

независимо дали тези лица са посочени като съавтори, при условие че текстът и 

музиката са били създадени с цел да бъдат използвани заедно. 

 

Анонимни и псевдонимни произведения 

 

Чл. 28. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Авторското право върху 

произведение, използвано анонимно или под псевдоним, продължава седемдесет 

години след разгласяването му за първи път. Ако в този срок авторът стане известен или 

ако псевдонимът не буди съмнение относно неговата личност, се прилагат 

разпоредбите на предходния член. 

 

Компютърни програми и бази данни 

 

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 25 от 

2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху компютърна програма или база 

данни, възникнало за работодателя съгласно чл. 14, продължава 70 години след 

разгласяването на произведението. 
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Филми 

 

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Авторското право върху филм 

или друго аудиовизуално произведение продължава 70 години след смъртта на 

последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и 

автора на музиката, ако тя е била създадена специално за филма. 

 

Сборни произведения 

 

Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30, изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., 

изм. и доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху 

енциклопедии, периодични издания и други произведения по чл. 3, ал. 2, т. 3 продължава 

седемдесет години след разгласяването им. Ако в този срок се установи авторът, се 

прилагат разпоредбите на чл. 27. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) За произведения, които се 

публикуват на томове, части, броеве или епизоди, срокът по ал. 1 се изчислява за всеки 

от тях поотделно. 

Начало на сроковете 

 

Чл. 31. Сроковете по предходните членове на тази глава започват да текат от първи 

януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на автора или е 

създадено, съответно разгласено или публикувано произведението, съгласно чл. 27 до 

30. 

Наследяване на авторското право 

 

Чл. 32. (1) След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите 

наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. 

(2) Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му. 

 

Упражняване на правата при липса на наследници 

 

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в 

сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г.) Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди 

изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, 

която го упражнява до изтичане на срока чрез Министерството на културата. В случай 

че починалият автор или негов наследник е бил член на организация за колективно 

управление на права по този закон, тези права продължават да се упражняват до края на 

срока на времетраенето им от тази организация, за нейна сметка. 

 

Използване на произведение след изтичане на срока на времетраене 

 

Чл. 34. След изтичане на срока на времетраене на авторското право произведенията 

могат да бъдат използвани свободно при условие, че не се нарушават права по чл. 15, т. 
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4 и 5, които продължават безсрочно. Органите по чл. 33 следят за спазването на тези 

права и по изключение могат да разрешат промени в произведението. 

 

Закрила на непубликувани произведения 

 

Чл. 34а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Всяко лице, което разгласява 

произведение след изтичане на срока на времетраене на авторското право, ако то не е 

било публикувано дотогава, се ползва с правата по чл. 18. Това му право продължава 25 

години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която произведението е 

било разгласено. 

 

Закрила на произведения от неизвестни автори 

 

Чл. 34б. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) За произведения, за които 

срокът на закрила не се изчислява от смъртта на автора или авторите, и които не са били 

разгласени в срок 70 години след тяхното създаване, правната закрила по този закон се 

прекратява. 

 

Глава седма. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА 

 

Раздел I. 

Общи разпоредби 

 

Съгласие на автора за използването на произведението 

 

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Произведението се използва 

само след предварителното съгласие на автора, освен когато този закон предвижда 

друго. 

 

Договори за използване 

 

Чл. 36. (1) С договора за използване на произведението авторът отстъпва на ползвател 

изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него 

произведение при определени условия и срещу възнаграждение. 

(2) Когато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, 

авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в 

договора, нито да отстъпва това право на трети лица. 

(3) Когато отстъпи на ползвател неизключително право за използване на произведение, 

авторът може сам да го използва, както и да отстъпва неизключително право върху 

същото произведение на трети лица. 

(4) Отстъпването на изключително право по ал. 2 се извършва изрично и писмено. Ако 

липсва подобна уговорка, смята се, че е отстъпено неизключително право за използване 

на произведението. 
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(5) Ако в договора не е уговорен срок, смята се, че правото да се използва 

произведението е отстъпено за три години, а за произведения на архитектурата – за пет 

години. 

(6) Ако в договора не е уговорена територията, на която ползвателят има право да 

използва произведението, смята се, че това е територията на страната, чийто гражданин 

е ползвателят или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Договорът по ал. 1 се сключва 

индивидуално, чрез организация за колективно управление на права или чрез 

независимо дружество за управление на права по реда на дял втори „а“. 

 

Действие и срок на договора 

 

Чл. 37. (1) Нищожен е договорът, с който авторът отстъпва правото да се използват 

всички произведения, които той би създал, докато е жив. 

(2) Договорът за използване на произведение може да се сключи за срок до десет години. 

Когато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет години. Това 

ограничение не се прилага спрямо договорите за произведения на архитектурата. 

 

Размер на възнаграждението 

 

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Възнаграждението на 

автора за всеки начин на използване на негово произведение може да бъде определено 

като част от приходите, получени от използването на произведението, като еднократна 

сума или по друг начин. 

(2) Когато възнаграждението, определено като еднократна сума, се окаже явно 

несъразмерно на приходите, получени от използването на произведението, авторът 

може да иска увеличение на възнаграждението. Ако не се постигне съгласие между 

страните, спорът се решава от съда по справедливост. 

 

 

Разваляне на договора, ако изпълнението не е започнало 

 

Чл. 39. (1) Ако в договора, с който се отстъпва изключително право, не е уговорен срок, 

в който ползвателят е длъжен да започне използването на произведението, авторът 

може да развали договора, ако използването не е започнало в двегодишен срок от 

сключването му или от деня на предаването на произведението, когато това е станало 

след сключването на договора. 

(2) Алинея 1 не се прилага за произведения на архитектурата. 
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Раздел I „а“. 

Колективно управление на права  

(Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 

29.03.2018 г.) 

 

Раздел I „а“. 

Колективно управление на права  

(Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

 

Организации за колективно управление 

 

Чл. 40. (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) 

 

Регистрация и контрол 

 

Чл. 40а. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в 

сила от 29.03.2018 г.) 

 

Придобиване качество на организация  

за колективно управление на авторски права 

 

Чл. 40б. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в 

сила от 29.03.2018 г.) 

 

Заличаване на регистрацията 

 

Чл. 40в. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в 

сила от 29.03.2018 г.) 

 

Регистър на организациите за колективно управление  

на авторски права 

 

Чл. 40г. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в 

сила от 29.03.2018 г.) 

 

 

Контрол върху дейността на организациите  

за колективно управление на авторски права 

 

Чл. 40д. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в 

сила от 29.03.2018 г.) 

 

Размер на възнагражденията, събирани  

от организациите за колективно управление на авторски права 
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Чл. 40е. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в 

сила от 29.03.2018 г.) 

 

Медиация 

 

Чл. 40ж. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в 

сила от 29.03.2018 г.) 

 

Такси 

 

Чл. 40з. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в 

сила от 29.03.2018 г.) 

 

Раздел I „б“. 

Особени случаи  

(Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

 

Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

 

Чл. 41. (1) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху 

произведение, създадено в рамките на трудово или служебно правоотношение, 

принадлежи на автора, освен ако в този закон не е предвидено друго. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила 

от 25.03.2011 г.) Работодателят или органът по назначаването има изключително право 

без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудовия 

договор или в акта за назначаване не е уговорено друго, да използва така създаденото 

произведение за свои цели. Работодателят или органът по назначаването може да 

упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на обичайната му дейност. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Когато възнаграждението на 

автора по времето, през което е създал произведението по ал. 1, се окаже явно 

несъразмерно на приходите по смисъла на чл. 38, ал. 2, реализирани от използването на 

произведението, авторът може да поиска допълнително възнаграждение. Ако не се 

постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по справедливост. 

 

 

Произведение, създадено по поръчка 

 

Чл. 42. (1) Авторското право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на 

автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго. 

(2) Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението без 

разрешение на автора за целта, за която то е било поръчано. 
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Раздел II. 

Издателски договор 

 

Определение 

 

Чл. 43. С издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и 

разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да 

заплати на автора възнаграждение. 

Видове 

 

Чл. 44. С издателски договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и 

разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът 

се задължава да създаде. 

 

Разширяване на приложното поле 

 

Чл. 45. (1) Когато с издателски договор автор е отстъпил на издател правото на 

използване на произведението и по други начини освен издаване, издателят може да 

преотстъпва използването на произведението по тези други начини на трети лица, ако 

това е уговорено изрично. 

(2) При преотстъпване по ал. 1 издателят е длъжен да уведомява автора писмено. 

 

Форма 

 

Чл. 46. Издателският договор се сключва в писмена форма. 

 

Особени диспозитивни правила 

 

Чл. 47. Ако в издателския договор не е предвидено друго, смята се, че: 

1. на издателя е отстъпено правото само за едно издание; 

2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) на издателя е отстъпено правото да 

издаде произведението в тираж, не по-голям от десет хиляди екземпляра; 

3. на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно 

на всеки продаден екземпляр от произведението; 

4. броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не може 

да бъде по-малък от пет екземпляра на всяко издание; 

5. издателят има право да издаде произведението на езика, на който е предадено; 

6. издателят може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто 

гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице. 

 

Внасяне на изменения 

 

Чл. 48. Преди да пристъпи към следващо издание, издателят е длъжен да даде на автора 

възможност да внесе изменения и допълнения в произведението. 
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Връщане на предложени за публикуване оригинали 

 

Чл. 49. Издателят е длъжен да връща оригиналите на произведенията на 

изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации и други оригинали, 

предложени му за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго. 

 

Погинали екземпляри 

 

Чл. 50. Ако възпроизведените, но непуснати в продажба екземпляри от произведението 

погинат изцяло или отчасти не по вина на издателя, последният може в едногодишен 

срок да възстанови погиналите екземпляри, без да заплаща за това възнаграждение на 

автора. 

 

Прекратяване 

 

Чл. 51. Ако не е уговорено друго, издателският договор се прекратява с изтичане на 

срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено 

повече от едно издание – с изчерпване на тиража на последното издание. 

 

 

 

Предсрочно прекратяване 

 

Чл. 52. (1) Ако не е уговорено друго, авторът може да прекрати издателския договор 

едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно 

издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок 

не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същия 

срок е поискал от него да направи това. 

Тиражът се смята за изчерпан, когато непродадените екземпляри не са повече от пет на 

сто от тиража на изданието. 

(2) В случаите по ал. 1 полученото вече от автора възнаграждение не подлежи на 

връщане. 

 

Издаване за сметка на автора 

 

Чл. 53. (1) Авторът може да възложи за собствена сметка на издател да възпроизведе и 

разпространи определен брой екземпляри от произведението. 

(2) Авторът може да уговори с издател да възпроизведе и разпространи екземпляри от 

произведението, като участва в разходите по издаването и в приходите от 

разпространението. 
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Договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи 

 

Чл. 54. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Ако в договора за 

възпроизвеждане и разпространение на произведението под формата на звукозаписи не 

е предвидено друго и авторът не е отстъпил управлението на тези права на организация 

за колективно управление, смята се, че: 

1. ползвателят е длъжен да осъществи записването до шест месеца от деня, в който 

авторът е предал произведението във вид, позволяващ записването, а 

възпроизвеждането и разпространението – до шест месеца след осъществяване на 

записа; 

2. на ползвателя е отстъпено правото да възпроизведе произведението в тираж не по-

голям от 5000 екземпляра; 

3. на автора се дължи възнаграждение в размер на съответната част от 10 на сто от 

цената на едро на всеки продаден екземпляр от звуконосителя, пропорционално на 

времетраенето на произведението му към общото времетраене на целия звуконосител; 

4. ползвателят ще предостави на автора безплатно по 5 екземпляра от всяка 

произведена разновидност на звуконосителите. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Отстъпеното от автора право 

неговото произведение да бъде записано, възпроизведено и разпространено под 

формата на звукозаписи не включва правото записаното произведение да бъде 

публично изпълнявано, излъчвано по безжичен път или предавано или препредавано 

по кабел. За включването на тези права страните се уговарят изрично. 

 

Раздел III. 

Договор за публично представяне или изпълнение 

 

Определение 

 

Чл. 55. С договор за публично представяне авторът на сценично произведение отстъпва 

на ползвател правото да представи произведението, а ползвателят се задължава да го 

представи и заплати на автора възнаграждение. 

 

Диспозитивни правила 

 

Чл. 56. Ако в договора не е предвидено друго, смята се, че: 

1. авторът може да отстъпи правото на публично представяне и на други ползватели 

извън населеното място, в което ползвателят има седалището си; 

2. срокът на действие на договора е три години; 

3. ползвателят е длъжен да представи публично произведението в срок от една година 

от получаването му; 

4. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) възнаграждението на автора се 

определя в размер петнадесет на сто от реализирания бруто приход от всяко 

представяне на произведението; 
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5. ползвателят е длъжен да дава сметка на автора два пъти годишно за броя на 

публичните представяния и за реализирания от тях приход; 

6. авторът може да прекрати договора, когато ползвателят прекрати публичното 

представяне на произведението за срок, по-дълъг от една година. 

Договори за използване по безжичен път  

или чрез кабел или друго техническо средство 

 

Чл. 57. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Разпоредбите на т. 1, 2 и 3 от 

чл. 56 се прилагат и за договори за излъчване по безжичен път или за предаване и 

препредаване по кабел на сценично произведение, както и на неразгласено музикално 

или литературно произведение. Ако в договора не е уговорено друго, смята се, че 

авторът е отстъпил на ползвателя правото за еднократно излъчване или предаване на 

произведението. 

 

Договори за публично изпълнение, за излъчване по безжичен път,  

за предаване или препредаване по кабел и за предлагане на достъп  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) 

 

Чл. 58. (1) (Предишен текст на чл. 58, доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., 

изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г., доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) 

Авторът на музикално, литературно или аудио-визуално произведение, което е 

разгласено, дава предварително и писмено съгласие за публично изпълнение на живо 

или чрез запис, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел 

и за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до произведение или до част от 

него на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен 

от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях. Съгласието може да се даде 

индивидуално от автора, чрез регистрирана организация за колективно управление на 

права или чрез регистрирано независимо дружество за управление на права, освен ако в 

закона е предвидено друго. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., отм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила 

от 01.01.2003 г., нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Договорите, с които 

се отстъпва правото за публично изпълнение на произведения по време на концерти, се 

сключват с лицата – организатори на концертите, които осигуряват мястото на 

провеждането, технически и други средства, участието на изпълнителите и 

разгласяването на концертите, независимо за чия сметка става това. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Мястото за провеждането на 

концерта се предоставя на организатора на концерта за ползване въз основа на заверени 

копия от договорите за отстъпване на право за публично изпълнение на 

произведенията, които предстои да бъдат изпълнени. При неизпълнение на 

задължението по изречение първо лицето, което предоставя мястото за ползване, 

отговаря солидарно с организатора на концерта за изплащане на дължимите 

възнаграждения на авторите за публичното изпълнение. 
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(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) При публично изпълнение на 

произведения на концерти ползвателят предоставя на организацията за колективно 

управление на права в тридневен срок преди изпълнението предварителен списък с 

произведенията, които ще се изпълняват по време на концерта, и техните автори, а след 

публичното изпълнение – точен отчет с изпълнените произведения и техните автори, 

както и точен отчет за прихода от концерта. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 28 от 2018 

г., в сила от 29.03.2018 г.) Организатор по смисъла на ал. 2 е и всяко друго лице, което се 

афишира като такова в рекламни материали, съобщения в пресата, плакати, афиши, 

брошури и други. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 28 от 

2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Организаторът на концерт е длъжен да постави своето 

наименование, лого или друг идентифициращ знак върху рекламни материали, 

съобщения в пресата, плакати, афиши, брошури, концертни билети и други. 

 

Раздел IV. 

Договор за публикуване в периодично издание 

 

Право на използване на поръчано произведение 

 

Чл. 59. (1) Авторът на поръчано произведение няма право без съгласие на издателя да 

предлага същото произведение или части от него за публикуване в други периодични 

издания или като отделно издание, както и за излъчване по безжичен път преди 

публикуването му от издателя. 

(2) Ако не е уговорено друго, ограниченията по предходната алинея не се прилагат, 

когато са изтекли петнадесет дни – за вестниците, и три месеца – за списанията, от 

датата на предаването на ръкописа и издателят не го е публикувал или не е уведомил в 

тези срокове автора, че ще публикува произведението с посочване на броя, в който ще 

бъде публикувано. 

 

Право на повторно използване 

 

Чл. 60. Авторът има право да използва своето вече публикувано в периодично издание 

произведение след датата на публикацията, освен ако писмено не е било уговорено 

друго. 

 

Връщане на предложени за публикуване материали 

 

Чл. 61. Издателите на периодичните издания са длъжни да връщат оригинали на 

произведения на изобразителното изкуство, оригинални документи и илюстрации, 

предложени им за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго. 
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Раздел V. 

Създаване и използване на филми и други аудио-визуални произведения 

 

Носители на права 

 

Чл. 62. (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Авторското право върху 

филм или друго аудио-визуално произведение принадлежи на режисьора, сценариста и 

оператора. При анимационни филми авторско право има и художник-постановчикът. 

(2) Авторите на музиката, на диалога, на вече съществуващата литературна творба, по 

която е създадено аудио-визуалното произведение, на сценографията, на костюмите, 

както и на други произведения, включени в него, запазват авторското си право върху 

своите произведения. 

(3) Продуцент по смисъла на този раздел е физическото или юридическото лице, което 

организира създаването на произведението и осигурява финансирането му. 

 

Договори за създаване и използване 

 

Чл. 63. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Авторите по чл. 62 

сключват с продуцента писмени договори, с които, ако не е уговорено друго, или този 

закон не предвижда друго, се смята, че му предоставят както за страната, така и за 

чужбина изключителното право за размножаване на произведението, публичното му 

прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването и препредаването му 

по кабел, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, 

предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до него 

или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по 

време, индивидуално избрани от всеки от тях, както и правото да разрешава превода, 

дублирането и субтитрирането на текста. 

(2) Продуцентът дължи възнаграждение на авторите по предходния член за 

отстъпените права. В този случай разпоредбите на чл. 41, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 не се 

прилагат. 

(3) Ако някой от авторите по чл. 62 се откаже да завърши своята част при създаването 

на филм или друго аудио-визуално произведение или не може да я завърши по 

независещи от него причини, той не може да възпрепятства използването на 

извършената от него работа за завършване на произведението. Това не го лишава от 

авторско право върху извършеното с всички произтичащи от това последици. 

(4) Аудио-визуалното произведение се счита за завършено, когато по споразумение 

между режисьора и продуцента бъде установен окончателният му вариант. 

(5) Всякакви изменения на окончателния вариант чрез добавяне, премахване или 

промяна на някои от елементите му изискват съгласието на лицата по ал. 4. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) При обявяване на продуцент в несъстоятелност автор по 

чл. 62 има право да изкупи по най-високата предложена цена изходния материал на 

произведението, ако в срок от 3 дни след приключване на наддаването писмено поиска 

това. 
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(7) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В случай че продуцентът не може 

да завърши произведението или след като го завърши иска да се освободи от изходните 

работни материали с първоначален запис или съответно от изходните материали на 

окончателния вариант на произведението, той е длъжен да ги предостави безвъзмездно 

на авторите по чл. 62, ал. 1. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) В срок до пет години след датата 

на разгласяване на произведението продуцентът или лицата, които са станали 

собственици на изходните материали на окончателния вариант на произведението, 

депозират тези материали в Националната филмотека. Това се отнася само за филми, 

чийто продуцент е българско физическо или юридическо лице. 

Вторично използване 

 

Чл. 64. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в 

сила от 25.03.2011 г.) Продуцентът може да отстъпва на трето лице, при поемане на 

задълженията по чл. 65, правото да излъчва произведението по безжичен път или да го 

предава и препредава чрез електронна съобщителна мрежа и осигуряване на достъп по 

електронен път, да го възпроизвежда върху всякакви видове носители, като 

видеоносителите, които да разпространява или да представя за публичен показ, при 

което е длъжен да уведоми писмено в едномесечен срок авторите по чл. 62, ал. 1, освен 

ако този закон предвижда друго. 

 

Възнаграждения 

 

Чл. 65. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., 

в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Режисьорът, 

сценаристът, операторът и композиторът, а при анимационните филми – и художник-

постановчикът имат право на справедливо възнаграждение, отделно от това по чл. 63, 

ал. 2 и за всеки вид използване на филма или аудио-визуалното произведение, а 

останалите автори, посочени в чл. 62 – ако такова възнаграждение е било уговорено. 

Възнагражденията за различните видове използване на произведението, предоставени 

от авторите на продуцента по чл. 63, ал. 1, както и начинът, по който авторът иска да ги 

получи в съответствие с ал. 2, трябва да бъдат определяни поотделно за всеки вид 

използване. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Възнагражденията за различните 

видове използване на произведението се дължат от съответните ползватели. 

Възнагражденията според желанието на авторите могат да се получават чрез 

продуцента или чрез организация за колективно управление на авторски права. Във 

втория случай продуцентът е длъжен да предвиди това в договорите, които сключва за 

използване на произведението. 

(3) Когато предварително обявено произведение се прожектира публично с платен вход, 

възнаграждението е пропорционално на прихода на продуцента. 

(4) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 10.01.2006 г.) Независимо от възнаграждението по ал. 2 авторите по ал. 1 имат право 
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на процент от всеки приход на продуцента, реализиран от използването на 

произведението. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Независимо от договора между 

авторите и продуцента, когато произведението се показва на публични места, в които 

достъпът е свързан с плащането на входна такса или обща сума, авторите имат право на 

процент от приходите от всеки такъв показ. Всеки отказ от такова право на 

възнаграждение от страна на авторите е недействителен. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 25 от 2011 

г., в сила от 25.03.2011 г.) Когато използването се изразява в отдаване на екземпляри от 

произведението под наем или в заем, се прилагат разпоредбите на чл. 22а. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 25 от 2011 

г., в сила от 25.03.2011 г.) Когато използването се изразява в препредаване на 

произведението по кабел, се прилагат разпоредбите на чл. 21, ал. 3, 4 и 5. 

 

Отчитане пред авторите 

 

Чл. 66. Продуцентът е длъжен по искане на лицата по чл. 62 да им предоставя най-малко 

веднъж годишно сметка за приходите от всеки вид използване на произведението. 

 

Използване на части от филм 

 

Чл. 67. Продуцентът може да използва части от произведението или отделни кадри в 

обем, оправдан от рекламата за филма, без съгласието на авторите и без заплащане на 

възнаграждение. Той може да използва такива части или кадри за други цели само със 

съгласието на авторите по чл. 62, ал. 1 и срещу заплащане на възнаграждение. Други 

лица могат да използват части или кадри само със съгласието на авторите по чл. 62, ал. 

1 и срещу заплащане на възнаграждение. 

 

Раздел VI. 

Използване на произведения на изобразителното изкуство, 

архитектурата и фотографията 

 

Предположение за отстъпване право за публично показване 

 

Чл. 68. (1) (Предишен текст на чл. 68, изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) 

С прехвърлянето на собствеността върху произведения на изобразителното изкуство и 

произведения, създадени по фотографски или аналогичен на него начин, се отстъпва, 

ако писмено не е уговорено друго,и правото за публично показване на произведенията. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) С прехвърляне на правото за 

използване на архитектурен проект се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и 

правото за публично показване на проекта. 
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Последващо използване на архитектурен проект 

 

Чл. 69. За всяко последващо използване на архитектурен проект на вече построена 

сграда или друг създаден обект е необходимо писменото съгласие на автора. 

 

Раздел VII. 

Използване на компютърни програми 

 

Диспозитивни правила 

 

Чл. 70. Ако не е уговорено друго, счита се, че лицето, което законно е придобило правото 

да използва компютърна програма, може да зарежда програмата, да я изобразява върху 

екран, да я изпълнява, предава на разстояние, да я съхранява в паметта на компютър, да 

я превежда, преработва и да внася други изменения в нея, ако тези действия са 

необходими за постигане на целта, заради която е придобито правото да се използва 

програмата, включително и за отстраняване на грешки. 

 

Императивни правила 

 

Чл. 71. Лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, 

може без съгласието на автора и без заплащане на отделно възнаграждение: 

1. да изготвя резервно копие от програмата, ако това е необходимо за съответния вид 

използване, за който е придобита програмата; 

2. да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на програмата за определяне на 

идеите и принципите, които са залегнали в който и да е неин елемент, ако това става в 

процеса на зареждането на програмата, изобразяването ѝ върху екран, изпълняването 

ѝ, предаването ѝ на разстояние или съхраняването ѝ в компютърната памет при 

условие, че той има право да извършва тези действия в съответствие с чл. 70; 

3. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) да превежда програмния код от една 

форма в друга, ако това е безусловно необходимо за получаване на информация за 

постигане на съвместимост на създадена компютърна програма с други програми, при 

условие, че необходимата за тази цел информация не е била предоставена в готов вид и 

че това се извършва само по отношение на онези части от компютърната програма, 

които са необходими за постигане на съвместимостта. Получената информация не може 

да бъде използвана за създаване и разпространение на компютърна програма 

несъществено отличаваща се от програмата, чийто програмен код се превежда, както и 

за каквото и да е друго действие, което може да накърни авторските права върху 

програмата. 

 

Управление и контрол на софтуерни активи от органите  

на държавната власт и местното самоуправление 

 

Чл. 71а. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в 

сила от 10.01.2006 г.) 
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Раздел VIII. 

Особени правила при използването на осиротели произведения и звукозаписи 

(Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) 

 

Приложно поле 

 

Чл. 71б. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) От разпоредбите на този раздел могат да се 

ползват общодостъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и архиви, 

институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство, и обществени радио- 

и телевизионни организации със седалище в Република България само с оглед 

постигането на цели, свързани с тяхното обществено предназначение. 

(2) Разпоредбите на този раздел се прилагат към: 

1. произведения, публикувани под формата на книги, специализирани издания, 

списания, вестници и други писмени произведения, които са част от фондовете на 

общодостъпни библиотеки, учебни заведения или музеи, архиви или институции, 

съхраняващи филмово или звукозаписно наследство; 

2. филми или други аудиовизуални произведения и звукозаписи, които са част от 

фондовете на общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, архиви или 

институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство; 

3. филми или други аудиовизуални произведения и звукозаписи, продуцирани от 

обществени радио- и телевизионни организации до 31 декември 2002 г. включително и 

намиращи се в техните архиви, които са обект на авторско право или право, сродно на 

авторското, и са били публикувани за първи път в държава – членка на Европейския 

съюз, или, в случай че не са били публикувани, са били излъчени за първи път в такава 

държава, доколкото се смятат за осиротели по смисъла на чл. 71в. 

(3) Разпоредбите на този раздел се прилагат също така и към произведения и 

звукозаписи по смисъла на ал. 2, които не са били никога публикувани или излъчени, но 

са били направени публично достояние от организациите по ал. 1 със съгласието на 

носителите на права върху тях, при условие че има основание да се предположи, че 

правоносителите няма да се противопоставят на използвания по смисъла на чл. 71ж. 

(4) Този раздел се прилага също така и към произведения и други обекти на закрила, 

които са били включени във или съставляват неразделна част от обектите по ал. 2 и 3. 

(5) Разпоредбите на този раздел не засягат прилагането на правилата относно 

управлението на права. 

 

Осиротели произведения и звукозаписи 

 

Чл. 71в. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Произведение или звукозапис се смятат за 

осиротели, ако никой от носителите на права върху него не е идентифициран, или, в 

случай че са идентифицирани един или повече от тях, не може да се установи 

местонахождението на нито един от тях въпреки провеждането и документирането на 

надлежно издирване, направено в съответствие с чл. 71г. 

(2) В случай че произведение или звукозапис има повече от един носител на права и не 

всички са били идентифицирани или макар и идентифицирани тяхното 
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местонахождение не е известно след провеждането и документирането на надлежно 

издирване, направено в съответствие с чл. 71г, произведението или звукозаписът могат 

да бъдат използвани съгласно разпоредбите на този раздел, при условие че 

правоносителите, които са били идентифицирани и чието местонахождение е известно, 

са упълномощили по отношение на притежаваните от тях права организациите по чл. 

71б, ал. 1 да възпроизвеждат и да предоставят достъп по смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 1 и 

10. 

(3) Разпоредбата на ал. 2 не може да засегне правата върху произведението или 

звукозаписа на правоносителите, които са били идентифицирани и чието 

местонахождение е известно. 

(4) Разпоредбите на този раздел не засягат правилата относно произведения, 

разгласени под псевдоним или анонимно. 

 

Надлежно издирване 

 

Чл. 71г. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Организациите по чл. 71б, ал. 1 провеждат 

надлежно издирване за всяко едно произведение или звукозапис с цел да установят дали 

са осиротели чрез проверка в съответните източници на информация. Надлежното 

издирване трябва да бъде проведено преди използването на произведението или 

звукозаписа. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Източниците, по които се прави 

надлежно издирване в Република България, се определят от министъра на културата 

или от оправомощен от него заместник-министър след консултации със сдруженията на 

правоносителите и ползвателите. Списъкът на минимум източниците е посочен в 

приложение № 1 към този закон. 

(3) В Република България се извършва надлежно издирване по отношение на: 

1. произведенията и звукозаписите, които са били публикувани за първи път в 

Република България, или ако не са били публикувани, са били излъчени за първи път в 

страната; 

2. филми или други аудиовизуални произведения, когато седалището или обичайното 

място за пребиваване на продуцента им се намира в Република България; 

3. произведенията и звукозаписите по чл. 71б, ал. 3, когато седалището на организацията 

е установено в Република България. 

(4) Ако има данни, че съответна информация за носителите на права може да бъде 

намерена в други държави, се извършва справка с източниците на информация, налични 

в тези други държави. 

(5) Организациите по чл. 71б, ал. 1 поддържат документация за проведените надлежни 

издирвания и информират министъра на културата за: 

1. резултатите от надлежните издирвания, които са проведени и които водят до 

заключението, че дадено произведение или звукозапис могат да се смятат за осиротели 

по смисъла на чл. 71в; 

2. действията по използване на такива осиротели произведения или звукозаписи 

съгласно този раздел; 

3. всякаква промяна по смисъла на чл. 71е в статута на използваните от тях осиротели 

произведения и звукозаписи; 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

265  

4. своите координати за връзка. 

(6) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър след 

получаване на информацията по ал. 5 я препраща на Службата за хармонизация във 

вътрешния пазар в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за възлагане на Службата за хармонизация 

във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането 

на спазването на правата на интелектуална собственост, включително обединяването 

на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за 

нарушенията на правата на интелектуална собственост (ОВ, L 129/1 от 16 май 2012 г.). 

 

Взаимно признаване на статута на осиротяло произведение или звукозапис 

 

Чл. 71д. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Произведения или звукозаписи, които се смятат за 

осиротели по смисъла на чл. 71в в която и да е държава – членка на Европейския съюз, 

се смятат за такива и могат да бъдат използвани съгласно този раздел и в Република 

България. Това се прилага и за произведения и звукозаписи по чл. 71в, ал. 2, доколкото 

засяга правоносители, които не са идентифицирани или чието местонахождение не е 

известно. 

 

Прекратяване на статута на осиротяло произведение или звукозапис 

 

Чл. 71е. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Носител на права върху произведение или 

звукозапис, смятани за осиротели, може по всяко време да прекрати това положение, 

включително в случаите по чл. 71в, ал. 2, когато са засегнати неговите права. 

 

Позволено използване на осиротели произведения и звукозаписи 

 

Чл. 71ж. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Организациите по чл. 71б, ал. 1 могат без 

съгласието на носителя на авторското право или на сродно на него право и без 

заплащане на възнаграждение да използват осиротяло произведение или звукозапис, 

намиращи се в техните фондове, като: 

1. предоставят достъп до него по реда на чл. 18, ал. 2, т. 10; 

2. го възпроизвеждат с цел да го цифровизират, направят достъпно, индексират, 

каталогизират, съхранят или възстановят. 

(2) Организациите по чл. 71б, ал. 1 могат да използват осиротяло произведение или 

звукозапис в съответствие с ал. 1 само с оглед постигането на цели, свързани с тяхното 

обществено предназначение, в частност със запазването, възстановяването и 

осигуряването на достъп за културни и образователни цели до произведенията и 

звукозаписите, съдържащи се в техните фондове. Тези организации могат да събират 

при това използване такси, но само доколкото това е необходимо, за да могат да покрият 

разходите си по цифровизирането на осиротелите произведения и звукозаписи и по 

осигуряването на публичен достъп до тях. 
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(3) Организациите по чл. 71б, ал. 1 са длъжни да осигурят при всякакво използване на 

осиротели произведения и звукозаписи посочване на имената на авторите и на другите 

правоносители, които са идентифицирани. 

(4) Разпоредбите на този раздел не засягат правото на организациите по чл. 71б, ал. 1 да 

сключват договори в рамките на своята дейност, свързани с изпълнението на 

общественото им предназначение. 

(5) Носители на права, които са прекратили статута на осиротяло произведение или 

друг обект на авторско или сродно на него право, имат право да получат справедливо 

възнаграждение за използване, извършено съгласно ал. 1 от организации по чл. 71б, ал. 

1, които имат седалище в Република България. Възнагражденията по изречение първо 

са дължими за използвания, осъществени в 5-годишния период, предхождащ 

прекратяването статута на осиротяло произведение или друг обект на авторско или 

сродно на него право. 

Приложимост във връзка с други закони 

 

Чл. 71з. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Този раздел не засяга разпоредбите, уреждащи 

правната закрила на патентите за изобретения, марките, промишления дизайн, 

полезните модели, топологията на интегралните схеми, шрифтовете, условния достъп, 

достъпа до електронни съобщителни мрежи и/или услуги, опазването на националните 

богатства, изискванията за депозиране, установени със закон, защитата на 

конкуренцията, търговската тайна, защитата на личните данни и правото на 

неприкосновеност на личния живот, закрилата на културните ценности, достъпа до 

обществена информация, законодателството, уреждащо договорните отношения, както 

и свободата на изразяване в медиите и свободата на печата. 

 

Дял втори. 

ПРАВА, СРОДНИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И ДРУГИ ОСОБЕНИ ПРАВА  

(ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 77 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) 

 

Глава осма. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Носители и обекти на сродни права 

 

Чл. 72. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Права, сродни на авторското, 

имат: 

1. артистите-изпълнители върху своите изпълнения; 

2. продуцентите на звукозаписи върху своите звукозаписи; 

3. продуцентите на първоначалния запис на филм или друго аудиовизуално 

произведение върху оригинала и копията, получени в резултат на този запис; 

4. радио- и телевизионните организации върху своите програми. 
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Колизия с авторски права 

 

Чл. 72а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Сродните права не могат да 

бъдат упражнявани по начин, който би могъл да доведе до накърняване или 

ограничаване на авторските права. 

 

Предположение за притежаване на сродни права 

 

Чл. 72б. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) До доказване на противното 

за носител на право по чл. 72 се смята лицето, чието име, наименование или друг 

идентифициращ знак са посочени или упоменати по обичайния за това начин върху 

съответния запис, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки, или в хода на 

показване на програмата. 

 

Упражняване на сродни права чрез организации за колективно управление 

 

Чл. 73. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., 

в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Имуществените 

права на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи, на продуцентите на 

филми или други аудио-визуални произведения и на радио- и телевизионните 

организации могат да бъдат упражнявани от упълномощени от тях организации за 

колективно управление на права или независими дружества за управление на права в 

съответствие с разпоредбите на дял втори „а“ и § 5 от преходните и заключителните 

разпоредби. 

Глава девета. 

ПРАВА НА АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

Носител на правото 

 

Чл. 74. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Артист-изпълнител е 

лицето, което представя, пее, свири, танцува, рецитира, играе, режисира, дирижира, 

коментира, озвучава роли или изпълнява по друг начин произведение, цирков или 

вариететен номер, номер с кукли или фолклорна творба. 

 

Неимуществени права 

 

Чл. 75. (1) Артистът-изпълнител има следните неимуществени права: 

1. правото да изисква името му, псевдонимът или артистичното му име да бъде 

посочвано или съобщавано по обичайния за това начин при всяко негово изпълнение на 

живо и при всяко използване на записаното му изпълнение по какъвто и да е начин; 

2. правото да изисква запазване целостта и неизменяемостта на записаното му 

изпълнение при възпроизвеждането или използването му по какъвто и да е друг начин. 

(2) Правото по т. 1 от предходната алинея е неотчуждимо. Отчуждаването на правото по 

т. 2 може да става само изрично и в писмена форма. 
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Имуществени права 

 

Чл. 76. (1) Артистът-изпълнител има изключителното право да разрешава срещу 

възнаграждение: 

1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) излъчването на неговото 

изпълнение по безжичен път, предаването и препредаването му по кабел, както и 

звукозаписването или видеозаписването на изпълнението, възпроизвеждането на 

записите върху звуконосители или видеоносители и тяхното разпространение; 

2. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) публичното изпълнение, 

излъчването по безжичен път и предаването и препредаването по кабел на тези записи; 

3. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен 

брой лица до неговото записано изпълнение или част от него по начин, позволяващ този 

достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрано от всеки от тях; 

4. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г.) вноса и износа в трети държави на екземпляри от записа с изпълнението 

в търговско количество, независимо дали екземплярите са произведени законно или в 

нарушение на правата по т. 1. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Правата по ал. 1 се отстъпват от артиста-изпълнител 

срещу възнаграждение с отделен писмен договор. Възнаграждението може да се уговори 

като част от приходите или по друг начин. 

(3) Ако в договора между артиста-изпълнител и продуцента на звукозаписи не е 

уговорено друго, артистът-изпълнител има право да разрешава и на други лица да 

записват и разпространяват негови изпълнения. Всякаква уговорка, която ограничава 

правото на артиста-изпълнител да дава такова разрешение, не може да има действие за 

повече от пет години. 

(4) (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) 

 

Вторично използване на звукозаписи  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) 

 

Чл. 77. (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен текст на чл. 77 – 

ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Размерът на възнагражденията на артистите-изпълнители и на 

продуцентите на звукозаписи за излъчване по безжичен път, предаване и препредаване 

по кабел или за публично изпълнение чрез апарати за озвучаване или по друг начин на 

техни изпълнения и звукозаписи, които са били вече разгласени, се определя по реда на 

§ 5 от допълнителните разпоредби, като половината от сумата се предоставя на 

артистите-изпълнители, а другата половина – на продуцентите на звукозаписи. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Когато артистът-изпълнител има право на 

възнаграждение под формата на периодични плащания, след петдесетата година от 

законното публикуване на звукозаписа или ако той не е бил публикуван – след 

петдесетата година от неговото законно съобщаване на публиката, от плащанията не 

могат да се приспадат евентуални авансово платени суми и каквито и да е удръжки, 

установени с договор, сключен преди изтичането на петдесетата година от законното 

публикуване, съответно съобщаване на публиката, на звукозаписа. 
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(3) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) В случай че петдесет години след законното публикуване 

на звукозаписа или ако не е бил публикуван – петдесет години след неговото законно 

съобщаване на публиката, продуцентът на звукозаписа не предлага достатъчен брой 

екземпляри от звукозаписа за продажба или не предлага по безжичен път или по кабел 

достъп на неограничен брой лица до звукозаписа по начин, позволяващ този достъп да 

бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, артистът-

изпълнител може да прекрати договора, с който е отстъпил на продуцента правото да 

използва звукозаписа. Тази възможност може да бъде упражнена, ако продуцентът не 

осъществи някое от действията по използване на звукозаписа, указани в изречение 

първо, в срок една година от получаване на уведомлението на артиста-изпълнител за 

намерението му да прекрати договора. Отказът от страна на артиста-изпълнител от 

правото да поиска такова прекратяване е недействителен. 

 

Допълнително възнаграждение 

 

Чл. 77а. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) В случай че в договор, с който артист-изпълнител 

е отстъпил на продуцент правото да използва звукозапис с негово изпълнение, е 

предвидено възнаграждението да се заплаща не под формата на периодични плащания, 

артистът-изпълнител има право да получава допълнително годишно възнаграждение 

от продуцента за всяка пълна календарна година след петдесетата година от законното 

публикуване на звукозаписа или ако той не е бил публикуван – след петдесетата година 

от неговото законно съобщаване на публиката. Отказът от страна на артиста-

изпълнител от правото да получава допълнително възнаграждение е недействителен. 

(2) Общата сума на допълнителното годишно възнаграждение за една година, която 

продуцентът дължи на артиста-изпълнител съгласно ал. 1, съответства на 20 процента 

от приходите, получени от продуцента през годината, предхождаща годината, за която 

се плаща допълнителното годишно възнаграждение. Продуцентът е длъжен при 

поискване веднъж годишно да предоставя на съответната организация за колективно 

управление на права на артистите-изпълнители и на артистите-изпълнители, които 

имат право на допълнително възнаграждение съгласно ал. 1, информацията, 

необходима за изплащането на това възнаграждение. 

(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се събира, разпределя и изплаща само чрез 

организация за колективно управление на права. 

(4) Приходи на продуцента по смисъла на ал. 2 са приходите, които произтичат от 

възпроизвеждането и разпространението на записа, както и от предлагането по 

безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до записа или до част 

от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, 

индивидуално избрани от всеки от тях, получени от продуцента преди приспадането на 

разходите. 

Участие в заснемането на филм 

 

Чл. 78. (1) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 10.01.2006 г.) Ако в договора за изпълнение не е уговорено друго, смята се, че 

артистът-изпълнител, който участва в заснемането на филм или друго аудио-визуално 
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произведение, е отстъпил на продуцента на произведението и правото за публично 

прожектиране на записаното изпълнение, за излъчването му по безжичен път, 

предаването и препредаването му по кабел, както и за възпроизвеждането му върху 

видеоносители и тяхното разпространение. 

(2) Роля, изпълнена от артист-изпълнител във филм или друго аудио-визуално 

произведение, може да бъде озвучена на същия език от друго лице само със съгласието 

на артиста, изпълнил ролята. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Договорите по ал. 1 с артистите, 

изпълняващи главни роли, предвиждат и допълнително възнаграждение в процент от 

всеки бруто приход на продуцента от използването на произведението. 

Възнаграждението им се заплаща, съгласно уговореното, от продуцента или от 

съответните ползватели. Когато възнаграждението им се заплаща от съответния 

ползвател, продуцентът е длъжен да предвиди това в договорите, които сключва за 

използване на произведението. Ако възнаграждението не е било уговорено, то се 

определя съгласно споразумение между сдруженията на актьорите, от една страна, и 

продуцентите или техни сдружения, от друга страна. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Артисти, изпълняващи главни 

роли по смисъла на ал. 3, са, до доказване на противното, лицата, които са посочени в 

титрите на филма по начин, недвусмислено показващ, че са смятани за такива. Когато 

липсват такива указания, се вземат под внимание евентуални изрични уговорки по този 

въпрос в договора между продуцента и артиста-изпълнител, а ако такива уговорки там 

няма или договорът не е представен, се взема под внимание изричното мнение на 

сценариста, дадено писмено, независимо по кое време. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В случай че телевизионната 

организация е същевременно и продуцент на филм или на аудио-визуално 

произведение, лицата по ал. 3 имат право на допълнително възнаграждение при всяко 

използване на произведението от тази организация, като размерът на това 

възнаграждение се определя съгласно ал. 3, изречения второ и четвърто. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лица, които изпълняват роля в 

аудиовизуално произведение с рекламно предназначение, имат право за срока, в който 

произведението се показва, на допълнително възнаграждение в процент от печалбата 

на рекламодателя от рекламираната дейност, изделие или услуга в страната. Това 

възнаграждение се уговаря в договора между продуцента и рекламодателя. Ако 

продуцентът и рекламодателят не се намират в пряка договорна връзка помежду си, 

продуцентът е длъжен да предвиди изплащането на това възнаграждение в договора си 

с лицето, което му е поръчало създаването на произведението. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Когато използването по ал. 3 се 

изразява в отдаване на екземпляри под наем или в заем, се прилагат и разпоредбите на 

чл. 22а. 

 

Разрешение от колективни изпълнители 

 

Чл. 79. Участниците в колективни изпълнения, като хор, оркестър, ансамбъл или друга 

артистична група, упълномощават писмено едно лице да дава разрешенията съгласно 
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тази глава за използването на техните изпълнения. Солистите и диригентът, както и 

режисьорът на сценично произведение дават разрешение отделно. 

 

Посочване на имената при колективни изпълнения 

 

Чл. 80. При колективни изпълнения се посочват или съобщават по обичайния за това 

начин името на ансамбъла или групата като цяло и имената на солистите, диригента и 

на режисьора на сценичното произведение, ако с тези лица не е уговорено друго. 

 

Изпълнение по трудово правоотношение 

 

Чл. 81. Разрешение за използване по чл. 76, ал. 1 на изпълнение, осъществено в рамките 

на трудово правоотношение, се дава от работодателя, освен ако с артиста-изпълнител е 

уговорено друго. 

Времетраене 

 

Чл. 82. (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) 

Правата на артистите-изпълнители продължават петдесет години след датата на 

изпълнението. 

(2) В случай че на изпълнението е бил направен запис, който е различен от звукозапис и 

е законно публикуван или законно съобщен на публиката в срока по ал. 1, времетраенето 

на правото продължава петдесет години от датата на това събитие, а ако са настъпили 

и двете събития – от по-ранната от двете дати. 

(3) В случай че на изпълнението е бил направен звукозапис, който е бил законно 

публикуван или законно съобщен на публиката в срока по ал. 1, времетраенето на 

правото продължава седемдесет години от датата на това събитие, а ако са настъпили и 

двете събития – от по-ранната от двете дати. 

(4) Сроковете по ал. 1, 2 и 3 започват да текат от първи януари на годината, следваща 

годината, през която е настъпило събитието, което ги поражда. 

 

Закрила на наименованията на артистични групи 

 

Чл. 83. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 

2005 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Наименованието на артистична 

група се регистрира от Министерството на културата по ред, определен от 

Министерския съвет. За подаване на искане за регистрация, за извършване на справка 

по регистъра и за издаване на документи за вписани в регистъра обстоятелства се 

събират такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Наименованията на артистичните 

групи се регистрират задължително на кирилица. По желание на заявителя в 

регистрацията може да бъде добавено същото наименование, изписано на друга азбука. 

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Регистрираното по ал. 

1 наименование не може да се използва от друга група. 
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(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Ако друга група е 

използвала същото или подобно наименование преди регистрацията, тя може да поиска 

заличаване на регистрацията. 

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Споровете за сходство, 

както и коя от групите е започнала първа да използва наименованието, се решават от 

съда. 

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Правото на 

наименование по ал. 1 се закриля в продължение на десет години след прекратяване на 

дейността на артистичната група. Срокът започва да тече от първи януари на годината, 

следваща годината на прекратяването. 

 

Прилагане по аналогия 

 

Чл. 84. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., 

в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 21 

от 2014 г.) Разпоредбите на чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, 21, 22, 22а, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 6, 8, 12 

и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 42 и чл. 58, ал. 1 се прилагат съответно 

и относно правата на артистите-изпълнители, а на чл. 66 – относно правата на лицата по 

чл. 78, ал. 3. 

 

Глава десета. 

ПРАВА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ 

 

Носител на правото 

 

Чл. 85. Продуцент на звукозапис е физическото или юридическото лице, което 

организира осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му. 

 

Имуществени права 

 

Чл. 86. (1) Продуцентът има изключително право да разрешава срещу заплащане: 

1. възпроизвеждането и разпространението на записа; 

2. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г.) вноса и износа в трети държави на екземпляри от записа в търговско 

количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правата по 

т. 1; 

3. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) публичното изпълнение, 

излъчването по безжичен път и предаването и препредаването на записа по кабел; 

4. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) предлагането по безжичен път или 

чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до записа 

или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по 

време, индивидуално избрано от всеки от тях; 

5. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) преработката и синхронизацията 

на записа. 
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(2) Продуцентът може да отстъпва с договор отделни свои права по ал. 1 на други лица, 

в т.ч. автори и изпълнители на записаните произведения. 

 

Неимуществени права 

 

Чл. 87. (1) Продуцентът има право да изисква при възпроизвеждането и 

разпространението на направените от него записи името му да бъде посочвано по 

обичайния за това начин върху звуконосителите, включително и върху техните 

обложки и кутии. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) 

 

Вторично използване 

 

Чл. 88. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Възнагражденията на 

продуцентите на звукозаписи за излъчване по безжичен път, предаване и препредаване 

по кабел или за публично изпълнение чрез апарати за озвучаване или по друг начин на 

техни звукозаписи, които са били вече разгласени, се определят и заплащат по начина и 

реда, предвидени в чл. 77. 

Времетраене 

 

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в 

сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) Правата на продуцентите на 

звукозаписи продължават петдесет години след датата на осъществяването на записа. 

(2) В случай че звукозаписът е бил законно публикуван в срока по ал. 1, времетраенето 

на правото продължава седемдесет години от това събитие. Ако звукозаписът не е бил 

законно публикуван, но е бил законно съобщен на публиката в срока по ал. 1, 

времетраенето на правото продължава седемдесет години след датата на това 

съобщаване. 

(3) Сроковете по ал. 1 и 2 започват да текат от първи януари на годината, следваща 

годината, през която е настъпило събитието, което ги поражда. 

(4) В случай че договор между продуцента на звукозапис и артист-изпълнител, участващ 

в записа, бъде прекратен по реда на чл. 77, ал. 3, правото на продуцента върху този запис 

се прекратява от момента на прекратяването на договора с артиста-изпълнител. 

 

Прилагане по аналогия 

 

Чл. 90. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., 

в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Разпоредбите 

на чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, 21, 22, 22а, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14, чл. 

25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26, 32, 33, 34 и 36 се прилагат съответно и относно продуцентите на 

звукозаписи. 
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Глава десета „а“. 

ПРАВА НА ФИЛМОВИТЕ ПРОДУЦЕНТИ  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2000 Г.) 

 

Съдържание на правото 

 

Чл. 90а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) (1) Продуцентът на 

първоначалния запис на филм или друго аудиовизуално произведение има по 

отношение оригинала на филма и копията от него, получени в резултат на този запис, 

изключително право да разрешава срещу заплащане: 

1. размножаването им; 

2. публичното им прожектиране; 

3. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) публичното им изпълнение и 

излъчването им по безжичен път; 

4. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) предаването и препредаването им 

по кабел; 

5. възпроизвеждането им; 

6. разпространението им; 

7. превеждането, дублирането и субтитрирането им; 

8. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или 

по кабел на достъп на неограничен брой лица до филма или част от него по начин, 

позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално 

избрани от всеки от тях; 

9. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г.) вноса и износа в трети държави на копия от филма в търговско количество, 

независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1 или т. 5; 

10. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) преработката и синхронизацията 

на записа. 

(2) Продуцентът има право да изисква при използване на филма името или 

наименованието му да бъде посочвано по обичайния за това начин. 

 

Времетраене 

 

Чл. 90б. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в 

сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Правата на продуцента по тази глава 

продължават петдесет години. Срокът започва да тече от 1 януари на годината, през 

която е направен записът, но ако записът е бил законно публикуван или законно 

съобщен на публиката през този период, срокът започва да тече от 1 януари на годината, 

следваща годината на това събитие, а ако са настъпили и двете – от това, което е 

настъпило по-рано. 

 

Прилагане по аналогия 

 

Чл. 90в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в 

сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Разпоредбите на 
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чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, 21, 22, 22а, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14, чл. 25, 

ал. 1, т. 2,чл. 25а, 26, 32, 33, 34 и 36 се прилагат съответно и за филмовите продуценти. 

 

Глава единадесета. 

ПРАВА НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Съдържание на правото 

 

Чл. 91. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., 

в сила от 01.01.2003 г.) Радио- и телевизионната организация, която е осъществила 

първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, има изключително 

право да разрешава срещу заплащане: 

1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г.) преизлъчването по безжичен път или препредаването по електронни 

съобщителни мрежи на програмата; 

2. записването, възпроизвеждането и разпространението на записите от програмата; 

3. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г.) предлагането по безжичен път или по друга електронна съобщителна 

мрежа на достъп на неограничен брой лица до програмата или част от нея по начин, 

позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално 

избрани от всеки от тях; 

4. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) 

публичното изпълнение на програмата, ако това се извършва в места, достъпни за 

публика срещу заплащане на входна такса. 

(2) Разпоредбата на предходната алинея се прилага и когато програма, изпратена от 

радио- или телевизионна организация чрез сигнал до телекомуникационен спътник, се 

преизлъчва или препредава, записва, възпроизвежда и разпространява от друго лице. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Когато радио- и телевизионната 

организация по ал. 1 или упълномощеното от нея лице ограничи кръга от лица, 

приемащи нейната програма, като кодира сигнала, който я съдържа, съгласието се счита 

за дадено само при условие, че декодиращото средство се осигурява от излъчващата 

организация или с нейно съгласие. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) При всяко използване на 

програмата по смисъла на ал. 1 използващата организация е длъжна да съобщава по 

подходящ начин наименованието на организацията, която е осъществила първото 

излъчване или предаване на програмата. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Когато радио- или 

телевизионна организация разрешава едновременното, изцяло и в непроменен вид 

предаване на програмата си чрез електронна съобщителна мрежа на друга организация, 

разрешението, дадено от радио- или телевизионната организация, включва изрично и 

правата за излъчване и предаване на произведенията, включени в програмата, ако тези 

права са ѝ надлежно отстъпени. 
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Времетраене 

 

Чл. 92. Правата на радио- и телевизионните организации по тази глава продължават 

петдесет години. Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща 

годината на първото излъчване или предаване на програмата. 

 

Прилагане по аналогия 

 

Чл. 93. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в 

сила от 10.01.2006 г.) Разпоредбите на чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, чл. 21, ал. 1, чл. 22, 23, 

чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 8, 12, 13 и 14, чл. 25а и 36 се прилагат съответно и за радио- и 

телевизионните организации. 

 

Удостоверяване на правото за произвеждане и разпространение 

 

Чл. 93а. (Нов – ДВ, бр. 10 от 1998 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) 

 

Глава единадесета „а“. 

ПРАВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БАЗИ ДАННИ  

(НОВА – ДВ, БР. 77 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) 

 

Носител на правото 

 

Чл. 93б. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Носител на правото е 

производителят на базата данни. 

(2) Производител на база данни е физическото или юридическото лице, което е поело 

инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверяването или използването на 

съдържанието на база данни, ако това инвестиране е съществено в количествено или 

качествено отношение. 

Съдържание на правото 

 

Чл. 93в. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Производителят на база 

данни има право да забрани: 

1. извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата 

данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху 

друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма; 

2. повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в 

количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е 

форма, включително разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по 

цифров път. 

(2) Даването в заем не е извличане или повторно използване по смисъла на ал. 1. 

(3) Правото по ал. 1 може да се отчуждава или да бъде отстъпвано на други лица. 

(4) Производителят на база данни има право да забрани действията по ал. 1 и по 

отношение на несъществена част от съдържанието ѝ, когато тези действия се 
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извършват повторно и систематично по начин, който противоречи на нормалното ѝ 

използване или може да увреди законните интереси на производителя. 

 

Прекратяване на правото 

 

Чл. 93г. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 

2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Първата продажба на територията на държавите – членки 

на Европейския съюз на материално копие от база данни от носителя на правото по чл. 

93в или с негово съгласие води до прекратяване на правото му да контролира по-

нататъшните продажби на копието от нея на тази територия. 

(2) Когато база данни се предава в цифрова форма, включително в комуникационна 

мрежа, правото по чл. 93в не се прекратява по отношение на материализираните копия 

от базата данни, направени от получателя със съгласието на носителя на това право. 

Колизия с други права 

 

Чл. 93д. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Правото по чл. 93в 

възниква независимо от това, дали базата данни или частите от съдържанието ѝ се 

ползват от закрилата на авторско право или на сродни на него права. 

(2) Правото по чл. 93в не може да бъде упражнявано по начин, който би могъл да доведе 

до накърняване или ограничаване на авторски или сродни на тях права върху 

съдържанието на базата данни. 

 

Права и задължения на законните ползватели 

 

Чл. 93е. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 10.01.2006 г.) Лицето, което законно е придобило правото да използва база 

данни или копие от нея, може свободно да извършва действията по чл. 18, ал. 2, т. 1, 2, 3, 

4, 5, 7 и 8 с нея, както и действия, свързани с резултатите, евентуално получени от 

превода, преработката, обработката и каквито и да е други изменения, които е 

направило с нея, когато това е необходимо за достъп до съдържанието на базата данни 

и за нормалното ѝ използване. Когато това лице има право да използва само част от 

базата данни, тази разпоредба се прилага само по отношение на тази част. 

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Когато една база данни 

е била разгласена по какъвто и да е начин, производителят ѝ не може да възпрепятства 

извличането или повторното използване на несъществена част от съдържанието ѝ за 

каквито и да е цели от лице, което е придобило по законен начин достъп до нея. Ако 

законният ползвател има право да извлича или използва повторно само част от базата 

данни, тази разпоредба се прилага само по отношение на тази част. 

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Законният ползвател 

на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е начин, не може да извършва 

действия, които противоречат на нормалното ѝ използване или увреждат законните 

интереси на производителя ѝ. 

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Законният ползвател 

на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е било начин, не може да уврежда 
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правата на носителя на авторско право или сродно на него право върху произведенията 

или другите обекти, съдържащи се в нея. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Всяка договореност, 

противоречаща на разпоредбите на ал. 1, 2, 3 и 4, е нищожна. 

 

Изключения 

 

Чл. 93ж. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Законният ползвател на база 

данни, която е била разгласена по какъвто и да е начин, може без съгласието на 

производителя ѝ да извлича или да използва повторно по смисъла на чл. 93в съществена 

част от нейното съдържание в следните случаи: 

1. извличане за лично ползване на съдържание на база данни, която не е в електронна 

форма; 

2. извличане без търговска цел за илюстриране при обучение или при научни 

изследвания в обем, оправдан от целта, при посочване на източника; 

3. извличане или повторно използване за целите на националната сигурност или в 

административно или съдебно производство. 

 

Времетраене 

 

Чл. 93з. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Правата по чл. 93в 

продължават петнадесет години. Срокът започва да тече от първи януари на годината, 

следваща годината, през която е завършено създаването на базата данни. 

(2) В случай че базата данни е била разгласена по какъвто и да е начин преди изтичането 

на срока по ал. 1, срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща 

годината на разгласяването. 

(3) Всяка нова съществена инвестиция в базата данни, която води до съществено 

изменение в съдържанието на базата данни, поставя началото на нов самостоятелен 

срок на закрила по отношение на частта, която е резултат на тази инвестиция. 

 

Дял втори „а“. 

КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ИЛИ СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА  

(НОВ – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Глава единадесета „б“. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Основни положения 

 

Чл. 94. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Колективно управление на 

авторски или сродни на тях права (колективно управление на права) е дейност по 

управлението на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за 

сметка на повече от един носител на авторски и/или сродни на тях права (носител на 

права) в тяхна обща полза. 
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(2) Колективното управление на права включва: 

1. отстъпване на ползватели на авторски и/или сродни на тях права за използване на 

произведения и други обекти на закрила; 

2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за 

получаване на дължими съгласно този закон възнаграждения, включително 

компенсационни; 

3. разпределение и изплащане на събраните от използването суми на носителите на 

права; 

4. защита на управляваните права; 

5. наблюдаване на начина, по който правата се упражняват. 

(3) Не се смята за колективно управление на права дейността на продуцентите на филми 

или други аудио-визуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и 

телевизионните организации и на издателите, в т.ч. издателите на книги, на музикални 

произведения и на периодични издания, както и на лицата, действащи като агенти или 

посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им 

с организации за колективно управление на права. 

 

Субекти на колективното управление на права 

 

Чл. 94а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Колективно управление 

на права може да се извършва от: 

1. организация за колективно управление на права; 

2. независимо дружество за управление на права. 

(2) Организация за колективно управление на права е сдружение с нестопанска цел, 

което се учредява, управлява и контролира от своите членове – носители на права, и 

което по договори с носители на права или с друга организация за колективно 

управление на права, с която има сключен договор за взаимно представителство, е 

упълномощено да извършва колективно управление на права като негова единствена 

или основна дейност или това му е възложено по този закон. 

(3) Независимо дружество за управление на права е търговско дружество, което не се 

притежава и не се контролира пряко или непряко, изцяло или частично от носители на 

права и е упълномощено по договори с носители на права да извършва дейност по 

колективно управление на права, като негова единствена или основна дейност. 

Договорите с носителите на права влизат в сила от деня на издаването на удостоверение 

за регистрация на независимото дружество. 

(4) Организациите за колективно управление на права не може да упражняват по 

занятие дейности, при които произведения или други обекти на закрила се използват 

по смисъла на този закон. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Организациите за колективно управление на права и 

независимите дружества за управление на права обработват предоставените им лични 

данни в съответствие с изискванията за тяхната защита. 
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Упълномощаване 

 

Чл. 94а1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Упълномощаването за 

колективно управление на права се извършва писмено и изрично за всяка категория 

права, видове права, видове произведения или други видове обекти на закрила (видове 

права, произведения или други обекти на закрила). 

(2) Носител на права, който е гражданин на друга държава – членка на Европейския 

съюз, или се е установил, или пребивава в такава държава, може с договор да 

упълномощи избрана от него организация за колективно управление на права, 

независимо от държавата членка, в която се намира седалището ѝ, да извършва 

колективно управление на различните категории и видове негови права за всичките си 

произведения или други обекти на закрила, или за част от тях за избрани от него 

територии. Организацията за колективно управление на права може да откаже да 

извършва колективно управление на права, за което е получила регистрация по чл. 94б, 

само когато има обективно обосновани причини за това. 

(3) Носителят на права може да упълномощи различни организации за колективно 

управление на права или независими дружества за управление на права да управляват 

различни категории негови права, видове права, произведения или други обекти на 

закрила. Носителят на права може да разрешава самостоятелно използването с 

нетърговска цел на свои произведения или други обекти на закрила, като уведомява за 

това организацията за колективно управление на права, в която членува. Във всички 

останали случаи на допустимо от устава на организацията индивидуално отстъпване на 

права за използване носителят на права дължи уведомление, ако уставът го изисква. 

(4) Носителят на права може да прекрати упълномощаването на организацията за 

колективно управление на права или да оттегли от нея колективното управление на 

избрани от него категории права, видове права, произведения или други обекти на 

закрила за избрани от него територии с писмено предизвестие, чийто срок е не по-дълъг 

от 6 месеца. Организацията за колективно управление на права може да предвиди в 

устава си, че такова прекратяване или оттегляне има действие от началото на 

следващата календарна година. Когато колективното управление на права е 

задължително, носителят на права може да упълномощи само друга организация за 

колективно управление на права. 

(5) Носителят на права запазва правата си по чл. 94л1, 94м, 94с1, 94т1, 94х2 и 94ч1 за суми, 

които организацията за колективно управление на права му дължи за използване на 

негови произведения или други обекти на закрила, осъществено преди влизането в сила 

на прекратяването или оттеглянето, или за суми, постъпили от разрешение за 

използване, предоставено от организацията до влизането в сила на прекратяването или 

оттеглянето. 

(6) Организация за колективно управление на права не може да ограничава 

упражняването на правата по ал. 4 и 5 с изисквания управлението на правата, които се 

прекратяват или оттеглят, да бъде поверено на друга организация за колективно 

управление на права. 

Приложимост 

Чл. 94а2. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Разпоредбите на този закон 

се прилагат и за организациите и дружествата, притежавани или контролирани пряко 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

281  

или непряко, изцяло или частично от организации за колективно управление на права 

или от независими дружества за управление на права, когато упражняват дейност по 

колективно управление на права. 

Глава единадесета „в“. 

РЕГИСТРАЦИЯ (НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

Изискване за регистрация 

Чл. 94б. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Колективно управление на 

права се извършва след регистрация от министъра на културата или оправомощен от 

него заместник-министър. 

(2) Регистрацията по ал. 1 е безсрочна. 

 

Условия за регистрация 

 

Чл. 94б1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Регистрацията се 

извършва след подаване на заявление от: 

1. сдружение с нестопанска цел или търговско дружество, регистрирано по българското 

законодателство или по законодателството на друга държава – членка на Европейския 

съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. лице, което има право да управлява колективно авторски или сродни права съгласно 

законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

на Конфедерация Швейцария, или на трета държава. 

(2) Регистрацията се извършва, когато: 

1. заявителят е упълномощен с два или повече писмени договора с носители на права 

или от друга организация за колективно управление на права по силата на договор за 

взаимно представителство да извършва от нейно име колективно управление на права 

съгласно посоченото в заявлението; 

2. заявителят отговаря на условията по чл. 94ф1, ако заявлението е за 

многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални 

произведения по глава единадесета „и“; 

3. уставът, съответно дружественият договор или учредителният акт на заявителя 

предвижда колективно управление на категориите права, видовете права, 

произведения или други обекти на закрила, за които се отнася искането за регистрация, 

като единствена или основна дейност; 

4. заявителят не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 

5. заявлението за регистрация е подадено след изтичането на 12 месеца от влизането в 

сила на заповед за заличаване на регистрацията. 

(3) Заявлението за регистрация е по образец, утвърден от министъра на културата, и в 

него се посочват правният статут на заявителя, категориите права, видовете права, 

произведения и други обекти на закрила, за които се иска регистрация, както и налице 

ли са условията по чл. 94в, ал. 3 или по глава единадесета „и“. 

(4) Към заявлението за регистрация се прилагат: 
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1. документ, удостоверяващ създаването, издаден до един месец преди датата на 

подаване на заявлението – за заявител чуждестранно лице; 

2. заверено копие от устава – за заявител сдружение с нестопанска цел, съответно 

документ за учредяването – за заявител чуждестранно лице; 

3. списък на членовете с посочване в какво качество членува съответното лице – за 

заявител сдружение с нестопанска цел, съответно списък на носителите на права, които 

са възложили колективно управление на права – за заявител търговско дружество; 

4. декларация, че заявителят не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 

5. декларация за адреса на интернет страницата на заявителя; 

6. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) заверени копия от два или повече договора, по които 

носители на права упълномощават заявителя за колективно управление на права, а 

когато заявлението е за регистрация по чл. 94в, ал. 3 – заверени копия от два или повече 

договора, по които носители на права упълномощават заявителя за колективно 

управление на всички авторски и сродни права върху произведенията и другите обекти 

на закрила, посочени в договорите; 

7. заверено копие от споразумение за представителство; 

8. информация за договорите по чл. 94а, ал. 3, с които е възложено колективно 

управление на права: носител на права, категории права, видове права, произведения и 

други обекти на закрила, срок и територия – за заявител търговско дружество; 

9. заверени копия от договорите за взаимно представителство със сродни чуждестранни 

организации за колективно управление на права, ако са сключени такива, и списък на 

тези организации, с посочване на срока, територията, категориите права, видовете 

права, произведения и други обекти на закрила – за заявител сдружение с нестопанска 

цел; 

10. декларация, че заявителят – организация за колективно управление на права, 

отговаря на условията по чл. 94ф1, ал. 2 – когато заявлението е по глава единадесета „и“; 

11. документ за платена такса. 

(5) Заявлението за регистрация и приложените към него документи се подават на 

български език. Ако документ по ал. 4 е на чужд език, той трябва да бъде придружен от 

точен превод на български език, извършен от заклет преводач. 

(6) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Заявлението за регистрация и приложените към него 

документи се подават в писмена форма или по електронен път, подписани с 

квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 

910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно 

електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции 

на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 

2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното 

управление. 

 

Регистрация 

 

Чл. 94в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Когато заявлението е за 

регистрация за колективно управление на права съгласно глава единадесета „и“ и по 

време на процедурата по регистрация постъпи заявление от друго сдружение с 
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нестопанска цел, регистрация получава заявителят, който вече е регистриран за 

колективно управление на такива права на територията на Република България, а 

когато няма такова – заявителят с по-широка представителност. В случай че вече има 

регистрирана организация за колективно управление на права, заявителят трябва да 

представи споразумение за представителство по ал. 2 с регистрираната организация. 

(2) Когато заявлението е за регистрация за колективно управление на права за 

излъчване по безжичен път, предаване или препредаване по кабел, публично 

изпълнение или предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен 

брой лица до произведение или друг обект на закрила, или до части от него по начин, 

позволяващ този достъп да бъде осъществен по време и по място, индивидуално 

избрани от всеки от тях или само за някое от тези права и за това вече има регистрирана 

организация за колективно управление на права, заявителят – организация за 

колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, 

получава регистрация след представяне на споразумение за представителство с вече 

регистрираната организация. Регистрираната организация не може необосновано да 

отказва сключването на такова споразумение. Необоснован е отказът, когато 

основанията за него не са свързани със съдържанието на споразумението за 

представителство и/или с регистрацията на организацията за колективно управление 

на права. 

(3) Споразумение по ал. 2 не се изисква, когато заявлението за регистрация е подадено 

от заявител – независимо дружество за управление на права, и се отнася до колективно 

управление на права за публично изпълнение чрез озвучаване на публично достъпни 

помещения, площи и превозни средства. Заявителят поддържа на интернет страницата 

си информация за възложеното от носители на права колективно управление на права: 

носител на права, категории права, видове права, произведения и други обекти на 

закрила, срок и територия. 

(4) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Когато заявлението и приложените към него документи 

не отговарят на изискванията по ал. 1 – 3 и чл. 94б1, ал. 3 – 6, заявителят се уведомява за 

това, като му се предоставя едномесечен срок за отстраняване на нередовностите заедно 

с указания, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено. 

(5) Заявлението по чл. 94б1, ал. 3 и приложените към него документи се разглеждат в 

двумесечен срок от подаването им, а в случаите по ал. 4, изречение второ – от 

отстраняване на нередовностите. 

(6) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) В срока по ал. 5 министърът на културата или 

оправомощен от него заместник-министър издава заповед за регистрация или за отказ 

за регистрация. 

(7) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Министърът на културата или оправомощен от него 

заместник-министър отказва регистрацията, когато: 

1. от представените документи се установи, че заявителят не отговаря на изискванията 

по чл. 94б1, ал. 2; 

2. съдържанието на споразумението за представителство по ал. 2 не отговаря на 

изискванията по чл. 94в1; 

3. заявлението е подадено преди изтичането на 12 месеца от влизането в сила на заповед 

за заличаване на регистрацията. 
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(8) Отказът за регистрация може да бъде оспорван по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(9) На регистриран заявител се издава удостоверение за регистрация. Удостоверението 

е безсрочно и съдържа: 

1. номера и датата на издаване; 

2. наименованието, седалището и адреса на управление, данните за регистрацията и 

представителството на регистрираното юридическо лице и единния 

идентификационен код, съответно кода по БУЛСТАТ; 

3. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които 

се отнася колективното управление на права; 

4. наименованието на организацията, упълномощена със споразумението за 

представителство да управлява правата по т. 3 – в случаите по ал. 2; 

5. информацията, че колективното управление на права се отнася само до категориите 

права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, посочени на интернет 

страницата на регистрираното лице – в случаите по ал. 3; 

6. информацията, че колективното управление на права се отнася и за 

многотериториалното разрешаване на използването в интернет на музикални 

произведения – в случаите по глава единадесета „и“. 

(10) При промяна в обстоятелствата, вписани в издаденото удостоверение, или по чл. 

94б1,ал. 2 и 4, регистрираното лице в 14-дневен срок от настъпване на промяната 

уведомява министъра на културата и представя заверени копия от съответните 

документи и документ за платена такса. Разпоредбите на тази глава се прилагат 

съответно. 

 

Споразумение за представителство 

 

Чл. 94в1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Споразумението за 

представителство по чл. 94в, ал. 2 съдържа: 

1. упълномощаването на регистрираната организация да разрешава използването на 

произведенията и другите обекти на закрила, за които на заявителя е възложено 

колективно управление на права; 

2. упълномощаването на регистрираната организация да събира съгласно своите 

тарифи възнагражденията, дължими за използването по т. 1; 

3. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, както и 

носителите на права, за които споразумението се отнася; 

4. видовете произведения и други обекти на закрила, за които на заявителя е възложено 

колективно управление на права; 

5. срока и територията на представителството; 

6. доказателствата от заявителя относно представляваните от него носители на права и 

произведения и други обекти на закрила, както и периодичността на актуализирането 

им; 

7. начина за определяне на дела от събраните възнаграждения, дължими на заявителя 

съгласно използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които е 

възложено колективното управление на права, и сроковете за изплащането им на 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

285  

заявителя; регистрираната организация не носи отговорност за последващото 

разпределение на възнагражденията, изплатени на заявителя; 

8. начина за обмяна на информация за идентифициране на произведенията или другите 

обекти на закрила и носителите на права; 

9. начина и срока за уреждане на отношенията между страните по споразумението и 

ползвателите при прекратяване или разваляне на споразумението за представителство; 

10. начина и срока за уведомяване на министъра на културата за прекратяването или 

развалянето на споразумението за представителство, който не може да бъде по-дълъг 

от 14 дни от прекратяването или развалянето. 

(2) Споразумението за представителство може да съдържа и други уговорки. 

 

Регистър 

 

Чл. 94г. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър води и 

поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация по чл. 94б за колективно 

управление на права. Регистърът се публикува на интернет страницата на 

Министерството на културата. 

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа два раздела: 

1. първи раздел – за организации за колективно управление на права; 

2. втори раздел – за независими дружества за управление на права. 

(3) В раздела по ал. 2, т. 1 се вписват: 

1. номерът и датата на удостоверението; 

2. наименованието, седалището, адресът на управление, данните за регистрация на 

юридическото лице и единният идентификационен код, съответно кодът по БУЛСТАТ; 

3. членовете на изборните органи на управление и представляващите лица; 

4. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакти; 

5. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които 

се отнася колективното управление на права; 

6. организацията за колективно управление на права, упълномощена съгласно 

споразумение за представителство да разрешава използването на видовете 

произведения и други обекти на закрила, за които на регистрираното лице – 

организация за колективно управление на права, е възложено колективно управление 

на права в случаите по чл. 94в, ал. 2; 

7. сродните чуждестранни организации за колективно управление на права, с които са 

сключени договори за взаимно представителство, с посочване на категориите права, 

видовете права, произведения или други обекти на закрила, срокът и територията 

съгласно договора; 

8. промените в обстоятелствата по т. 2 – 7; 

9. основанието и датата на изменение на издаденото удостоверение; 

10. заличаването на регистрацията; 

11. информацията за лицата, подали заявление за регистрация, броят и видът на 

приложените документи. 

(4) В раздела по ал. 2, т. 2 се вписват: 
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1. номерът и датата на удостоверението; 

2. наименованието, седалището, адресът на управление, данните за търговска 

регистрация и единният идентификационен код; 

3. представляващите лица; 

4. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакти; 

5. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които 

се отнася колективното управление на права; 

6. организацията за колективно управление на права, упълномощена съгласно 

споразумение за представителство да разрешава използването на видовете 

произведения и другите обекти на закрила, за които на регистрираното лице – 

независимо дружество за управление на права, е възложено колективно управление на 

права в случаите по чл. 94в, ал. 2; 

7. информацията, че колективното управление на права се отнася само до категориите 

права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, посочени на интернет 

страницата на регистрираното лице в случаите по чл. 94в, ал. 3; 

8. носителите на права, които с договор са упълномощили регистрираното лице да 

извършва дейност по колективно управление на права; 

9. промените в обстоятелствата по т. 2 – 8; 

10. основанието и датата на изменение на издаденото удостоверение; 

11. заличаването на регистрацията; 

12. информацията за лицата, подали заявления за регистрация, броят и видът на 

приложените документи. 

(5) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) При промяна във вписани в регистъра обстоятелства – 

министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър го 

актуализира. 

Заличаване на регистрацията 

 

Чл. 94г1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Регистрацията се заличава 

и удостоверението се обезсилва със заповед на министъра на културата или 

оправомощен от него заместник-министър, когато: 

1. регистрацията на юридическото лице бъде заличена; 

2. регистрираното лице подаде писмено искане за заличаване на регистрацията изцяло 

или за отделни категории права, видове права, произведения или други обекти на 

закрила; 

3. по надлежния ред се установят неверни данни в приложените към заявлението за 

регистрация документи по чл. 94б1, ал. 4; 

4. регистрираното лице е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 

5. регистрираното лице – независимо дружество за управление на права, не публикува 

или системно не актуализира на своята интернет страница данните по чл. 94в, ал. 3, 

изречение второ; 

6. споразумението за представителство бъде прекратено или развалено, когато то е 

условие за регистрация; 

7. регистрираното лице няма сключени договори с ползватели в продължение на две 

години от датата на регистрацията; 
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8. регистрираното лице – организация за колективно управление на права, системно не 

разпределя събраните възнаграждения от колективно управление на права на 

членовете си съгласно изискванията на този закон и/или вътрешните правила за 

разпределение по чл. 94з, ал. 2, т. 5; 

9. е установено с влязъл в сила съдебен акт, че регистрираното лице – независимо 

дружество за управление на права, не изпълнява задълженията си по договори с повече 

от трима носители на права, чиито права управлява; 

10. регистрираното лице не изпълни задължително предписание по чл. 94щ, ал. 9; 

11. регистрираното лице извършва системни нарушения на този дял. 

(2) Заповедта за заличаване на регистрацията може да бъде оспорвана по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Такси 

 

Чл. 94д. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) За разглеждане на заявления 

за регистрация, за вписване на промени в регистрация, за издаване на удостоверение на 

регистрирано лице и за утвърждаване на тарифата по чл. 94р, включително за 

изменението и допълнението ѝ, се събират такси в размери, определени с тарифа за 

таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена от 

Министерския съвет. 

 

Глава единадесета „г“. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Учредяване 

 

Чл. 94д1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организация за 

колективно управление на права се учредява от носители на права. 

(2) Издател, на когото авторът е отстъпил освен правото за възпроизвеждане и 

разпространение и други права, може да предостави управлението на тези права на 

организация по ал. 1. 

(3) Организацията за колективно управление на права не може да реализира печалба и 

е длъжна да разпределя и изплаща всички суми, получени от колективното управление 

на права, между носителите на права, след като удържи необходимото за издръжката на 

своята дейност. 

 

Членство в организация за колективно управление на права 

 

Чл. 94е. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Членове на организация 

за колективно управление на права могат да бъдат физически и юридически лица – 

носители на права, други организации за колективно управление на права, сдружения 

на носители на права и други организации, които отговарят на изискванията за 

членство, предвидени в устава на организацията. 
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(2) Изискванията за членство в организация за колективно управление на права не 

могат да включват условия, които водят до дискриминация на членовете въз основа на 

тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване. 

(3) Организацията за колективно управление на права е длъжна да публикува 

изискванията за членство на своята интернет страница. 

(4) Организация за колективно управление на права може да откаже да приеме за член 

лице, което: 

1. желае да упълномощи организацията да управлява категории права, видове права, 

произведения или други обекти на закрила, чието управление не попада в предмета на 

нейната дейност; 

2. се представлява от друга организация или сдружение – член на организацията за 

колективно управление. 

(5) Когато организация за колективно управление на права откаже членство, тя е 

длъжна да предостави на носителя на права мотивиран писмен отказ. 

(6) Дейността на организацията за колективно управление на права се осъществява в 

интерес на лицата, чиито права управлява, и не може да им налага задължения, които не 

са обективно необходими за защитата на правата и интересите им или за ефективното 

им управление. 

(7) Членовете на организация за колективно управление на права имат право да бъдат 

информирани за нейната дейност и да участват в процеса на вземане на решения, 

свързани с тази дейност. 

(8) Организацията за колективно управление на права е длъжна да създаде условия за 

комуникация със своите членове по електронен път. 

(9) Организацията за колективно управление на права е длъжна да води досие за всеки 

свой член и да го актуализира редовно. 

 

Права на носители на права, които не са членове  

на организация за колективно управление на права 

 

Чл. 94ж. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Разпоредбите на чл. 94е, ал. 

8, чл. 94т1, чл. 94ц, ал. 2 и чл. 94ч1 се прилагат и за носители на права, които по договор 

или по закон имат пряка връзка с организация за колективно управление на права, но 

не са нейни членове. 

 

Устав и организация на дейността 

 

Чл. 94ж1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Уставът на организацията 

за колективно управление на права съдържа: 

1. категориите права, видовете права, произведения или други обекти на закрила, които 

организацията управлява колективно; в устава се посочва дали правата за колективно 

управление се отстъпват на изключителна или на неизключителна основа; 

2. правата и задълженията на членовете; 

3. изискванията за членство в организацията; 

4. критериите, въз основа на които може да се откаже членство в организацията, и реда 

за обжалване на отказите; 
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5. реда за приемане на нови членове и за прекратяване на членството; 

6. реда за свикване на общото събрание, вземането на решенията, воденето и 

документирането на заседанията; 

7. органите на управление и надзор на организацията; 

8. условията, при които едно лице не може да бъде избрано за член на органите за 

управление и надзор, които могат да включват и ограничения, свързани с 

продължителността на членството и/или размера на получените суми от 

организацията; 

9. условията и процедурата за смяна на член на управителния съвет преди изтичане на 

мандата му; 

10. възможностите за предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния 

съвет, включително случаите, в които юридическите лица – членове на управителния 

съвет, са длъжни да отзоват своя представител в съвета; 

11. реда за свикване на управителния съвет, вземането на решенията, воденето и 

документирането на заседанията му; 

12. реда за участие на членовете при вземане на решенията и критериите за 

ограничаването му; 

13. реда за вземане на решение за сключване на споразумение за представителство; 

14. прекратяването и ликвидацията на организацията. 

Общо събрание 

 

Чл. 94з. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Общото събрание на 

организацията за колективно управление на права се свиква най-малко веднъж 

годишно. 

(2) Общото събрание: 

1. приема, изменя и допълва устава; 

2. избира и освобождава членовете на управителния съвет и на надзорния съвет; 

3. одобрява размера на възнагражденията и другите придобивки, които членовете на 

управителния съвет и на надзорния съвет получават от организацията; 

4. взема решение за прекратяване на организацията; 

5. приема, изменя и допълва правилата за разпределение на приходите от колективно 

управление на права; 

6. взема решения относно: 

а) правилата за използване на сумите, които не могат да бъдат разпределени; 

б) общата инвестиционна политика по отношение приходите от колективното 

управление на права и от инвестираните приходи от колективното управление на права; 

в) общата политика относно удръжките от приходите от колективното управление на 

права и от всеки приход от инвестирането на тези приходи; 

г) използването на сумите, които не могат да бъдат разпределени; 

д) политиката за управление на риска; 

е) одобряването на всяко придобиване, продажба или ипотекиране на недвижимо 

имущество на организацията; 
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ж) одобряването на всякакви сливания, сдружавания, създаването на дъщерни 

дружества, както и на придобиването на предприятия, акции или права в други 

предприятия; 

з) одобряването на предложения за вземането на заеми, предоставянето на заеми и 

предоставянето на обезпечения по заеми, свързани с дейността на организацията; 

7. назначава и освобождава регистриран одитор; 

8. одобрява годишния отчетен доклад; 

9. определя критериите, условията и реда за предоставянето на социални, културни или 

образователни услуги; 

10. взема и други решения, предвидени в устава. 

(3) Общото събрание може да делегира правомощията по ал. 2, т. 6, букви „д“, „е“, „ж“ и 

„з“ на надзорния съвет с решение или съгласно устава. 

 

Участие в общото събрание 

 

Чл. 94з1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Членовете на 

организацията за колективно управление на права имат право да участват в общото 

събрание и да гласуват, освен ако в устава е предвидено друго. 

(2) Организацията може да предвиди в устава си ограничения на правото по ал. 1 въз 

основа на един или два от следните критерии, при условие че са установени по 

справедлив и пропорционален начин: 

1. продължителност на членството; 

2. размер на получените или дължимите суми от организацията. 

(3) Когато в организацията има различни категории или групи членове в зависимост от 

категориите права или видовете произведения и други обекти на закрила, включително 

по жанрове, те трябва да бъдат справедливо и балансирано представени в общото 

събрание. 

(4) Критериите по ал. 2 са публично достъпни в съответствие с чл. 94т и 94у. 

Гласуване в общото събрание 

Чл. 94и. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Всеки член на организация 

за колективно управление на права, който има право да участва в общото събрание, при 

гласуване на решенията на събранието, има право на един глас. 

(2) Когато в устава на организацията не е предвидено друго, всеки член, който има право 

да участва в общото събрание, може да упълномощи друг член – физическо или 

юридическо лице, да присъства и да гласува от негово име, при условие че това не води 

до конфликт на интереси. Конфликт на интереси е налице винаги, когато 

упълномощителят и упълномощеният принадлежат към различни категории или групи 

носители на права. 

(3) Упълномощаването по ал. 2 е в писмена форма и важи за съответното общо събрание. 

 

Управителен съвет 

Чл. 94и1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права има управителен съвет. 

(2) Съставът на управителния съвет и срокът, за който членовете му се избират, се 

определят в устава на организацията. Юридическо лице – член на управителния съвет, 
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се представлява в съвета от своя законен представител или от изрично упълномощено 

физическо лице. 

(3) Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се 

предвиди, че председателят се избира от общото събрание. 

(4) Всеки член на управителния съвет ежегодно представя пред общото събрание 

индивидуална декларация с информация относно: 

1. интересите, свързани с организацията за колективно управление на права; 

2. формите на материални и нематериални възнаграждения и придобивки, които е 

получил през предходната календарна година от организацията, включително от 

пенсионни, социални, културни и други фондове; 

3. сумите, които е получил през предходната календарна година от организацията в 

качеството му на носител на права; 

4. действителния или потенциалния конфликт на интереси между личните интереси на 

декларатора и тези на организацията, или между всякакви други задължения към 

организацията и задължения към други физически или юридически лица. 

(5) Всяко лице, което е предложено за член на управителния съвет, преди провеждане 

на избора, представя пред общото събрание декларация за липса на пречки, поради 

които то да не може да бъде избрано съгласно устава, както и за обстоятелства по ал. 4, 

т. 1 и 4. 

(6) Управителният съвет: 

1. подготвя и внася за гласуване в общото събрание правилата за разпределение на 

приходите от управлението на права от организацията; 

2. избира или назначава административен ръководител на организацията и определя 

възнаграждението му; 

3. приема и изключва членове на организацията, освен ако в устава е предвидено друго; 

4. изпълнява и други задължения, предвидени в закон или в устава. 

 

Надзорен съвет 

 

Чл. 94к. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление има надзорен съвет. Надзорният съвет не участва в 

управлението на организацията и не я представлява. 

(2) Надзорният съвет се състои най-малко от трима членове на организацията. Те се 

избират за срок не по-дълъг от 5 години. 

(3) Изискванията на чл. 94и1, ал. 4 и 5 се прилагат и по отношение на членовете на 

надзорния съвет. 

(4) Надзорният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, 

че председателят се избира от общото събрание. 

(5) Надзорният съвет: 

1. наблюдава дейността и изпълнението на задълженията на лицата, които управляват 

организацията, включително изпълнението на решенията на общото събрание, взети на 

основание чл. 94з, ал. 2, т. 1 – 5; 

2. упражнява правомощията, възложени му от общото събрание или устава на 

организацията съгласно чл. 94з, ал. 3. 
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(6) Надзорният съвет докладва за дейността си пред общото събрание най-малко 

веднъж годишно. 

Субсидиарно прилагане 

 

Чл. 94к1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) За неуредените в тази глава 

въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Глава единадесета „д“. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Събиране и използване на възнаграждения 

 

Чл. 94л. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права посочва отделно в своя счетоводен отчет: 

1. приходите от колективното управление на права и от инвестирането на тези приходи; 

2. всички собствени активи и приходите от тях, от удръжките за собствената издръжка 

и от други дейности. 

(2) Организацията по ал. 1 не може да използва приходите от колективното управление 

на права или приходите от инвестирането на тези приходи за цели, различни от 

разпределението им между носителите на права, освен когато в съответствие с решение, 

взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6, буква „в“, е разрешено да се намалят или да се 

компенсират удръжките за собствената издръжка, или да се използват приходите от 

колективното управление на права или от инвестирането на тези приходи в 

съответствие с решение, взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6. 

(3) Организацията по ал. 1 инвестира приходите от колективното управление на права 

и приходите от инвестирането на тези приходи в интерес на носителите на права, които 

представлява, в съответствие с общата инвестиционна политика и политиката на 

управление на риска по смисъла на чл. 94з, ал. 2, т. 6, букви „б“ и „д“. Инвестирането 

трябва да съответства и на следните изисквания: 

1. когато е налице потенциален конфликт на интереси, организацията гарантира, че 

инвестициите са направени само в интерес на носителите на права; 

2. активите се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, 

ликвидността и рентабилността на инвестицията като цяло; 

3. активите се разпределят така, че да се избегне прекомерната зависимост от определен 

актив, както и прекомерното акумулиране на риск в инвестициите. 

 

Удръжки 

 

Чл. 94л1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права предоставя предварително на всеки носител на права, 

който желае да стане член, информация за извършваните от организацията удръжки от 

приходите от колективното управление на права и от всеки приход от инвестирането на 

тези приходи. 
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(2) Удръжките се определят въз основа на обективни критерии и трябва да са 

съобразени с услугите, предоставени на носителите на права, включително услугите, 

предоставени по ал. 5. 

(3) Удръжките не могат да надхвърлят оправданите и документирани разходи по 

колективното управление на права, направени от организацията. 

(4) Изискванията, отнасящи се до използването и до прозрачността при използването 

на сумите, събрани като удръжки или компенсирани с удръжки, трябва да се прилагат 

към всяко друго отчисление, направено с цел да покрие разходите по колективното 

управление на права. 

(5) В случай че организацията предоставя социални, културни или образователни 

услуги, които се финансират от удръжките от приходите или от друг приход, 

произтичащ от инвестиране на тези приходи, услугите се предоставят въз основа на 

справедливи критерии по отношение на достъпа до тях и на техния обхват. 

Разпределение на дължимите суми на носителите на права 

 

Чл. 94м. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права или неин колективен член, който представлява 

носители на права, разпределя и изплаща редовно, точно и с дължимата грижа 

дължимите суми съгласно правилата за разпределение на приходите от колективно 

управление на права. Организацията или колективният ѝ член изплащат на 

правоимащите носители на права, които представляват, дължимите суми във възможно 

най-кратък срок, но не по-късно от 30 септември на годината, следваща тази, през която 

сумите са събрани. Този срок може да не бъде спазен само по обективни причини, 

свързани с постъпването на информация от ползвателите, с установяването на правата, 

с идентифицирането на носителите на права или с установяването на съответствие 

между информацията за използваните произведения и други обекти на закрила с 

информацията за носителите на правата върху тях. 

(2) Организацията за колективно управление на права предприема действия за 

идентифициране и установяване на местонахождението на носителите на права. 

(3) Суми, които не могат да бъдат разпределени в срока по ал. 1 поради това, че 

носителите на права не могат да бъдат идентифицирани или местонахождението им не 

може да бъде установено и не са налице обективни причини срокът да не бъде спазен, 

се посочват отделно в счетоводния отчет на организацията. 

(4) В тримесечен срок след изтичането на срока по ал. 1, изречение второ организацията 

за колективно управление на права предоставя достъп до информацията за 

произведенията и другите обекти на закрила, за които един или повече носители на 

права не са били идентифицирани или чието местонахождение не е било установено, на: 

1. носителите на права, които представлява, или на своите колективни членове; 

2. организациите за колективно управление на права, с които има сключени договори за 

взаимно представителство. 

(5) Информацията по ал. 4 включва, ако е възможно: 

1. заглавието на произведението или обекта на закрила; 

2. името на носителя на права; 

3. името на съответния издател или продуцент; 
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4. всякаква друга налична относима информация, включително от досиетата на 

носителите на права, която би могла да помогне за идентифицирането на носителя на 

правата. 

(6) Когато носителите на права не може да бъдат идентифицирани или 

местонахождението им не може да бъде установено, в едногодишен срок след 

изтичането на срока по ал. 4, организацията за колективно управление на права 

оповестява публично на интернет страницата си информацията по ал. 5. 

(7) Възнагражденията, дължими на носителите на права, които не могат да бъдат 

разпределени в тригодишен срок, считано от края на годината, през която са събрани, и 

за които организацията за колективно управление на права е предприела действия 

съгласно ал. 2 за идентифициране на носителите на права и установяване на 

местонахождението им, се смятат за неподлежащи на разпределение. 

(8) Сумите, неподлежащи на разпределение, се използват по решение на общото 

събрание, взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6, буква „г“. Те могат да бъдат разходвани за 

финансиране на социални, културни и образователни дейности в полза на носителите 

на права. 

(9) Всеки носител на права може да предяви иск към организацията за колективно 

управление на права за дължимото му възнаграждение по общия исков ред. 

 

Глава единадесета „е“. 

КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА ОТ ИМЕТО НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Задължение за равно третиране 

 

Чл. 94м1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Организацията за 

колективно управление на права не допуска дискриминация спрямо носителите на 

права, чиито права управлява по договор за взаимно представителство, особено по 

отношение на прилагането на своите тарифи, условията за събиране на 

възнагражденията, удръжките за собствената си издръжка и разпределението на 

сумите, дължими на носителите на права. 

 

Удръжки и разплащане при договори за взаимно представителство 

 

Чл. 94н. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права редовно, точно и с дължимата грижа разпределя и 

изплаща сумите, събрани от колективното управление на права или от доходи от 

инвестирането на такива суми, които съгласно договори за взаимно представителство 

са дължими на други организации за колективно управление на права. 

(2) Организацията за колективно управление на права може да прави удръжки върху 

сумите по ал. 1 само за издръжката си, освен ако организацията, с която е сключен 

договорът за взаимно представителство, изрично е дала съгласие да се правят и друг 

вид удръжки. 
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Изплащане на събраните суми 

 

Чл. 94н1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права разпределя и изплаща сумите по чл. 94н, ал. 1 не по-

късно от 30 септември на годината, следваща тази, в която сумите са събрани. 

(2) Срокът по ал. 1 може да не бъде спазен само по обективни причини, свързани с 

постъпването на информация от ползвателите, с установяването на правата или с 

идентифицирането на носителите на права, или с установяването на съответствие 

между информацията относно произведения и други обекти на закрила с информацията 

относно носителите на права. 

 

Разпределение и изплащане на получените суми 

 

Чл. 94о. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Организацията за колективно 

управление на права или нейни колективни членове, които представляват носители на 

права, разпределят и изплащат сумите, получени по реда на чл. 94н, ал. 1, на носителите 

на права, които представляват, в 6-месечен срок от получаването им. Този срок може да 

не бъде спазен само по обективни причини, свързани с постъпването на информация от 

ползвателите, с установяването на правата, с идентифицирането на носителите на права 

или с установяването на съответствие между информацията за използваните 

произведения и другите обекти на закрила с информацията за носителите на правата 

върху тях. 

 

Глава единадесета „ж“. 

ОТНОШЕНИЯ С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Отстъпване на права за използване 

 

Чл. 94о1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права или независимото дружество за управление на права 

отстъпва на ползвателите с договор колективно управляваните права за използване на 

произведения или на други обекти на закрила. 

(2) Преговорите за сключване на договори по ал. 1 се водят добросъвестно. Всяка една 

от страните предоставя на другата страна информацията, необходима за сключването 

на договор, ако разполага с такава. 

(3) Условията на договорите по ал. 1, сключени от организация за колективно 

управление на права, се основават на обективни и недискриминиращи критерии. 

(4) Когато организацията за колективно управление на права отстъпва права за 

използване чрез услуга в интернет от нов вид, която се предлага на територията на 

държавите – членки на Европейския съюз, по-малко от три години, организацията не е 

обвързана от договорените условия с ползвател за отстъпване на права за други видове 

използване чрез услуга в интернет. 
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Сключване на договори с ползватели 

 

Чл. 94п. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права в разумен срок отговаря на искане от ползвател за 

сключване на договор за отстъпване на колективно управляваните права. 

Организацията съобщава на ползвателя информацията, необходима за подготвяне на 

проект на договор. Когато получи тази информация, организацията за колективно 

управление на права изпраща проект на договор заедно с тарифата си за съответния вид 

използване или връчва мотивиран писмен отказ. 

(2) Организацията за колективно управление на права създава условия за обмен на 

информация по електронен път, включително на информацията, свързана с отчетите от 

ползвателите, за използването на отстъпените права. 

(3) Организацията за колективно управление на права предоставя на ползвателите 

списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията 

да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, категориите права, 

видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които това несъгласие се 

отнася, както и адреса на интернет страницата си за допълнителна информация, ако има 

такава. 

Задължения на ползвателите 

 

Чл. 94п1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Ползвател, който е 

сключил договор с организация за колективно управление на права, предоставя 

наличната при него информация, необходима за събирането, разпределението и 

изплащането на сумите, дължими на носителите на права. 

(2) Форматът на отчетите и сроковете за предоставянето им се определят 

предварително от организацията за колективно управление на права в зависимост от 

отстъпените права и начините на използване или се определят в договора с ползвателя, 

като се отчитат добрите практики, данните от публичните регистри, както и друга 

публично достъпна информация. 

 

Утвърждаване на тарифите 

 

Чл. 94р. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Договорите по чл. 94о1, ал. 

1, сключени с организация за колективно управление на права, предвиждат 

възнаграждение за носителите на права въз основа на тарифи. Тарифите по договорите 

трябва да са съобразени с икономическата стойност на използването на правата в 

търговската дейност, като отчитат характера и обхвата на използването на 

произведенията и другите обекти на закрила, както и икономическата стойност на 

услугите, предоставяни от организацията за колективно управление на права, и да 

третират равнопоставено ползвателите от една и съща категория. Тарифите не са 

задължителни при договарянето на използването на сценични произведения по 

смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3. При поискване организацията за колективно управление на 

права информира ползвателите за икономическите критерии, използвани при 

определянето на тарифите. 
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(2) Тарифите по ал. 1 се изготвят след предварително обсъждане с представителната 

организация на ползвателите за всеки вид използване, ако има такава. Представителна 

организация на ползватели е организация, която представлява ползватели с по-голям 

пазарен дял за съответния начин на използване на съответната категория и вид права, 

а когато няма обективни данни за този дял – по-голям брой ползватели, и уставът ѝ 

предвижда водене на преговори с организации за колективно управление на права. 

(3) Обсъждането по ал. 2 започва по предложение на организацията за колективно 

управление на права до представителната организация на ползвателите, придружено с 

проект на тарифа и икономическа обосновка. При постигане на съгласие страните 

подписват писмено споразумение за тарифа. Организацията за колективно управление 

на права подава писмено заявление до министъра на културата за утвърждаване на 

тарифа. Тарифата се утвърждава със заповед на министъра на културата или 

оправомощен от него заместник-министър въз основа на писменото споразумение за 

тарифа. 

(4) Когато в 9-месечен срок от получаване на предложението по ал. 3 не се постигне 

споразумение, организацията за колективно управление на права подава писмено 

заявление до министъра на културата за утвърждаване на тарифа. Към заявлението се 

прилагат документите по ал. 13. Заявлението се разглежда от комисия, назначена от 

министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър за всеки 

конкретен случай. Комисията се назначава за срок не по-дълъг от три месеца и се състои 

от 5 членове – по един представител, предложен от организацията за колективно 

управление на права и от представителната организация на ползвателите, и трима 

експерти, одобрени съвместно от организациите. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 4 

министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър изпраща 

покана до организацията за колективно управление на права и до представителната 

организация на ползвателите за посочване на членове на комисията съгласно ал. 4. 

Когато в 20-дневен срок от получаването на поканата организациите не изпълнят някое 

от изискванията на ал. 4, изречение четвърто, министърът на културата или 

оправомощен от него заместник-министър определя представител на организацията, 

която не е направила предложение, измежду лицата, които по закон имат право да я 

представляват, съответно допълва комисията с експерти от списъка на медиаторите по 

чл. 94ш, ал. 1. Министърът на културата определя датата за първото заседание на 

комисията. Членовете на комисията избират председател и може да приемат правила за 

работа. Тримата експерти имат право на възнаграждение, което се заплаща поравно от 

организациите, в размери, определени по споразумение между тях. 

(6) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 4 членове. 

Решенията се вземат с мнозинство не по-малко от 4 гласа от членовете на комисията. 

(7) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Комисията разглежда заявлението по ал. 4 и 

приложените към него документи и взема решение по реда на ал. 6 за окончателен 

вариант на тарифа. Председателят на комисията незабавно изпраща решението с 

тарифата на министъра на културата. Министърът на културата или оправомощен от 

него заместник-министър със заповед утвърждава тарифата въз основа на решението в 

14-дневен срок от получаването му. 
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(8) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Когато комисията не вземе решение за утвърждаване на 

тарифа в срока по ал. 4, изречение четвърто и по реда на ал. 6, председателят ѝ незабавно 

уведомява министъра на културата, който в 14-дневен срок от уведомяването 

прекратява процедурата. 

(9) Когато за съответния начин на използване на съответната категория или вид права 

няма представителна организация на ползватели, организацията за колективно 

управление на права подава писмено заявление до министъра на културата. Към 

заявлението се прилагат документите по ал. 13. В 14-дневен срок от получаването на 

заявлението министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър 

публикува проекта на тарифа, икономическата обосновка и методиката към нея на 

интернет страницата на Министерството на културата. В 30-дневен срок от 

публикуването на проекта на тарифа заинтересованите лица може да представят 

мотивирани писмени предложения по него. В 14-дневен срок след изтичането на срока 

по изречение четвърто министърът на културата или оправомощен от него заместник-

министър изпраща предложенията, ако има такива, на организацията за колективно 

управление на права, която в 14-дневен срок след получаването им представя 

мотивирано писмено становище. В 30-дневен срок от получаването на становището по 

изречение пето министърът на културата или оправомощен от него заместник-

министър със заповед утвърждава тарифата или отказва утвърждаването ѝ. 

(10) Възнагражденията, прилагани по договорите по чл. 94о1, ал. 1, сключени с 

Българското национално радио и Българската национална телевизия, за използваните 

от тях произведения и други обекти на закрила, се определят след договаряне с тях 

поотделно и трябва да отговарят на условията на ал. 1, изречения първо и второ и да 

третират равнопоставено ползвателите от една и съща категория. За възнагражденията 

се прилагат съответно ал. 3 – 8. 

(11) Тарифите може да се изменят и допълват по предложение на: 

1. организация за колективно управление на права; 

2. представителна организация на ползватели: 

а) когато тарифата е утвърдена по реда на ал. 9, или 

б) с мотивирано искане за допускане на изменение или допълнение на тарифата от 

министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър, когато са 

изтекли три години от влизането в сила на тарифата или при непреодолима сила или 

стопанска непоносимост; в този случай заповедта за допускане на изменение или 

допълнение на тарифата подлежи на обжалване по реда 

Административнопроцесуалния кодекс, като съдът се произнася в 6-месечен срок. 

(12) За измененията и допълненията на тарифите се прилагат съответно ал. 3 – 8. 

Измененията и допълненията на тарифите се утвърждават от министъра на културата 

или оправомощен от него заместник-министър. 

(13) В случаите по ал. 3, 4, 9, 10 и 11 към заявлението се прилагат: 

1. проект на тарифа или проект за изменение или допълнение; 

2. решение на компетентния орган на организацията за колективно управление на права 

за приемане на проекта по т. 1; 

3. договор с Българската национална телевизия, Българското национално радио, 

споразумение с представителна организация на ползватели по ал. 3 или доказателства, 

че преговорите по ал. 3 са завършили без споразумение; 
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4. декларация по ал. 9, че за съответния начин на използване на съответната категория 

или вид права няма представителна организация на ползватели; 

5. методика за определяне размера на предложените възнаграждения, съобразена с 

икономическата стойност на правата за конкретния вид използване, както и с 

икономическата стойност на услугите, предоставяни от организациите за колективно 

управление на права; 

6. икономическа обосновка на проекта по т. 1; 

7. документ за платена такса. 

(14) Когато заявлението не е придружено с документите по ал. 13, министърът на 

културата или оправомощен от него заместник-министър уведомява организацията за 

колективно управление на права и предоставя 14-дневен срок за отстраняване на 

нередовностите с указание, че при неотстраняването им процедурата ще бъде 

прекратена. 

(15) Заповедта на министъра на културата или оправомощен от него заместник-

министър за утвърждаване на тарифата или за отказ за утвърждаване на тарифата, 

включително за изменение или допълнение на тарифата и за прекратяване на 

процедурата, подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(16) До утвърждаването на тарифа или на изменение и допълнение в нея ползвателят е 

длъжен да заплаща възнаграждение за използваните произведения и други обекти на 

закрила съгласно последния договор, сключен с организацията за колективно 

управление на права, или ако няма такъв – съгласно действащата тарифа на 

организацията. 

Представителство на организациите за колективно управление на права  

и независимите дружества за управление на права 

 

Чл. 94р1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организация за 

колективно управление на права и независимо дружество за управление на права може 

да отстъпват на ползвател само права, за които изрично са упълномощени за 

колективно управление от носителите на права или ги представляват по договор за 

взаимно представителство или по споразумение за представителство. 

(2) Организация за колективно управление на права и независимо дружество за 

управление на права може да отстъпват на ползвател само права в рамките на 

категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, посочени 

в издаденото удостоверение по чл. 94в, ал. 9. 

(3) Когато законът предвижда разрешението за използване да се предоставя само чрез 

организация за колективно управление на права, всяка организация, регистрирана за 

управлението на съответните права, действа и от името на носители на права, които не 

са нейни членове, или не се представляват от нея по договор за взаимно 

представителство или по споразумение за представителство. В тези случаи 

организацията за колективно управление на права трябва да уреди отношенията си с 

всеки от носителите на права по същия начин, както със своите членове. 

(4) Организация за колективно управление на права може да получава и да изплаща на 

носители на права, които не са нейни членове или не се представляват от нея, 

възнаграждения, които им се дължат в резултат на разпределението на 
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възнагражденията, получени от организацията за съответния вид използване, ако това 

не противоречи на споразумение за представителство, или доколкото някои от тези 

носители на права не са изразили изрично и писмено несъгласие за това. Такова 

несъгласие има действие от началото на календарната година, следваща годината, през 

която е направено. 

(5) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) В случаите, които се отнасят до управлението на права за 

публично изпълнение на живо или чрез запис, за излъчване по безжичен път, за 

предаване или препредаване по кабел или за предлагане по безжичен път или по кабел 

на достъп на неограничен брой лица до произведения или до други обекти на закрила, 

или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен по време и по 

място, индивидуално избрани от всеки от тях, или само на някое от тези права, 

сключването на договор с първата регистрирана организация, която управлява тези 

права, и заплащането на уговореното по този договор възнаграждение освобождават от 

отговорност ползвателя както по отношение на членовете на тази организация, така и 

по отношение на всички останали местни и чуждестранни носители на права за същите 

категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила, освен по 

отношение на тези носители на права, които изрично и писмено са изразили пред тази 

организация несъгласие с това. Такова несъгласие има действие от началото на 

календарната година, следваща годината, през която е направено. 

 

Представителство при защита на правата 

 

Чл. 94с. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права има право да представлява своите членове, други 

организации за колективно управление на права, с които има сключени договори за 

взаимно представителство, и техните членове пред всички правораздавателни и 

административни органи при защитата на поверените им за колективно управление 

права. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2019 г.) За защитата на правата по ал. 1 организациите за 

колективно управление на права могат от свое име да предприемат юридически 

действия, включително да предявяват искове по чл. 95, 95а и 95б и да искат налагане на 

мерки по чл. 95д, 95е и 96б, като се прилага и чл. 95в, ал. 2. 

 

Глава единадесета „з“. 

ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Информация, предоставяна на носителите на права 

 

Чл. 94с1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права и независимото дружество за управление на права най-

малко веднъж годишно предоставят на носителите на права, на които са начислени 

приходи от колективното управление на права или към които са извършени плащания 

през съответния период, информация за: 
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1. данните, предоставени от носителя на права за използване с цел идентифицирането и 

определяне на местонахождението му; 

2. начислените на носителя на права приходи от колективното управление на права; 

3. изплатените на носителя на права суми по категория права и по вид използване; 

4. периода, през който е осъществено използването, за което са начислени приходи и са 

изплатени суми на носителя на права, освен когато организацията или дружеството по 

обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, не може 

да предостави тази информация; 

5. удръжките за колективното управление на права за съответния вид използване; 

6. удръжките, направени за друга цел, включително удръжките за социални, културни 

или образователни услуги, дължими по други закони; 

7. приходите от колективното управление на права, които са начислени, но не са 

изплатени на носителя на права. 

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя от организацията за колективно управление на 

права на нейните колективни членове, които представляват носители на права, между 

които разпределят приходи от колективното управление на права. Информацията се 

предоставя от организацията, когато е начислила приходи от колективно управление на 

права и ако колективните членове не разполагат с нея. Информацията по ал. 1 се 

предоставя най-малко веднъж годишно на носителите на права, които представляват, и 

на които са начислени приходи от колективното управление на права, или към които са 

извършени плащания през периода, за който се отнася информацията. 

 

Информация, предоставяна на други организации  

за колективно управление на права 

 

Чл. 94т. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Организацията за колективно 

управление на права най-малко веднъж годишно предоставя на организациите за 

колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно 

представителство, информация в електронен вид за съответния период, която включва: 

1. начислените приходи и изплатените суми от колективното управление на права, 

управлявани по договора за взаимно представителство, по категории и видове права, 

както и всички начислени, но неизплатени приходи от колективно управление на права; 

2. удръжките по чл. 94н, ал. 2: 

а) за собствената издръжка; 

б) други удръжки; 

3. информацията за сключените договори с ползватели и отказите за сключване на 

такива договори, които засягат колективното управление на права по договора за 

взаимно представителство; 

4. решенията на общото събрание, които засягат колективното управление на права по 

договора за взаимно представителство. 
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Информация, предоставяна при поискване на носители на права,  

на други организации за колективно управление на права или на ползватели 

 

Чл. 94т1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права, след получаване на надлежно обосновано искане от 

друга организация за колективно управление на права, с която е сключен договор за 

взаимно представителство, от носител на права или от ползвател, предоставя по 

електронен път и в разумен срок най-малко информация за произведенията и другите 

обекти на закрила, които представлява, за правата, които управлява пряко или по 

договори за взаимно представителство, и за обхванатите територии. 

(2) Когато поради обхвата на дейността на организацията произведенията или обектите 

не могат да бъдат установени, организацията е длъжна да съобщи по реда на ал. 1 вида 

на произведенията и другите обекти на закрила, които представлява, правата, които 

управлява, и обхванатите територии. 

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за независимите дружества за управление на 

права. 

Информация, която задължително се оповестява публично 

 

Чл. 94у. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права оповестява на интернет страницата си най-малко 

следната информация: 

1. съдържанието на устава; 

2. условия за прекратяване на упълномощаването за колективно управление на права, 

ако те не са включени в устава; 

3. стандартни договори за отстъпване на колективно управляваните права и 

действащите тарифи, включително предвидените отстъпки; 

4. списък на членовете на изборните органи на управление и надзор и 

представляващите лица; 

5. общата политика за разпределение на суми, дължими на носителите на права; 

6. общата политика за удръжките за собствената издръжка; 

7. общата политика за удръжките от приходи от колективно управление на права и от 

приходи от инвестиране на приходите от колективно управление на права, 

включително удръжки за социални, културни или образователни услуги, различни от 

удръжките за собствената издръжка; 

8. списък на договорите за взаимно представителство и споразуменията за 

представителство, както и наименованията на организациите или независимите 

дружества, с които са сключени; 

9. общата политика за използването на суми, които не може да бъдат разпределени; 

10. списък на членовете; 

11. списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие 

организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, както и 

категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които 

това несъгласие се отнася; 

12. списък на носителите на права, за които има разпределени и непотърсени 

възнаграждения; 
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13. реда за разглеждане на жалби и решаване на спорове по чл. 94ч1, 94ч2 и 94ш1. 

(2) Независимите дружества за управление на права оповестяват на интернет 

страницата си най-малко информацията по ал. 1, т. 1 – 3, т. 5 – 7, както и информацията 

по чл. 94в, ал. 3. 

(3) Организациите за колективно управление на права и независимите дружества за 

управление на права поддържат актуална информацията по ал. 1 и 2. 

 

Годишен отчетен доклад 

 

Чл. 94у1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права оповестява ежегодно, но не по-късно от 30 август, 

годишен отчетен доклад. Докладът се публикува на интернет страницата на 

организацията за срок не по-кратък от 5 години. 

(2) Годишният отчетен доклад трябва да съдържа информацията съгласно приложение 

№ 2. 

(3) Докладът по ал. 1 задължително включва отделен отчет за използването на сумите, 

удържани за социални, културни и образователни услуги. Отчетът съдържа 

информацията съгласно раздел III от приложение № 2. 

(4) Счетоводната информация, която се съдържа в годишния отчетен доклад, подлежи 

на независим финансов одит от страна на един или повече регистрирани одитори. 

Докладът на одиторите трябва да бъде включен в цялост в годишния отчетен доклад. 

Счетоводна информация е информацията от годишния финансов отчет по раздел I, т. 1 

от приложение № 2, както и финансовата информация по раздел I, т. 7 и 8 и раздел II от 

същото приложение. 

 

Глава единадесета „и“. 

МНОГОТЕРИТОРИАЛНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО  

В ИНТЕРНЕТ НА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Общи положения 

 

Чл. 94ф. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Многотериториално 

разрешаване на използването в интернет на музикални произведения от страна на 

носителите на авторски права чрез организации за колективно управление на права, 

регистрирани в Република България, се осъществява по реда на тази глава. 

(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат и по отношение разрешаването на 

използване в интернет на литературни произведения, свързани с музика, както и по 

отношение на музикални произведения, включени във филм или в друго аудио-

визуално произведение. 

(3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на разрешения за 

използването в интернет на музикални произведения под формата на партитури. 
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Правоспособност 

 

Чл. 94ф1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Многотериториално 

разрешаване на използването по интернет на музикални произведения се извършва 

само от организация за колективно управление на права, която може да обработва 

данни по електронен път по ефикасен и прозрачен начин и която разполага с достатъчно 

информация, за да може да идентифицира репертоара и да проследява използването му, 

да издава фактури на ползвателите, да събира приходите от управлението на правата и 

да разпределя сумите, дължими на носителите на права. 

(2) Организацията за колективно управление на права трябва да може да: 

1. установява точно, изцяло или частично, музикалните произведения, които е 

упълномощена да представлява; 

2. установява точно, изцяло или частично, по отношение на всяка релевантна територия 

правата и техните носители за всяко музикално произведение или част от него, които е 

упълномощена да представлява; 

3. използва уникални кодове за идентифициране на носителите на права и музикалните 

произведения, като държи сметка, ако е възможно, за стандартите и практиките, 

прилагани на международно ниво или на ниво Европейски съюз; 

4. използва подходящи средства за установяване и отстраняване, бързо и ефективно, на 

несъответствия в данните, с които разполагат другите организации за колективно 

управление на права, които разрешават многотериториалното използване в интернет 

на музикални произведения. 

 

Прозрачност на информацията за репертоара при разрешаване  

на многотериториално използване в интернет на музикални произведения 

 

Чл. 94ф2. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организация за 

колективно управление на права, която разрешава многотериториално използване в 

интернет на музикални произведения, изпраща на доставчиците на услуги в интернет, 

на носителите на права, които представлява, и на други организации за колективно 

управление на права актуална информация, позволяваща идентифицирането на 

музикалния репертоар, който представлява. Информацията се изпраща по електронен 

път след получаване на обосновано искане и включва: 

1. музикалните произведения, които представлява; 

2. правата, които представлява, изцяло или частично; 

3. обхванатите територии. 

(2) Организацията за колективно управление на права може да вземе подходящи мерки 

за защита на целостта и точността на данните, които предоставя по реда на ал. 1, както 

и за контрола върху тяхното повторно използване или за защита на информацията, 

която може да има търговско значение. 

 

Точност в информацията за многотериториалния репертоар 

 

Чл. 94х. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права, която разрешава многотериториално използване в 
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интернет на музикални произведения, в разумен срок нанася необходимите корекции в 

данните или в наличната информация по чл. 94ф1, ал. 2 и чл. 94ф2, когато носителите на 

права, други организации за колективно управление на права и доставчици на услуги в 

интернет сметнат, въз основа на обосновано искане с доказателства, че данните или 

информацията по отношение на техни права върху музикални произведения за 

използване в интернет са неточни. 

(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на носителите на 

права, чиито музикални произведения са включени в нейния собствен репертоар, и на 

носителите на права, които са ѝ поверили управлението на своите права върху 

музикални произведения за използване в интернет, възможност да ѝ изпращат по 

електронен път информация за произведенията, правата върху тях и териториите, по 

отношение на които са ѝ предоставили права за управление. Информацията се 

предоставя в съответствие със стандартите и практиките, прилагани при обмяна на 

данни на международно ниво или на ниво Европейски съюз. 

(3) Когато организация за колективно управление на права упълномощи друга 

организация да разрешава многотериториално използване в интернет на музикални 

произведения в съответствие с чл. 94ц и 94ц1, упълномощената организация прилага 

разпоредбата на ал. 2 по отношение на носителите на права, чиито музикални 

произведения са включени в репертоара на упълномощаващата организация, освен ако 

между двете организации е уговорено друго. 

 

 

Размяна на отчети и фактури 

 

Чл. 94х1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организация за 

колективно управление на права, която е разрешила многотериториално използване в 

интернет на музикални произведения, наблюдава използването им от доставчиците на 

услуги. 

(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на доставчиците на 

услуги в интернет възможност да отчитат по електронен път действителното 

използване на отстъпените им права, а доставчиците са длъжни да отчитат точно 

действителното използване на произведенията. Организацията предлага използването 

поне на една методика за отчитане, която да е съобразена с международните стандарти 

или практики, използвани при обмяна на такива данни по електронен път. Когато 

организацията допуска отчитане чрез използване на отраслов стандарт за електронен 

обмен на данни, тя може да откаже да приеме отчет от доставчик, който не отговаря на 

стандарта. 

(3) Организация за колективно управление на права издава фактури на доставчиците на 

услуги в интернет по електронен път, като предлага прилагането на поне един формат, 

който да е съобразен с международните стандарти или практики. Фактурата трябва да 

позволява идентифицирането на произведенията и отстъпените за тях права на 

основата на данните по чл. 94ф1, ал. 2, както и на действителното им използване, ако 

това е възможно, на основата на информацията, подадена от доставчика на услуги, и 

използвания формат. Доставчикът не може да откаже приемането на фактурата заради 
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нейния формат, при условие че организацията за колективно управление на права е 

използвала стандарт на фактуриране, възприет в практиката. 

(4) Организацията за колективно управление на права издава фактура на доставчика 

точно и в разумен срок, след като получи отчета за действителното използване на 

отстъпеното право върху съответното музикално произведение, освен когато това е 

невъзможно поради причини, дължащи се на доставчика. 

(5) Организацията за колективно управление на права прилага подходящи процедури, 

даващи възможност на доставчиците да оспорят точността на фактурата, включително 

когато получават фактури от една или повече организации за същите права върху едно 

и също произведение. 

 

Разплащане с носителите на права 

 

Чл. 94х2. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организация за 

колективно управление на права, която разрешава многотериториално използване в 

интернет на музикални произведения, разпределя получените за това възнаграждения 

на носителите на права точно и в разумен срок, след като получи информация за 

използването на произведенията, освен когато това е невъзможно по причини, дължащи 

се на доставчика на услугата. 

(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на носителите на 

права заедно с всяко плащане по ал. 1 най-малко следната информация: 

1. период, през който е осъществено използването, за което се дължат възнаграждения, 

и териториите, където това използване е осъществено; 

2. събраните суми, направените удръжки и разпределените суми за всеки използван вид 

право върху всяко музикално произведение, за което носителите на права са 

упълномощили организацията да ги представлява изцяло или частично; 

3. събраните суми, направените удръжки за управлението на правата и разпределените 

суми по отношение на всеки доставчик на услуги. 

(3) Когато организация за колективно управление на права упълномощи друга 

организация за колективно управление на права да разрешава многотериториално 

използване в интернет на музикални произведения по реда на чл. 94ц и 94ц1, 

упълномощената организация разпределя точно и в разумен срок сумите по ал. 1 и 

изпраща информацията по ал. 2 на упълномощаващата организация, която е отговорна 

за последващото разпределение на тези суми и предоставянето на информация на 

носителите на права, освен ако между двете организации е уговорено друго. 

 

Споразумения между организации за колективно управление на права 

 

Чл. 94ц. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Споразумението за 

представителство между организации за колективно управление на права, с което една 

организация упълномощава друга организация да разрешава многотериториално 

използване в интернет на музикални произведения от своя репертоар, може да бъде 

само на неизключителна основа. Упълномощената организация управлява получените 

права, без да допуска дискриминация. 
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(2) Упълномощаващата организация за колективно управление на права информира 

своите членове за условията на споразумението по ал. 1, включително за срока на 

действието му и за разходите по услугите, оказвани от упълномощената организация. 

(3) Упълномощената организация за колективно управление на права информира 

упълномощаващата организация за условията, при които дава разрешение за 

използване в интернет на репертоара на упълномощаващата организация, включително 

за видовете права и произведения, размера на възнаграждението, срока на 

разрешението, сроковете за плащане и обхванатите територии. 

 

Задължение да се представлява друга организация  

за колективно управление на права 

Чл. 94ц1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) В случай че организация 

за колективно управление на права, която не разрешава или не предлага 

предоставянето на разрешение за многотериториално използване в интернет на 

музикални произведения, включени в нейния собствен репертоар, отправи 

предложение към друга организация за колективно управление на права за сключване 

на споразумение за представителство по отношение на този репертоар, организацията, 

към която е отправено предложението, е длъжна да го приеме, ако вече предоставя или 

предлага предоставяне на разрешение за същата категория права за 

многотериториално използване в интернет на музикални произведения от репертоара 

на една или повече други организации за колективно управление на права. 

(2) Организацията, която е получила предложение по ал. 1, отговаря на предложението 

писмено и незабавно. 

(3) Упълномощената организация управлява репертоара на упълномощаващата при 

същите условия, при които управлява собствения си репертоар. 

(4) Упълномощената организация включва репертоара на упълномощаващата 

организация във всички предложения за предоставяне на разрешения, които отправя до 

доставчиците на услуги в интернет. 

(5) Упълномощената организация не може да прави удръжки за собствената си 

издръжка, по-големи от обичайните за изпълнение на упълномощаването. 

(6) Упълномощаващата организация предоставя на упълномощената организация 

цялата информация за собствения си музикален репертоар, която би била необходима 

за многотериториалното разрешаване на използването в интернет на музикални 

произведения. В случай че тази информация се окаже недостатъчна или във форма, 

която не би позволила на упълномощената организация да действа в съответствие с 

изискванията на тази глава, тя ще може да извърши необходимото, за да удовлетвори 

тези изисквания с цената на разумно оправдани разходи или да изключи от обхвата на 

действие на споразумението тези произведения, за които информацията е недостатъчна 

или не може да бъде използвана. 

 

Изключение за радио- и телевизионните организации 

 

Чл. 94ч. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Тази глава не се прилага за 

организациите за колективно управление на права, когато те предоставят разрешение 
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за многотериториално използване в интернет на музикални произведения на радио- 

или телевизионни организации, чиито програми се използват в интернет едновременно 

или след първоначалното им излъчване, включително в материали като предварителни 

прегледи и самопромоционални съобщения, които са спомагателни към началните 

радио- или телевизионни програми. 

 

Глава единадесета „к“. 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Подаване на жалби и сигнали 

 

Чл. 94ч1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Организацията за 

колективно управление на права осигурява на своите членове и на другите организации, 

с които има сключени договори за взаимно представителство, прилагането на 

процедури за подаване на жалби и сигнали, както и за разрешаване на спорове, свързани 

с упълномощаването за колективно управление на права, оттеглянето или 

прекратяването му, условията за членство, събирането на възнагражденията, дължими 

на носителите на права, удръжките от тях и разпределението им. 

(2) Организацията за колективно управление на права отговаря писмено на всяка жалба 

по ал. 1 в едномесечен срок от получаването ѝ. Отговорът може да се предостави и по 

електронен път. Отказът да се уважи жалбата се мотивира. 

 

 

Медиация 

 

Чл. 94ч2. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Чрез медиация може да 

се решават спорове по глава единадесета „и“, свързани с организация за колективно 

управление на права, установена на територията на Република България, която 

разрешава или предлага за разрешаване многотериториално използване в интернет на 

музикални произведения по прилагането на: 

1. членове 94о1, 94ф2, 94х и 94х1 с действителен или потенциален доставчик на услуги; 

2. членове 94ф2 – 94ц1 с един или повече носители на права; 

3. членове 94ф2 – 94ц1 с друга организация за колективно управление на права. 

(2) Чрез медиация може да се решават и други спорове за прилагането на закона, извън 

тези по ал. 1, между организации за колективно управление на права и: 

1. нейни членове; 

2. носители на права; 

3. представителни организации на ползватели; 

4. ползватели. 

Процедура по медиация 

 

Чл. 94ш. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 47 от 

2019 г.) Медиатор по чл. 94ч2 може да бъде само лице, което отговаря на условията по 

Закона за медиацията, вписано е в единния регистър на медиаторите към министъра на 
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правосъдието, притежава специални знания в областта на авторското право и сродните 

му права и е вписано в специалния списък на медиаторите към министъра на културата. 

Преди вписването министърът на културата или оправомощен от него заместник-

министър изисква становище от регистрираните организации за колективно 

управление на права и от представителните организации на ползвателите. Становището 

се предоставя в 14-дневен срок от получаването на искането. Липсата на становище не 

спира процедурата по вписването. 

(2) Процедурата по медиация се провежда по реда на Закона за медиацията. 

(3) При спор между организация за колективно управление на права и ползвател или 

представителна организация на ползватели започването на процедура по медиация не 

отменя задължението на ползвателя да заплати възнаграждение за отстъпените права 

за съответния начин на използване съгласно последното договорено възнаграждение 

или ако няма такова – съгласно тарифата на организацията. 

 

Разрешаване на спорове 

 

Чл. 94ш1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Подаването на жалба по чл. 

94ч1 или започването на процедура по медиация по чл. 94ч2 или процедура по чл. 94р не 

е пречка всяка от страните да отнесе спора до съда или да подаде искане пред Комисията 

за защита на конкуренцията. 

 

Глава единадесета „л“. 

КОНТРОЛ ВЪРХУ КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

Контрол 

 

Чл. 94ш2. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Министърът на културата 

или оправомощен от него заместник-министър упражнява предварителен, текущ и 

последващ контрол върху законосъобразността на начина, по който се извършва 

колективното управление на права. 

(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез проверки по реда на чл. 94щ. 

 

Действия за осъществяване на контрола 

 

Чл. 94щ. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Министърът на културата 

или оправомощен от него заместник-министър може да изиска от организация за 

колективно управление на права или независимо дружество за колективно управление 

на права информация, свързана с дейността по колективното управление на права, 

както и необходимите документи във връзка с осъществяването на контрола. 

Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър определя срок 

за предоставяне на информацията. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Когато са налице данни за нарушение на този дял от 

организация за колективно управление на права или независимо дружество за 
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колективно управление на права или не бъде предоставена информацията или 

документите по ал. 1, министърът на културата или оправомощен от него заместник-

министър възлага извършването на проверка. 

(3) Проверката по ал. 2 се извършва от длъжностни лица, определени от министъра на 

културата или оправомощен от него заместник-министър. 

(4) Длъжностните лица по ал. 3 имат право да изискват: 

1. в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга 

информация, включително на електронен носител; 

2. необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация, свързана с дейността 

по колективното управление на права. 

(5) Длъжностните лица по ал. 3 са длъжни да: 

1. отразяват точно фактите при извършената проверка; 

2. опазват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с 

извършваната проверка; 

3. не разгласяват данни от проверката; 

4. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) обработват личните данни при спазване на изискванията 

за тяхната защита. 

(6) Управителните органи на проверяваната организация или дружество са длъжни да 

оказват съдействие на длъжностните лица по ал. 3 при осъществяване на проверката, да 

предоставят исканите документи и доказателства и да осигурят подходящи помещения 

и технически средства за извършване на проверката, включително ползване на 

телекомуникационни средства. Управителните органи не може да се позовават на 

търговска или друга защитена от закон тайна при извършване на проверката. Когато 

предоставят информация на длъжностните лица, управителните органи посочват 

материалите, за които смятат, че съдържат търговска или друга защитена от закон 

тайна и трябва да се разглеждат от проверяващите като поверителни. В този случай 

материалите се предоставят, като данните, които се смятат за поверителни, се 

заличават. 

(7) Проектът на доклад от проверката се връчва на организацията за колективно 

управление на права или на независимото дружество за колективно управление на 

права. Организацията или дружеството може да подаде писмено становище и 

допълнителни доказателства по доклада в 14-дневен срок от връчването му. 

(8) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър въз основа 

на проекта на доклад, становищата и допълнителните доказателства по ал. 7 одобрява 

окончателен доклад. Окончателният доклад се изпраща на организацията за 

колективно управление на права или на независимото дружество за колективно 

управление на права и се публикува на интернет страницата на Министерството на 

културата. 

(9) При установяване на нарушение на този дял от организация за колективно 

управление на права или независимо дружество за колективно управление на права 

министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър издава 

задължително предписание и определя подходящ срок за изпълнението му. 

Предписанието се връчва на лицето и се публикува на интернет страницата на 

Министерството на културата в тридневен срок от издаването му. 
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(10) Задължителното предписание по ал. 9 може да се оспорва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Обмен на информация 

 

Чл. 94щ1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Министерството на 

културата отговаря в разумен срок на всяко мотивирано искане, получено от съответния 

орган на друга държава – членка на Европейския съюз, определен да упражнява контрол 

върху дейността по колективно управление на права, за дейността на регистрираните 

организации за колективно управление на права. 

(2) Когато Министерството на културата смята, че организация за колективно 

управление на права, установена в друга държава – членка на Европейския съюз, но 

действаща на територията на Република България, не изпълнява разпоредбите на 

националното си законодателство относно колективното управление на права, 

министерството може да изпрати необходимата информация на компетентния орган на 

тази държава, придружена, ако е необходимо, с искане към този орган да предприеме 

съответни мерки в рамките на неговите правомощия. 

 

Дял трети. 

ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И НА СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

 

Глава дванадесета. 

ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА 

 

Иск за обезщетение 

 

Чл. 95. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен чл. 94 – ДВ, бр. 28 от 

2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Който наруши авторско право, сродно на него право 

или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на 

лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване. 

(2) Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица 

от нарушението. 

(3) При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички 

обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, 

както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението. 

(4) Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и 

предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото. 

 

Особени случаи на иск за обезщетение 

 

Чл. 95а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен чл. 94а – ДВ, бр. 28 

от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Когато искът е установен по основание, но няма 

достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение: 
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1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) от петстотин до сто хиляди лева, 

като конкретният размер се определя по преценка на съда при условията на чл. 95, ал. 3 

и 4, или 

2. равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно 

възпроизведени екземпляри. 

(2) При определяне на обезщетението по ал. 1 се вземат предвид и приходите, получени 

вследствие на нарушението. 

Други искове 

 

Чл. 95б. (Предишен чл. 95 – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 

28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., 

предишен текст на чл. 95 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Когато 

произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета „а“ се използват в 

нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което 

той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: 

1. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) установяване факта на 

нарушението; 

2. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 1 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 10.01.2006 г.) преустановяване на неправомерното използване или забрана за 

извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване; 

3. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 2 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 10.01.2006 г.) изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените 

екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава 

единадесета „а“, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, 

предназначени за възпроизвеждане на екземплярите; 

4. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., предишна т. 3 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 10.01.2006 г.) изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и 

възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на 

нарушения; 

5. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 99 от 

2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) да му бъдат предадени вещите по т. 3; 

6. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) разгласяване за сметка на 

нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен 

от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Изземване по смисъла на ал. 1, т. 

3 и 4 може да се иска както по отношение на предмети, намиращи се на определено 

място, така и по отношение на предмети, намиращи се в търговската мрежа като цяло. 

 

Особени ищци 

 

Чл. 95в. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен чл. 95а – ДВ, бр. 28 

от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) 

Право на иск по чл. 95, 95а и 95б освен носителите на съответното право и лицата, на 

които те са отстъпили изключително право за използване, имат и организациите за 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

313  

колективно управление на права и професионалните защитни организации на 

правоносителите. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2014 г., изм. – 

ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Организациите по ал. 1 могат да 

предявяват искове и да искат налагането на мерки само по повод на права, които са им 

поверени за управление, съответно за защита. Организациите за колективно 

управление на права, когато предявяват искове или искат налагането на мерки, не 

трябва да установяват индивидуални права на управление, съответно за защита, на 

техните членове, оповестени в списъка по чл. 94у, ал. 1, т. 10, и на сродните 

чуждестранни организации за колективно управление на права, вписани в регистъра по 

чл. 94г, ал. 3, т. 7. В тези случаи разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Гражданския процесуален 

кодекс не се прилага. 

Носене на отговорност 

 

Чл. 95г. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен чл. 95б – ДВ, бр. 28 

от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Юридическите лица и едноличните търговци носят 

гражданска отговорност за нарушаването на права по този закон, извършено виновно 

от лицата, които ги представляват, съответно от техни служители или от лица, наети от 

тях. В този случай вината се предполага до доказване на противното. 

 

Осигуряване на доказателства по искови и обезпечителни производства 

 

Чл. 95д. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен чл. 95в – ДВ, бр. 28 

от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Когато ищецът е представил доказателства в 

подкрепа на исканията си, но е посочил и други доказателства от значение за решаване 

на делото, които се намират под контрола на ответника, съдът може по искане на ищеца 

да задължи ответника да представи тези доказателства. 

(2) Съдът може при условията на ал. 1 по искане на ищеца да задължи ответника да 

осигури възможност за запознаване с банкови, финансови и търговски документи, 

които се намират под негов контрол. 

(3) Ищецът е длъжен да не разгласява съдържащата се в документите по ал. 2 

информация. 

(4) Представянето на доказателство за единично или еднократно неправомерно 

използване на закрилян по този закон обект се приема като достатъчно основание за 

прилагане на разпоредбите на ал. 1 и 2. 

(5) Наличието на обстоятелствата, свързани с твърдяно нарушение, може да се установи 

и с представянето на доказателства за единично или еднократно неправомерно 

използване на закрилян по този закон обект. 

 

Искане на информация за произхода  

и разпространителските мрежи при нарушение 

 

Чл. 95е. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., предишен чл. 95г – ДВ, бр. 28 

от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Съдът може по искане на ищеца да задължи 
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ответника или трето лице да предостави информация относно обстоятелства, които са 

от значение за решаване на делото. 

(2) Трето лице по смисъла на ал. 1 е всяко лице, което: 

1. държи стоки – предмет на нарушение, или 

2. предоставя услуги, водещи до нарушение, или 

3. ползва услуги, които съставляват нарушение, или 

4. е посочено от лице по т. 1 – 3 като участник в изработването, производството или 

разпространението на тези стоки или услуги. 

(3) Информацията по ал. 2 може да включва: 

1. имената и адресите на продуцентите, производителите, разпространителите, 

доставчиците и други лица, които са били преди това държатели на стоките или 

услугите, както и на предполагаемите разпространители на едро и дребно; 

2. информация за продуцираните, произведените, доставените, получените или 

поръчаните количества, както и средствата, получени за въпросните стоки или услуги. 

(4) Алинея 1 не се прилага, когато изпълнението ѝ може да доведе до нарушаване 

разпоредба на друг закон. 

(5) Разпоредбите на ал. 1 – 3 се прилагат само за действия, които се извършват за пряка 

или непряка икономическа или търговска изгода. 

 

Подсъдност на споровете 

 

Чл. 96. Споровете по този закон са подсъдни на окръжните съдилища. 

 

Обезпечителни или привременни мерки  

(Загл. доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

 

Чл. 96а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., 

в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 25 

от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) При нарушение на авторско право, сродно на него 

право или право по чл. 93в или когато има достатъчно данни да се смята, че такова 

нарушение ще се извърши или някое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, 

съдът, по искане на носителя на съответното право или лицето, на което той е отстъпил 

изключително право за използване, може, без да уведоми лицето, по отношение на което 

се иска обезпечителната или привременната мярка за това, да допусне и някои от 

следните мерки: 

1. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) забрана за извършване на 

дейността, за която се твърди, че съставлява или ще съставлява неправомерно 

използване на произведение, обект по чл. 72 или база данни по глава единадесета „а“; 

2. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в 

сила от 10.01.2006 г.) изземване на екземплярите от произведението, от обектите по чл. 

72 или от базата данни по глава единадесета „а“, за които се твърди, че са неправомерно 

възпроизведени, негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за 

възпроизвеждане на екземплярите, както и други доказателства от значение за 

доказване на нарушението; 
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3. изземване от употреба или запечатване на оборудването, за което се твърди, че се 

използва или ще се използва за извършване на нарушения; 

4. запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва или ще се извърши 

нарушение. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила 

от 01.03.2008 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Допускането, 

налагането и отменяването на обезпечителните или привременните мерки стават по 

реда на чл. 389 – 403 от Гражданския процесуален кодекс, с изключение на чл. 398, ал. 2, 

изречение първо и доколкото този закон не предвижда друго. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Обезпечителната или 

привременната мярка забрана за извършване на дейността се налага със съобщаването 

ѝ от съда. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 10.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Обезпечителните или 

привременните мерки по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат от държавен или частен съдебен 

изпълнител, който извършва действието едновременно с връчването на съобщението 

за допускане обезпечението на ответника в тридневен срок от постъпването на молбата 

на ищеца до съдебния изпълнител. Обезпечителната или привременната мярка, 

допусната за предотвратяване на предстоящо нарушение, се налага в срок, съобразен с 

целта ѝ. Иззетото имущество се предава по опис за пазене на ищеца, който може да го 

използва единствено като доказателствено средство. 

(5) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Ищецът или негов представител 

имат право да присъстват и съдействат при налагането на обезпечителните или 

привременните мерки. 

(6) (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г.) 

(7) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Ако се установи, че наложена 

обезпечителна или привременна мярка е поискана неоснователно, ответната страна 

може да иска от лицето, което я е поискало, да ѝ заплати причинените вследствие на 

обезпечението вреди. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила 

от 25.03.2011 г.) Обезпечителна или привременна мярка по ал. 1, т. 1 може да бъде 

наложена и по отношение на трети лица, за които има достатъчно данни, че способстват 

за извършването на дейността, за която се твърди, че съставлява или ще съставлява 

неправомерно използване. 

(9) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Носителят на съответното право 

или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, е длъжен да не 

разгласява информация, станала му известна при или по повод на мерките по ал. 1. 
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Глава дванадесета „а“. 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ СТРАНА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2000 Г.,  

ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г.) 

 

Глава дванадесета „а“. 

МЕРКИ НА ГРАНИЦАТА  

(НОВА – ДВ, БР. 28 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2000 Г.) 

 

Основания и приложно поле 

 

Чл. 96б. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2019 г.) (1) 

Митническите органи прилагат мерки спрямо стоки под митнически надзор или 

митнически контрол, за които се предполага, че нарушават закриляно от този закон 

право, при условията и по процедурите на Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху 

интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (ОВ, L 181/15 от 29 юни 2013 г.). 

(2) Алинея 1 се прилага и спрямо стоки, независимо дали по отношение на тях е 

задействан митнически режим, които са открити в резултат на проверка, осъществявана 

от митническите органи при упражняване на правомощията им, на територията на 

Република България. 

(3) При прилагането на мерките митническите органи събират такси за покриване на 

разходите по съхранението на стоките в размер, определен от Министерския съвет по 

реда на чл. 12 от Закона за митниците. 

 

Процедура по задържането 

 

Чл. 96в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., отм. – ДВ, бр. 98 от 2019 г.) 

 

Действия по инициатива на митническите органи 

 

Чл. 96г. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., отм. – ДВ, бр. 98 от 2019 г.) 

 

Допълнителна регламентация 

 

Чл. 96д. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., отм. – ДВ, бр. 98 от 2019 г.) 
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Глава дванадесета „б“. 

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ  

(НОВА – ДВ, БР. 25 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2011 Г.) 

 

Принудителни административни мерки 

 

Чл. 96е. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) (1) За предотвратяване и 

преустановяване на нарушения по този закон, както и за предотвратяване или 

отстраняване на вредни последици от тях министърът на културата или определен от 

него заместник-министър има право: 

1. да разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението на този закон; 

2. да разпореди писмено на нарушителя предприемането на конкретни мерки за 

отстраняване на нарушението в подходящ срок; 

3. да изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението на този закон 

и ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние; 

4. да разпореди прекратяване на всяко нарушение на този закон и ако е необходимо, да 

направи разпореждането за прекратяване на нарушението обществено достояние. 

(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед 

на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър. В заповедта 

се определят видът на принудителната административна мярка, както и подходящ срок, 

в който да се представят доказателства за нейното изпълнение. 

(3) Заповедта по ал. 2 се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез 

общинската администрация по постоянния адрес на лицето, а за едноличните търговци 

и юридическите лица – по седалище и адрес на управление, съгласно съдебната, 

съответно търговската регистрация. 

(4) Заповедта, с която е приложена принудителна административна мярка, подлежи на 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Глава тринадесета. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Наказания 

 

Чл. 97. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1998 г.) Който в нарушение разпоредбите на този закон: 

1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в 

сила от 10.01.2006 г.) възпроизвежда или разпространява видеоносители с 

възпроизведени на тях филми или други аудио-визуални произведения, изпълнения, 

записи на филми или други аудио-визуални произведения; 

2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в 

сила от 10.01.2006 г.) възпроизвежда или разпространява звуконосители с 

възпроизведени на тях произведения, изпълнения или звукозаписи; 

3. организира, независимо по какъв начин, публично прожектиране на филми и други 

аудио-визуални произведения; 
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4. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) предоставя звукозаписни или 

видеозаписни услуги на други лица с цел изготвяне на единични копия от произведения 

или други обекти, защитени от този закон; 

4а. (нова – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) организира публично изпълнение 

на произведения на живо; 

5. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 

29.03.2018 г.) използва чрез публично изпълнение на запис произведения, записани 

изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения, 

радиопрограми или телевизионни програми; 

5а. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) организира публично представяне 

на произведение; 

6. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) излъчва по безжичен път, предава 

или препредава по кабел произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или 

други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми; 

7. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г.) издава, възпроизвежда или разпространява издадени произведения; 

8. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) притежава компютърна програма, 

като знае или има основание да предполага, че това е незаконно; 

9. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г.) възпроизвежда, съхранява в паметта на компютър, разпространява или 

използва по друг начин компютърни програми; 

10. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) възпроизвежда или 

разпространява произведения на приложното изкуство, дизайна и народните 

художествени занаяти, фотографски произведения и произведения, създадени по начин, 

аналогичен на фотографския; 

11. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила 

от 01.01.2003 г.) използва неправомерно произведение по чл. 3, ал. 1, т. 6 и 8; 

12. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) запаметява под цифрова форма в 

електронен носител филми или други аудио-визуални произведения, музикални 

произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални 

произведения; 

13. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) предлага по безжичен път или по 

кабел достъп на неограничен брой лица до произведението, обекта по чл. 72 или до част 

от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, 

индивидуално избрани от всеки от тях; 

14. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., предишна т. 12 – ДВ, бр. 99 от 2005 

г., в сила от 10.01.2006 г., отм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

15. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 13, изм. – ДВ, бр. 99 от 

2005 г., в сила от 10.01.2006 г., отм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

16. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 14 – ДВ, бр. 99 от 

2005 г., в сила от 10.01.2006 г., отм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

(изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) се наказва с глоба 

или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако не 

подлежи на по-тежко наказание. Предметът на нарушението, независимо чия 
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собственост е, може да се отнеме в полза на държавата. Отнетите вещи се предават за 

унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1998 г., доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., доп. – 

ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 

25.03.2011 г.) При повторно и всяко следващо нарушение по ал. 1 в едногодишен срок от 

налагане на предишното наказание глобата или имуществената санкция е от три хиляди 

до тридесет хиляди лева и предметът на нарушението, независимо чия собственост е се 

отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на 

Министерството на вътрешните работи. 

(3) При системни нарушения мястото, в което те се извършват, като магазин, студио, 

заведение, киносалон, театър, седалище на търговец и други подобни, се запечатва за 

срок от три до шест месеца. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – 

ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 

2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) На организация за колективно управление на права или 

независимо дружество за управление на права, което упражнява дейност в нарушение 

на чл. 94р1, ал. 1 или 2, се налага имуществена санкция в размер от пет хиляди до 

двадесет хиляди лв. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) На лице, което произвежда, 

разпространява, рекламира или внася, както и притежава с търговска цел декодиращо 

средство, което може да осигури достъп до кодиран сигнал на лица, извън определената 

от излъчващата организация аудитория, се налагат санкциите по ал. 1 или 2. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., идм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., 

в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) На лице, което 

умишлено премахне, повреди, унищожи или разстрои или по друг начин заобиколи, без 

да има право на това, технически средства за защита, които използват носителите на 

права, закриляни от този закон като знае или има основания да предполага, че тези 

средства имат именно такова предназначение, се налагат санкциите по ал. 1 или 2. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 10.01.2006 г.) Санкциите по ал. 1 или ал. 2 се налагат и на лице, което произвежда, 

внася, разпространява, продава, дава под наем, предлага за продажба, рекламира с цел 

продажба или отдаване под наем или притежава с търговска цел устройства, изделия 

или съставни части, или предоставя услуги, които: 

1. се предлагат или рекламират като средства за заобикаляне на технически средства за 

защита, или 

2. имат само ограничено търговско предназначение, или приложение, различни от това 

да заобикалят технически средства за защита, или 

3. са основно предназначени, произведени, пригодени или използвани да направят 

възможно или да улеснят заобикалянето на технически средства за защита. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 77 от 

2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Санкциите по ал. 1 или 2 се налагат и на лице, което, без 

да има право на това и като знае или има основание да предполага, че това действие ще 

причини, позволи, улесни или укрие нарушение на закриляно от този закон право: 
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1. премахне или измени представена в електронна форма информация за режима на 

правата върху обект на авторско или сродно на него право; 

2. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) разпространява, включително и 

като внася с цел разпространение, публично изпълнява, излъчва по безжичен път, 

предава или препредава по кабел обект на авторско или сродно на него право, както и 

предлага достъп на неограничен брой лица до такъв обект по начин, позволяващ този 

достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, 

знаейки, че представена в електронна форма информация за режима на правата върху 

този обект е била премахната или изменена без право на това. 

(9) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 77 от 

2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) 

Информация за режима на правата по смисъла на ал. 8 е информацията, позволяваща да 

се идентифицират обектът на авторско или сродно на него право, носителят на такова 

право, както и информация за условията за използване на такъв обект, а също и 

всякакъв номер или код, водещ до такава информация, при условие че който и да е от 

тези елементи на информацията фигурира върху екземплярите от обекта или се показва 

при неговото разгласяване. 

(10) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила 

от 29.03.2018 г.) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което не представи в 

определения срок доказателства за изпълнението на приложена принудителна 

административна мярка по чл. 96е. 

(11) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага 

и на лице, което възпрепятства изпълнението на обезпечителна или привременна 

мярка по чл. 96а. 

(12) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила 

от 29.03.2018 г.) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което не изпълнява свое 

задължение по чл. 20а, ал. 6, чл. 26, чл. 58, ал. 6, чл. 95д, ал. 3 или по чл. 96а, ал. 9. 

(13) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага 

и на лице, което наруши забрана по чл. 93в. 

(14) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) На организация за колективно 

управление на права или независимо дружество за управление на права, което не 

изпълни задължително предписание по чл. 94щ, ал. 9, се налага имуществена санкция в 

размер от пет хиляди до двадесет и пет хиляди лв. При повторно и всяко следващо 

нарушение в едногодишен срок от налагане на предишното наказание имуществената 

санкция по изречение първо се налага в двоен размер. 

(15) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) На лице, което упражнява 

дейност по колективно управление на права без регистрация или чиято регистрация е 

заличена, се налага глоба или имуществена санкция от две хиляди до двадесет 

хиляди лв. 

(16) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) На лице, което не изпълни 

задължение по чл. 94щ, ал. 6 или чл. 98б, се налага глоба или имуществена санкция от 

петстотин до пет хиляди лв. 

(17) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) На юридическо лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2, което не 

изпълни задължение по чл. 26в, ал. 2 – 4, се налага имуществена санкция от петстотин 

до десет хиляди лв. 
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Установяване на нарушенията и правомощия на длъжностните лица  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) 

 

Чл. 98. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) 

Нарушенията по чл. 97 се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, 

определени със заповед на министъра на културата. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да: 

1. извършват проверки на място и по документи; 

2. изискват достъп до подлежащите на контрол обекти; 

3. изискват документите, необходими за извършването на проверки; 

4. изземват трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, 

свързани с нарушението; 

5. използват автоматизирани средства за контрол при констатиране на нарушенията по 

чл. 97; 

6. използват специалист – технически помощник; 

7. дават задължителни разпореждания за отстраняване на несъответствия и нарушения 

на закона; 

8. изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, 

общините и кметствата при или по повод проверките по т. 1. 

(3) Длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да: 

1. отразяват точно фактите при извършената проверка в акта за нарушение; 

2. опазват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с 

извършваните проверки; 

3. не разгласяват данни от проверките; 

4. използват информацията от проверките само за целите на производството по 

нарушението. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Използването на автоматизираните средства за контрол 

по ал. 2, т. 5 се определя със заповед на министъра на културата или оправомощен от 

него заместник-министър. 

 

Протокол за изземване 

 

Чл. 98а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) Трайни материални 

носители, съдържащи закриляни от закона обекти, свързани с нарушението, се изземват 

от длъжностните лица по чл. 98, ал. 1 с протокол. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) В протокола по ал. 1 се посочват: датата и мястото на 

действията; времето, когато са започнали и завършили действията; лицата, които са 

участвали; констатираните факти и обстоятелства; направените искания, бележки и 

възражения, ако има такива; събраните доказателства, включително трайните 

материални носители, които се изземват – брой, вид на носителите, както и други данни. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Протоколът се подписва от длъжностното лице по чл. 98, 

ал. 1, от проверяваното лице и поне от един свидетел. 

(4) В случаите, когато проверяваното лице откаже да подпише протокола или отсъства, 

той се подписва поне от още един свидетел. 
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Задължение за съдействие 

 

Чл. 98б. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) 

Проверяваното лице е длъжно да: 

1. осигури безпрепятствен достъп до проверяваните обекти; 

2. окаже съдействие на длъжностните лица по чл. 98, ал. 1; 

3. предостави исканите от длъжностните лица по чл. 98, ал. 1 документи, трайни 

материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, както и други 

доказателства. 

 

Връчване на акт за установяване на административно нарушение  

на еднолични търговци и юридически лица 

 

Чл. 98б1. (Нов – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) (1) Когато нарушителят е едноличен търговец или 

юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва 

срещу подпис на търговеца, на законния представител на юридическото лице или на 

упълномощено от него лице. 

(2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща: 

1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на 

управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по 

вписванията, или 

2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано 

с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно 

уреден регистър, в който е вписан адресатът, или на адрес в информационна система за 

сигурно връчване; изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез 

електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 или 

възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като 

идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага 

към преписката. 

(3) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната 

разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице 

или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. 

(4) Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок 

от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за 

получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна 

препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване. 

(5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на 

връчването се смята по-късната дата. 

(6) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 2 – 5, съобщение за съставянето 

му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет 

страницата на Министерството на културата, видима при първоначалното ѝ зареждане. 

В съобщението се посочва и датата на поставянето му. 

(7) Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението по ал. 6 лицето не се яви в 

Министерството на културата за предявяване и подписване на акта, актосъставителят 
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отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен 

в деня на отбелязването. 

 

Налагане и изпълнение на административните наказания 

 

Чл. 98в. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) 

Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от 

оправомощен от него заместник-министър. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Препис от наказателното постановление се връчва срещу 

подпис на нарушителя. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Когато наказателното постановление не може да бъде 

връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес 

или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден 

от Агенцията по вписванията, се прилага съответно чл. 98б1, ал. 6 и 7, включително при 

отказ да се получи препис от наказателното постановление, и отбелязването се 

извършва от органа по ал. 1. 

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Наказанията глоба или имуществена санкция 

се изпълняват доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното 

постановление или решението на съда, с което са наложени. Петдесет на сто от сумите 

постъпват по сметката на Национален фонд „Култура“, а останалите – по бюджета на 

Министерството на културата. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила 

от 01.01.2010 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) След изтичането на срока по 

ал. 4 копие от наказателното постановление се изпраща на Националната агенция за 

приходите за принудително изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция 

по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 47 от 2019 

г.) След влизането в сила на наказателното постановление трайните материални 

носители, отнети в полза на държавата, се предават за унищожаване на органите на 

Министерството на вътрешните работи. 

 

Правомощия на кметовете на общини  

(Загл. ново – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) 

 

Чл. 98в1. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 30.12.2018 г.) (1) Кметовете на общини 

упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 

от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на 

живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на 

записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях. 

(2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от 

Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете 

на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение. 
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(3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или 

туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена 

санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв. 

(4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета 

на общината. 

(5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Имуществените санкции по ал. 3 се изпълняват по реда 

на чл. 98в, ал. 4, изречение първо и ал. 5. Петдесет на сто от приходите от имуществените 

санкции постъпват по сметката на Национален фонд „Култура“, а останалите приходи – 

по бюджета на съответната община. 

 

Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания 

 

Чл. 98г. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Доколкото в тази глава не е 

предвидено друго, установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

Дял четвърти. 

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН 

 

Приложим закон при произведенията 

 

Чл. 99. (1) Този закон се прилага за: 

1. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) произведения, чиито автори са 

граждани на Република България или лица, които имат постоянен адрес в нея, 

независимо от това къде произведенията са били публикувани за първи път; 

2. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведения, чиито автори са 

граждани на държава – членка на Европейския съюз, или лица, които имат постоянен 

адрес в такава държава, независимо от това къде произведенията са били публикувани 

за първи път; 

3. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 2 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 01.01.2007 г.) произведения, чиито автори са граждани на държава, с която 

Република България е обвързана с международен договор в областта на авторското 

право, или лица, които имат постоянен адрес в такава държава, независимо от това къде 

са били публикувани за първи път; 

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведения, които са 

публикувани за първи път или реализирани като архитектурни проекти на територията 

на Република България или на територията на държава, с която Република България е 

сключила международен договор в областта на авторското право, независимо от 

гражданството на техните автори; 

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведения, които са 

били публикувани за първи път на територията на държава, с която Република 

България не е обвързана с международен договор в областта на авторското право, но 

едновременно с това или в срок от тридесет дни след това са били публикувани на 
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територията на Република България или на територията на друга държава, с която 

Република България има такъв договор. 

(2) Когато този закон се прилага за произведения, създадени от граждани на чужди 

държави, или за произведения, които са били публикувани за пръв път в чужбина, 

носителят на авторското право се определя по съответния чуждестранен закон. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила 

от 25.03.2011 г.) За произведения, създадени от граждани на трети държави, които са 

били публикувани за първи път в трети държави, времетраенето на авторското право се 

определя по съответния чуждестранен закон, ако той предвижда срокове на закрила, 

които са по-кратки, отколкото в този закон. 

 

Приложим закон при правото на отчисления по чл. 20 

 

Чл. 99а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) Разпоредбите на чл. 20 се 

прилагат при препродажба на произведения на автори, които са граждани на Република 

България или лица, които имат постоянен адрес в нея, когато мястото на препродажбата 

е на нейна територия. 

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Член 20 се прилага и по отношение на всички автори и техни 

наследници, които са граждани или имат постоянен адрес в държава – членка на 

Европейския съюз. 

(3) По отношение на автори, които са граждани на друга държава и нямат постоянен 

адрес в Република България, разпоредбите на чл. 20 се прилагат само при условие че 

съответната чужда държава допуска аналогично право за българските граждани. 

 

Приложим закон при излъчването чрез спътник 

 

Чл. 99б. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Този закон се прилага при 

излъчването на произведение чрез спътник, когато сигналът се изпраща към спътника: 

1. от територията на Република България; 

2. от територията на държава, нечленуваща в Европейския съюз, която не предвижда 

равнище на закрила на това право, отговарящо на този закон, при условие че: 

а) възходящата връзка към спътника започва от станция, разположена на територията 

на Република България, или 

б) възходящата връзка към спътника не започва от станция, разположена на 

територията на държава, членуваща в Европейския съюз, но излъчването е извършено 

по поръчка на организация, чието седалище се намира на територията на Република 

България. 

(2) Отговорността за излъчването се носи: в случаите по ал. 1, т. 1 – от излъчващата 

организация; в случаите по ал. 1, т. 2, буква „а“ – от оператора на станцията; в случаите 

по ал. 1, т. 2, буква „б“ – от организацията, по чиято поръчка е извършено излъчването. 

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат съответно и за правата по чл. 72. 
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Приложим закон при изпълненията 

 

Чл. 100. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Този закон се прилага за 

изпълненията на артистите-изпълнители, граждани на Република България или имащи 

постоянен адрес в нея, независимо къде са осъществени изпълненията. 

(2) Този закон се прилага и за изпълненията на чуждестранни артисти-изпълнители, 

осъществени на територията на Република България. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Този закон се прилага и за 

изпълненията на чуждестранни артисти-изпълнители, граждани на държава – членка 

на Европейския съюз, или имащи постоянен адрес в такава държава, независимо къде са 

осъществени изпълненията. 

 

Приложим закон при записите, програмите и филмите 

 

Чл. 101. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в 

сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Този закон се 

прилага за обектите по чл. 72, т. 2, 3 и 4, осъществени от физически лица, граждани на 

Република България или имащи постоянен адрес в нея, от граждани на държави – 

членки на Европейския съюз, или имащи постоянен адрес в някоя от тях или от 

юридически лица, чието седалище се намира на територията на страната или на 

територията на такава държава, независимо къде са били осъществени, както и за 

записите, осъществени или едновременно публикувани за първи път от чуждестранни 

лица на територията на Република България или на държава – членка на Европейския 

съюз. 

 

Приложим закон при производителите на база данни 

 

Чл. 101а. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., 

в сила от 01.01.2007 г.) Този закон се прилага за производителите на бази данни, ако са 

граждани на Република България или имат постоянен адрес в нея или са граждани на 

държава – членка на Европейския съюз, или имат постоянен адрес в такава държава. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и 

за юридическите лица, учредени в съответствие със законодателството на Република 

България, които имат седалище, централно управление или основна дейност на 

територията ѝ, както и за юридическите лица, учредени в съответствие със 

законодателството на някоя държава – членка на Европейския съюз, които имат 

седалище, централно управление или основна дейност на нейна територия. Ако 

юридическото лице има само седалище в Република България или в държавата – членка 

на Европейския съюз, се изисква дейността му да има реална връзка с нейната 

икономика. 

Приложения на международни договори 

 

Чл. 102. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., предишен текст на 

чл. 102 – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в 

сила от 25.03.2011 г.) Правата на чуждестранните артисти-изпълнители, продуценти на 
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звукозаписи, радио- и телевизионни организации и филмовите продуценти, извън тези, 

посочени в чл. 100, ал. 2 и 3 и чл. 101, се закрилят в съответствие с международните 

договори в областта на правата, сродни на авторското, по които Република България е 

страна. Времетраенето на закрилата в такива случаи продължава не по-дълго от 

времетраенето на закрилата, предоставена в страната, на която е гражданин носителят 

на права, и не може да превишава сроковете, установени съответно в чл. 82, 89, 90б и 92. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 01.01.2007 г.) Чуждестранните производители на бази данни извън тези по чл. 101а, 

се закрилят в съответствие с международните договори, по които Република България 

е страна. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. (1) Носителят на авторското право, както и лице, на което е отстъпено 

изключителното право за използване на произведение, закриляно от този закон, могат 

да поставят на подходящо място върху екземплярите от произведението латинската 

буква „С“, заградена в кръгче, пред своето име или наименование и годината на 

разгласяването. 

(2) Продуцентът на звукозапис, както и лице, придобило изключително право за 

възпроизвеждане на звукозапис, закрилян от този закон, могат да поставят на 

подходящо място върху екземплярите от записа и тяхната опаковка латинската буква 

„Р“, заградена в кръгче, пред своето име или наименование и годината на първото 

публикуване. 

 

§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) (1) Не могат да се придобиват, да 

се отчуждават и да се държат с търговска цел трайни материални носители, съдържащи 

закриляни от закона обекти, които са възпроизведени в нарушение на закона. 

(2) Трайните материални носители по ал. 1 се отнемат в полза на държавата с акт на 

административнонаказващия орган или съда и се предават за унищожаване на органите 

на Министерството на вътрешните работи. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила 

от 25.03.2011 г.) Унищожаване на предмета на нарушението по чл. 97, ал. 1, т. 8 и 9 е и 

неговото заличаване от електронния носител, на който е бил възпроизведен. 

 

§ 2. По смисъла на този закон: 

1. „разгласяване на произведение“ е довеждането на произведението със съгласието на 

неговия автор за първи път до знанието на неограничен кръг лица, независимо от 

формата и начина, по който се осъществява това; 

2. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) „публикуване на произведение“ е 

довеждането на произведението до знанието на неограничен кръг лица посредством 

възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от него, включително като 

звукозаписи или записи на филми или други аудио-визуални произведения, в 

достатъчно количество в зависимост от естеството на произведението; 
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3. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 

01.01.2003 г.) „възпроизвеждане на произведение“ е прякото или непрякото 

размножаване в един или повече екземпляри на произведението или на част от него, по 

какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително 

запаметяването му под цифрова форма в електронен носител; 

4. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г.) „разпространение на произведение“ е продажбата, замяната, дарението, 

даването под наем, както и съхраняването в търговски количества, а също и 

предложението за продажба или даване под наем на оригинали и екземпляри от 

произведението; 

5. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 

10.01.2006 г.) „излъчване на произведение по безжичен път“ е излъчването му по радио 

или телевизия по наземен път, както и включването му в непрекъсната съобщителна 

верига, водеща до спътник и оттам обратно до Земята чрез сигнали, носещи програми, 

под контрола и на отговорност на излъчващата организация с оглед да бъде то прието, 

било пряко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организация, 

различна от излъчващата; 

5а. (нова – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) „съобщаване на публиката“ е изпращането на 

изпълнението до публиката чрез всякакви средства без излъчването по безжичен път 

по начин, даващ възможност на публиката да го слуша и/или гледа; 

6. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 

01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 

г., в сила от 25.03.2011 г.) „ползватели на произведения“ са физическите и юридическите 

лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни 

организации, предприятия, които осъществяват обществени електронни съобщителни 

услуги чрез електронна съобщителна мрежа за разпространение на български или 

чуждестранни радио- или телевизионни програми, заведения за обществено хранене и 

забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в 

Интернет и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, 

зрителите и слушателите пряко или чрез други лица – разпространители; 

7. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) „звукозаписване“ е фиксирането 

върху траен материален носител на поредица от звуци по начин, позволяващ тяхното 

възприемане, възпроизвеждане, излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел 

или друго техническо средство; 

8. „звукозапис“ е резултатът от звукозаписването; 

9. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 

29.03.2018 г.) „произведения на архитектурата“ са проекти на сгради и съоръжения, 

устройствени планове и схеми, утвърдени по реда на действащото законодателство, 

сгради и други съоръжения и елементи от тях, трайните обекти на синтеза на 

архитектурата с другите изкуства, както и оформленията на интериори с траен 

характер, регистрирани от съответната организация за колективно управление на 

права; 

9а. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) „преработка на архитектурен 

проект“ е приспособяването или използването му за създаване на нов проект и 

внасянето в него на всякакъв вид промени; 
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9б. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) „преработка на произведение на 

архитектурата“ е неговото пристрояване, надстрояване, преустройство и промяна на 

предназначението му; 

10. (нова – ДВ, бр. 10 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) 

„декодиращо средство“ е всяко устройство, апарат, механизъм или декодираща карта, 

които са конструирани или специално приспособени, за да позволяват самостоятелно 

или в комбинация помежду си достъп до кодиран сигнал във вида му отпреди 

кодирането; 

11. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) „кодиран сигнал“ е всеки радио- и 

телевизионен сигнал, излъчван, предаван, преизлъчван и препредаван чрез каквито и 

да са технически средства, чиито характеристики са умишлено изменени с цел да се 

ограничи достъп до него само за определена аудитория; 

12. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., отм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 10.01.2006 г.) 

13. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) „база данни“ е съвкупност от 

самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично 

или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път; компютърните 

програми, използвани за създаването или функционирането на бази данни, записите на 

отделно аудио-визуално, литературно или музикално произведение, както и 

събирането на звукозаписи с музикални изпълнения върху компактдиск не са база 

данни по смисъла на този закон; 

14. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) „технически средства за защита“ 

са всякаква технология, устройство или съставна част, които при обичайното им 

използване могат да попречат или да ограничат неразрешени от носителя на закриляно 

от този закон право действия по отношение на произведения или други обекти, 

защитени от този закон, ако чрез тези средства използването на такъв обект може да се 

контролира от носителя на правото чрез код за достъп, замъгляване или друго 

изменение на обекта или механизъм за контрол върху копието. 

15. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) „наем на обекти на закрила“ е 

предоставяне за ползване за определен период от време, за пряка или непряка 

икономическа изгода; 

16. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) „заем на обекти на закрила“ е 

предоставяне за ползване за определен период от време, не за пряка или непряка 

икономическа изгода, когато това се извършва чрез публично достъпни заведения; не е 

заем по смисъла на този закон: 

а) предоставянето на произведения или други обекти на права по този закон, без те да 

напускат помещенията на заемащото заведение или между отделни публично достъпни 

заведения; 

б) (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) предоставянето на звукозаписи или 

филмови копия за целите на тяхното законно използване; 

в) предоставянето на произведения на изобразителното изкуство и фотографски 

произведения за публично показване; 

17. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) „професионални защитни 

организации на правоносителите“ са неправителствени организации, чиято членска 



 

Венцислав Велев 

330 

маса се състои изцяло или предимно от носители на авторски или сродни на тях права и 

които съгласно устава си са оправомощени от своите членове да защитават техните 

права срещу нарушаването им, както и юридическите лица, които представляват в 

страната международна организация с такъв характер; 

18. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) „преработка на произведение“ е 

изменението му с оглед създаването на ново, производно на него произведение, в т. ч. 

приспособяването му към друг жанр, както и внасянето на всякакъв вид промени в него; 

19. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) „трети държави“ са държави, които 

не са държави – членки на Европейския съюз, или не са държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

20. (нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) „информационни носители“ са 

самостоятелни носители, предназначени преимуществено върху тях да бъдат 

съхранени обекти на авторското право и сродните му права и даващи възможност с 

помощта на подходящи технически средства тези обекти да бъдат след това 

възприемани слухово или визуално. 

21. (нова – ДВ, бр. 47 от 2019 г.) „Автоматизирани средства за контрол“ са 

стандартизирани или сертифицирани от независима организация, установена на 

територията на Европейския съюз, уреди и/или компютърни програми, които 

автоматично констатират използването на закриляни от закона обекти в присъствие 

или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице. 

 

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила 

от 10.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Дадените по § 2 

определения се отнасят съответно и за обектите по чл. 72 и по глава единадесета „а“. 

 

§ 4. (1) Всеки екземпляр на произведение на изобразителното изкуство, върху който 

стои саморъчно поставен подпис на автора, се счита за оригинал. Броят на оригиналите 

се определя от автора и се обявява по подходящ начин при първото разгласяване на 

произведението, като не подлежи на последващо изменение. Всеки екземпляр трябва да 

носи пореден номер. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) 

 

§ 5. (1) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Размерите на 

възнагражденията, дължими на носителите на авторско и сродните му права, за 

използване на техни произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или 

други аудио-визуални произведения и радио- и телевизионни програми, се определят 

по договор между правоимащите и ползвателите. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила 

от 29.03.2018 г.) Когато използването се договаря чрез организация за колективно 

управление на права или независимо дружество за управление на права, размерът на 

възнаграждението се определя по споразумение между организацията или дружеството 

и ползвателите или техни представителни организации. 

 

§ 5а. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. – ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила 

от 14.10.2005 г.) 
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§ 5б. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на този закон, които 

се отнасят до държавите – членки на Европейския съюз, се прилагат и за другите 

държави от Европейското икономическо пространство. 

 

§ 5в. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., в 

сила от 06.10.2006 г.) Министерството на културата съвместно с Министерството на 

вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция „Митници“ и 

Патентното ведомство и други ведомства, определени от Министерския съвет 

изграждат и поддържат Национална система за обмен на информация в областта на 

авторското право и сродните му права и индустриалната собственост, която осигурява 

осъществяването на взаимодействие и обмен на данни, свързани със защитата на права 

върху произведения, обекти по чл. 72 и обекти на индустриална собственост. 

(2) Управлението, контролът и използването на системата по ал. 1 се извършват по ред, 

определен от Министерския съвет. 

(3) Средствата за внедряване, поддържане, експлоатация и развитие на системата се 

осигуряват от бюджетите на ведомствата по ал. 1. 

 

§ 5г. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Този закон въвежда изискванията на Директива 

2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение 

на Директива 2006/116/ЕО за срока на закрила на авторското право и някои сродни 

права (ОВ, L 265/1 от 11 октомври 2011 г.). 

 

§ 5д. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Този закон въвежда изискванията на Директива 

2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ, L 299/5 от 27 

октомври 2012 г.). 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Този закон се прилага и за 

произведенията, изпълненията, звукозаписите, радио- и телевизионните програми, 

създадени или осъществени преди влизането му в сила, ако не са изтекли предвидените 

срокове на закрила. 

(2) Авторските права, придобити до влизането в сила на този закон, се запазват. 

 

§ 7. Авторите на литературен текст, който е бил използван без тяхно съгласие на 

основание чл. 7, буква „б“ от Закона за авторското право от 1951 г. за свързване с 

музикално произведение, не могат да се противопоставят на по-нататъшното 

използване на музикалното произведение заедно с този текст, ако то е било вече 

разгласено с него. 

 

§ 8. (1) Прекратява се дейността на Агенцията за авторско право. 
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Имуществото на Агенцията за 

авторско право преминава към Министерството на културата. 

(3) Министерският съвет определя условията и реда за разпределението на 

имуществото на Агенцията между организациите по чл. 40 от този закон. 

 

§ 9. Този закон отменя: 

1. Закона за авторското право (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; попр., бр. 10 от 1952 г.; изм. и 

доп., бр. 55 от 1956 г.; изм., ДВ, бр. 35 от 1972 г. и бр. 30 от 1990 г.). 

2. Член 270 до 278 от Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; 

попр., Изв., бр. 2 от 1951 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г.; ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 

27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1988 г., бр. 30 от 1990 г. и бр. 12 от 1993 г.). 

 

§ 10. Законът влиза в сила от 1 август 1993 г. 

 

§ 11. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2000 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 107 ОТ 2000 Г., ДОП. – 

ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.01.2006 Г.) 

 

§ 51. (1) Този закон се прилага и за произведенията и обектите по чл. 72, създадени или 

осъществени преди влизането му в сила, ако не са изтекли предвидените в него срокове 

за закрила. 

(2) Носителите на права не могат да предявяват претенции по повод използвания, 

станали по време, когато срокът на закрила на тези права е бил изтекъл по смисъла на 

действащия по това време закон. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Носители на авторско право върху филми и други 

аудиовизуални произведения, създадени преди влизането в сила на Закона за 

авторското право и сродните му права, са лицата по чл. 62, ал. 1. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Лицата, носители на авторско право върху филми, на 

основание чл. 16, ал. 1 от отменения Закон за авторското право от 1951 г. се ползват само 

от правата по глава десета „а“. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2000 г., доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) 

Продуцентските права по глава десета „а“ на лицата по ал. 4 върху филмите, 

произведени от Държавно предприятие (Главна дирекция, Държавно обединение, 

Творческо-стопанско обединение) „Българска кинематография“, Студия за игрални 

филми „Бояна“, Студия за анимационни филми „София“ и Студия за научно-популярни и 

документални филми „Време“, преминават към Националния филмов център. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Лицата, носители на продуцентски права върху филми 

съгласно ал. 4 и 5, могат да използват тези филми без договор със съответните носители 

на авторски права в срок до 1 юли 2001 г., като им дължат възнаграждение за всяко 

използване в размер, определен и платим по договаряне чрез съответната организация 

за колективно управление на авторски права. 
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§ 53. Навсякъде в закона думите „министерството, отговарящо за културата“ се заменят 

с „Министерството на културата“. 

 

§ 54. (1) Законът влиза в сила един месец след обнародването му в  „Държавен вестник“, 

с изключение на § 8, който влиза в сила от 01.01.2001 г. 

(2) Министерският съвет приема наредбата по § 8 в шестмесечен срок от влизането на 

закона в сила и се прилага от 1 януари 2001 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

(ОБН. – ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2005 Г.) 

 

§ 23. Законът влиза в сила от 1 септември 2005 г. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И 

ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ 

ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2005 Г.) 

 

§ 8. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на раздел III от глава втора и раздел II от глава трета, които влизат в сила 

от 1 януари 2006 г. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.01.2006 Г.) 

 

§ 56. Навсякъде в закона думите „Министерството на културата и туризма“ се заменят с 

„Министерството на културата“. 

§ 57. (1) Разпоредбите на § 1, относно чл. 6, и на § 21, относно чл. 72б, се прилагат и за 

произведенията и обектите по чл. 72, създадени или осъществени преди влизането в 

сила на този закон. 

(2) Разпоредбите на § 4, относно чл. 20, и на § 5, относно чл. 20а, се прилагат за 

препродажби, станали след влизането в сила на този закон. 

 

§ 58. (1) Продажба или друга сделка, извършена на територията на държава – членка на 

Европейския съюз, извън Република България преди влизането в сила на § 3, т. 1 не води 

до прекратяване на правото на разпространение по чл. 18а, ал. 1. 

(2) Искания, основаващи се на разпоредбите на § 37, относно чл. 94а, и на § 38, относно 

чл. 95, могат да бъдат предявявани, ако устните състезания в първата инстанция не са 

приключили до влизането в сила на този закон. 
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(3) Разпоредбите относно доказателствата и условията за тяхното допускане по чл. 95в 

и 95г се прилагат и по отношение на факти, възникнали преди влизането в сила на този 

закон. 

 

§ 59. Административните и административнонаказателните производства, образувани 

до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 62. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на: 

1. параграф 12, който влиза сила 6 месеца след обнародването на закона в  „Държавен 

вестник“; 

2. параграф 3, т. 1, § 34, § 46, § 47 – относно чл. 99а, ал. 2, § 48 – 52 и § 54, т. 4, които влизат 

в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република 

България към Европейския съюз. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.) 

 

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 

9, § 10, т. 1, буква „д“ и т. 4, буква „в“, § 11, т. 1, буква „б“ и § 14, т. 12 от преходните и 

заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса 

в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.) 

 

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на: 

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване 

по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 

66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 

107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, 

т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния“ 

с „административния“ и замяната на думите „Софийския градски съд“ с 

„Административния съд – град София“, които влизат в сила от 1 март 2007 г.; 

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.; 

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в  „Държавен 

вестник“. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ  

И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ 

(ОБН. – ДВ, БР. 73 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2006 Г.) 

 

§ 28. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на § 7, § 12, § 21 и § 26, които влизат в сила от датата на присъединяване на 

Република България към Европейския съюз, и § 17, който влиза в сила от 13 юли 2006 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.) 

 

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на: 

1. част седма „Особени правила относно производството по граждански дела при 

действие на правото на Европейския съюз“; 

2. параграф 2, ал. 4; 

3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора „а“ „Особени правила за 

признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други 

чуждестранни органи“ с чл. 307а – 307д и част седма „Производство за връщане на дете 

или за упражняване на правото на лични отношения“ с чл. 502 – 507; 

4. параграф 4, ал. 2; 

5. параграф 24; 

6. параграф 60, 

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в  „Държавен вестник“. 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

(ОБН. – ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. – ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.) 

 

§ 68. (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на 

§ 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в  „Държавен 

вестник“ и § 2 – 10, § 12, т. 1 и 2 – относно ал. 3, § 13 – 22, § 24 – 35, § 36, ал. 1 – 4, § 37 – 51,  

§ 52, т. 1 – 3, т. 4, буква „а“, т. 7, буква „е“ – относно ал. 10 и 11, т. 8, буква „а“, т. 9 и 12 и § 

53 – 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 25 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2011 Г.) 
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§ 42. (1) Организации за колективно управление на авторски или сродни на тях права, 

които до влизането в сила на този закон са били регистрирани в Министерството на 

културата по реда на чл. 40 и в периода след 1 януари 2005 г. са събирали, разпределяли 

и изплащали възнаграждения за носителите на права, подават заявление да се 

пререгистрират по реда по чл. 40б, ал. 2 в срок до три месеца от влизането в сила на този 

закон. Към заявлението се прилагат документите по чл. 40б, ал. 2, т. 2 – 11 и по чл. 40д, 

ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5. 

(2) Организациите по ал. 1 продължават дейността си до издаване на удостоверение за 

регистрация или отказ за регистрация. Организации, регистрирани съгласно чл. 40 за 

събиране на компенсационни възнаграждения по реда на чл. 26, подават заявление за 

регистрация заедно с документите по ал. 1, изречение второ в предвидения в ал. 1 срок, 

без да преустановяват дейността си. 

(3) Организации за колективно управление на авторски или сродни на тях права, които 

до влизането в сила на този закон са били регистрирани в Министерството на културата 

съгласно чл. 40 и не отговарят на изискванията на ал. 1, изречение първо, 

преустановяват дейността си по колективно управление на авторски и сродни права от 

датата на влизането в сила на този закон. В тези случаи чл. 40в, ал. 4 се прилага 

съответно. 

 

§ 43. Организациите за колективно управление на права, които са регистрирани по реда 

на § 42, изпращат за утвърждаване на министъра на културата предложение за 

размерите на събираните от тях възнаграждения по чл. 40е в срок до два месеца след 

получаване на удостоверението за регистрация. 

 

§ 44. Министърът на културата в срок до един месец от влизането в сила на този закон 

създава регистъра по чл. 40г. 

 

§ 45. Уговорените между организациите за колективно управление на права и 

ползватели възнаграждения преди утвърждаване размерите на съответните 

възнаграждения по реда на чл. 40е не могат да бъдат оспорвани само за това, че не се 

базират на размери на възнаграждения, утвърдени по реда на този закон. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА  

(ОБН. – ДВ, БР. 21 ОТ 2014 Г.) 

 

§ 19. (1) Разпоредбата на чл. 27, ал. 3 се прилага за музикални произведения с текст и за 

музикалнодраматични произведения, в които към 1 ноември 2013 г. музиката или 

текстът, или и двете се ползват със закрила поне в една държава – членка на 

Европейския съюз, както и за тези, създадени след тази дата, като правата, придобити 
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от трети лица преди 1 ноември 2013 г. във връзка с използването на тези произведения, 

се запазват. 

(2) Разпоредбите на чл. 77, 77а, 82 и 89 се прилагат и за записаните изпълнения и 

звукозаписите, по отношение на които правата на артистите-изпълнители и 

продуцентите са били в сила към 1 ноември 2013 г., както и за изпълненията и 

звукозаписите, направени след тази дата. 

 

§ 20. Разпоредбите на чл. 40б се прилагат и по отношение на всички висящи 

производства по регистрация, съответно пререгистрация. 

 

§ 21. (1) Договори, предвиждащи отстъпване на правото за използване на изпълнение 

по реда на чл. 76, сключени преди 1 ноември 2013 г., продължават да бъдат в сила и след 

момента, в който съгласно досегашния чл. 82 правата на артиста-изпълнител престават 

да се ползват от правна закрила, освен ако договорът съдържа изрични ясни указания 

за противното. 

(2) Договори за прехвърляне или преотстъпване на права, по които изпълнител има 

право на периодични плащания, сключени преди 1 ноември 2013 г., могат да бъдат 

изменени по взаимно съгласие на страните след петдесетата година от законното 

публикуване на звукозаписа, или ако той не е бил публикуван – след петдесетата година 

от неговото законно публично съобщаване. 

 

§ 22. Организациите, вписани в регистъра по чл. 40г до влизането в сила на този закон, 

предоставят в срок до три месеца от влизането му в сила актуална информация по чл. 

40г, ал. 2, т. 4а и по чл. 40д, ал. 1, т. 2 и 3. 

 

§ 23. Организации за колективно управление на авторски или сродни на тях права, които 

продължават дейността си на основание § 42, ал. 2 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и 

сродните му права (ДВ, бр. 25 от 2011 г.) без удостоверение за регистрация или извън 

обхвата на получената регистрация, преустановяват тази си дейност от датата на 

влизане в сила на този закон. 

 

Преходни разпоредби 

КЪМ ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО  

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.) 

 

§ 4. Разпоредбите на глава седма, раздел VIII се прилагат за всички осиротели 

произведения и звукозаписи по смисъла на чл. 71б, ал. 2, които се ползват от правна 

закрила към 29 октомври 2014 г. или след тази дата. Правата, свързани с тези обекти, 

придобити преди тази дата, се запазват. 
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Допълнителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

§ 22. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/26/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на 

авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата 

върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ, L 84/72 

от 20 март 2014 г.). 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2018 Г.) 

 

§ 23. Когато организация за колективно управление на права не е предоставила 

многотериториални разрешения за използване в интернет на музикални произведения, 

не предлага такива разрешения, нито е упълномощила друга организация за 

колективно управление на права за това от нейно име до 10 април 2017 г., носителите 

на права, които са упълномощили тази организация да управлява тези техни права, 

могат да ги оттеглят от тази организация, без да е необходимо да ги оттеглят по 

отношение територията на Република България, така че да имат възможност да 

разрешават многотериториалното използване на произведенията си – директно или 

чрез трети лица, включително чрез друга организация за колективно управление на 

права, която отговаря на изискванията на глава единадесета „и“. Член 94х, ал. 2 и чл. 

94ч2 се прилагат съответно. 

 

§ 24. (1) Организация за колективно управление на права, която е регистрирана в 

Министерството на културата до влизането в сила на този закон, запазва регистрацията 

за същата категория права, видове права, произведения или други обекти на закрила, за 

които е била регистрирана. 

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон организацията за колективно 

управление на права по ал. 1 уведомява своите членове за правата по чл. 94а1, ал. 1, 3, 4 

и 5. 

(3) Организацията за колективно управление на права по ал. 1 привежда устава си в 

съответствие с изискванията на този закон в 8-месечен срок от влизането му в сила. 

(4) Възнагражденията за отстъпване на управляваните от организациите за колективно 

управление права, определени до влизането в сила на този закон, запазват действието 

си. Когато размерът на възнагражденията е определен без обсъждане с представителна 

организация на ползвателите, представителната организация на ползвателите по 

смисъла на чл. 94р, ал. 2 може да поиска изменение и допълнение на възнагражденията 

по всяко време като чл. 94р, ал. 3 – 8 се прилагат съответно. 

(5) Организация за колективно управление на права по ал. 1, която иска да получи 

регистрация за колективно управление на права за многотериториално разрешаване на 
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използването в интернет на музикални произведения по глава единадесета „и“, подава 

заявление до министъра на културата по чл. 94б1. 

(6) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата или 

оправомощен от него заместник-министър привежда регистъра по отменения чл. 40г в 

съответствие с чл. 94г. 

 

§ 25. (1) Търговско дружество може да подаде заявление за регистрация в 6-месечен срок 

от влизането в сила на този закон, ако е упълномощено да управлява авторски или 

сродни на тях права едновременно от името на повече от един носител на такива права 

в тяхна обща полза, като своя единствена или основна дейност, и не е притежавано, нито 

контролирано пряко или непряко, изцяло или частично от носители на такива права. 

(2) Дружеството по ал. 1 може да извършва дейност по колективно управление на права 

до издаването на удостоверение за регистрация като независимо дружество за 

управление на права или до влизането в сила на заповед за отказ на регистрация. 

 

§ 26. Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон 

административни производства се довършват по новия ред. 

 

§ 27. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата 

представя на Европейската комисия доклад за състоянието и развитието на 

многотериториалното отстъпване на права в интернет на територията на Република 

България. Докладът съдържа информация за наличието на многотериториални 

разрешения, за спазването на глава единадесета „и“ от организациите за колективно 

управление на права, както и оценка на развитието на многотериториалното 

разрешаване на използването в интернет на музикални произведения от ползватели, 

носители на права и от други заинтересовани лица. 

 

§ 28. Министърът на културата предоставя на Европейската комисия списък на 

регистрираните организации за колективно управление на права и я уведомява за 

промените в него в тримесечен срок от настъпването им. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на § 18 и 30, които влизат в сила 9 месеца след обнародването му. 

 

Допълнителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г.) 

 

§ 9. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове 

използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското 

право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други 

увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на 
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Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право 

и сродните му права в информационното общество (ОВ, L 242/6 от 20 септември 2017 г.). 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г.) 

 

§ 10. Юридическо лице – народно читалище, с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност в полза на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3, държавна или 

общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека, или 

специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – 

увреден слух или нарушено зрение, със седалище в Република България, което до 

влизането в сила на този закон е извършвало действията по чл. 26б, ал. 1 и 4, в 

тримесечен срок от влизането му в сила подава до министъра на културата 

уведомлението по чл. 26в, ал. 1. 

 

§ 11. До 11 септември 2020 г. министърът на културата предоставя на Европейската 

комисия информация относно наличието на копия в достъпни формати от писмени 

произведения и свързани с тях други обекти на закрила: 

1. различни от тези по чл. 26а, ал. 2, за лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3; 

2. за лица с увреждания, различни от тези по чл. 26а, ал. 3. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ОБН. – ДВ, БР. 47 ОТ 2019 Г.) 

 

§ 14. Образуваните и неприключили пред министъра на културата до влизането в сила 

на този закон административни производства по дял втори „а“ се довършват по новия 

ред. 

Приложение № 1 към чл. 71г, ал. 2 

 

(Ново – ДВ, бр. 14 от 2015 г., предишно Приложение към чл. 71г, ал. 2 – ДВ, бр. 28 от 

2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) 

 

Списък на минимум източниците 

 

1. за публикувани книги: 

а) законоустановеното депозиране на произведения, библиотечни каталози и списъци с 

форми на имената, поддържани от библиотеки и други институции; 

б) сдруженията на издателите и на авторите; 

в) съществуващи бази данни и регистри, WATCH (Writers, Artists and their Copyright 

Holders – Писатели, артисти и носители на авторско право за тях), ISBN (International 

Standard Book Number – Международен стандартен номер на книгата), и бази данни за 

отпечатаните книги; 
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г) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-

специално на организациите за управление на правата за възпроизвеждане; 

д) източници, които обединяват повече на брой бази данни и регистри, включително 

VIAF (Virtual International Authority Files – Виртуални международни списъци с форми на 

имената) и ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works – 

Достъпни регистри с информация за права и осиротели произведения); 

2. за вестници, списания, специализирани и периодични издания: 

а) ISSN (International Standard Serial Number – Международен стандартен сериен номер) 

за периодични издания; 

б) индекси и каталози от библиотечни фондове и колекции; 

в) законоустановено депозиране на произведения; 

г) сдружения на издателите, на авторите и на журналистите; 

д) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, 

включително на организациите за управление на правата за възпроизвеждане; 

3. за визуални произведения, включително произведения от областта на изящните 

изкуства, фотографията, илюстрацията, дизайна, архитектурата, за скици на последните 

и други такива произведения, поместени в книги, специализирани издания, вестници и 

списания, или други произведения: 

а) източниците по т. 1 и 2; 

б) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-

специално на визуални произведения, включително на организациите за управление на 

правата за възпроизвеждане; 

в) базите данни на фотографски агенции, когато е приложимо; 

4. за аудио-визуални произведения и звукозаписи: 

а) законоустановеното депозиране на произведения; 

б) сдруженията на продуцентите; 

в) базите данни на институциите за съхраняване на филмово или звукозаписно 

наследство и националните библиотеки; 

г) базите данни със съответните стандарти и идентификатори, като ISAN (International 

Standard Audiovisual Number – Международен стандартен номер на аудио-визуално 

произведение) за аудио-визуалните материали, ISWC (International Standard Music Work 

Code – Международен стандартен код на музикално произведение) за музикални 

произведения и ISRC (International Standard Recording Code – Международен стандартен 

код на звукозапис) за звукозаписи; 

д) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-

специално на автори, изпълнители, продуценти на звукозаписи и на аудио-визуални 

произведения; 

е) имената на спомогналите за създаването на произведението лица и друга 

информация, посочена на опаковките на произведенията; 

ж) базите данни на други съответни сдружения, представляващи конкретни категории 

носители на права. 

Приложение № 2 към чл. 94у1, ал. 2 

 

(Ново – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) 
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I. Информация в годишните отчетни доклади 

 

1. Годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчети на активите и 

пасивите, отчет за приходите и разходите през изтеклата календарна година и отчет за 

паричните потоци. 

2. Отчет за дейността през изтеклата календарна година. 

3. Информация за отказите за сключване на договори с ползватели, направени по реда 

на чл. 94п, ал. 1. 

4. Описание на правноорганизационната форма и структурата на организацията за 

колективно управление на права. 

5. Информация за всички юридически лица, пряко или косвено притежавани или 

контролирани, изцяло или частично, от организацията за колективно управление на 

права. 

6. Информация за общата сума, изплатена като възнаграждения на изпълнителния 

директор и членовете на управителния съвет през предходната година, както и 

всякакви други предоставени им придобивки. 

7. Финансовата информация, посочена в раздел II. 

8. Отделен доклад за използването на суми, удържани за социални, културни и 

образователни услуги, съдържащ информацията, посочена в раздел III. 

 

II. Финансова информация в годишния отчетен доклад 

 

1. Финансова информация за приходите от колективното управление на права по 

категории управлявани права и вид използване, включително информация за 

постъпленията от инвестиране на част от тези приходи и постъпленията от това, и 

начина на разходване на тези постъпления, независимо дали са били разпределени 

между носителите на права, други организации за колективно управление на права или 

са били използвани по друг начин. 

2. Финансова информация за разходите за колективното управление на права и за други 

услуги, оказвани на носителите на права, придружена от обяснение за: 

а) всички текущи и финансови разходи с разбивки по категории управлявани права и в 

случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към 

определени една или повече категории права – обяснение на методиката, по която е 

направено разпределението им; 

б) текущи и финансови разходи с разбивка по категории управлявани права и в 

случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към 

определени една или повече категории права – обяснение на методиката, която е била 

използвана за разпределянето им, само по отношение на управлението на права, 

включително таксите за управление, приспаднати от или компенсирани от приходите 

от колективното управление на права, или всяко постъпление, произтичащо от 

инвестиране на приходите от колективното управление на правата в съответствие с чл. 

94л, ал. 2 и чл. 94л1, ал. 1 – 4; 

в) текущи и финансови разходи по отношение на услугите, различни от услугите по 

колективното управление на права, но включващи социалните, културните и 

образователните услуги; 
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г) ресурси, използвани за покриване на разходите; 

д) удръжки от приходите от колективното управление на права с разбивка по категории 

управлявани права и по вид използване, както и предназначение на удръжките, като 

например разходи, свързани със собствената издръжка или със социални, културни или 

образователни услуги; 

е) процентът на разходите, свързани с колективното управление на права и с други 

услуги, предоставяни от организацията за колективно управление на права на 

носителите на права, спрямо приходите от колективното управление на права за 

съответната финансова година, по категории управлявани права, както и в случаите, при 

които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или 

повече категории права – обяснение за методиката, която е била използвана за 

разпределянето на тези косвени разходи. 

3. Финансова информация за суми, дължими на носителите на права, с обяснение за: 

а) общата сума, отнесена към носителите на права, с разбивка по категории управлявани 

права и вид използване; 

б) общата сума, изплатена на носителите на права, с разбивка по категории управлявани 

права и вид използване; 

в) честотата на плащанията с разбивка по категории управлявани права и вид 

използване; 

г) общата събрана, но неотнесена към носителите на права, сума с разбивка по категории 

управлявани права и вид използване, с посочване календарната година, през която тези 

суми са били събрани; 

д) общата отнесена към носителите на права, но неразпределена между тях, сума с 

разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване на 

календарната година, през която тези суми са били събрани; 

е) причините, поради които сроковете по чл. 94м за разпределение и изплащане на 

събраните суми не са спазени; 

ж) общият размер на сумите, които не могат да се разпределят, заедно с обяснение за 

използването на тези суми. 

4. Информация за връзките с други организации за колективно управление на права с 

обяснение за: 

а) суми, получени от други организации за колективно управление на права, и суми, 

платени на други организации за колективно управление на права с разбивка по 

категории управлявани права, по вид използване и по организации; 

б) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от приходите от управлението на 

права, дължими на други организации за колективно управление на права с разбивка по 

категории управлявани права, по вид на използването и по организации; 

в) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от сумите, изплатени от други 

организации, с разбивка по категории управлявани права и по организации; 

г) суми, разпределени пряко на носителите на права с произход от други организации, с 

разбивка по категории управлявани права и по организации. 

III. Информация в специалния доклад 
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1. Сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги през финансовата 

година, с разбивка по вид на целта и за всеки вид цели с разбивка по категории 

управлявани права и по вид използване. 

2. Обяснение на използването на тези суми с разбивка по видове цели, включително 

разходите за управление на суми, удържани за финансиране на социални, културни и 

образователни услуги, и отделните суми, използвани за социални, културни и 

образователни цели. 

Релевантни актове от Европейското законодателство 

 

Директиви: 

 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/1564 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 

септември 2017 година относно определени позволени видове използване на 

определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните 

му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които 

не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 

2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и 

сродните му права в информационното общество 

ДИРЕКТИВА 2014/26/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 

2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му 

права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения 

за използване онлайн на вътрешния пазар 

ДИРЕКТИВА 2012/28/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 

2012 година относно някои разрешени начини на използване на осиротели 

произведения 

ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 

2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското 

право и някои сродни права 

ДИРЕКТИВА 2009/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 

година относно правната закрила на компютърните програми (кодифицирана версия) 

ДИРЕКТИВА 2006/116/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 12 декември 

2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права 

(кодифицирана версия) 

ДИРЕКТИВА 2006/115/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 12 декември 

2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани 

с авторското право в областта на интелектуалната собственост (кодифицирана версия) 

ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 

година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост 

ДИРЕКТИВА 2001/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 

2001 година относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално 

произведение на изкуството 

ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 

година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му 

права в информационното общество 
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ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 

1999 година относно правната рамка на Общността за електронните подписи 

ДИРЕКТИВА 98/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 

година относно правната защита на индустриални дизайни 

ДИРЕКТИВА 96/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 1996 

година за правна закрила на базите данни 

ДИРЕКТИВА 93/98/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 октомври 1993 година за хармонизиране на 

срока за закрила на авторското право и някои сродни права (отм.) 

ДИРЕКТИВА 93/83/ЕИО НА СЪВЕТА от 27 септември 1993 година относно 

координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му 

права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване 

ДИРЕКТИВА 92/100/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 ноември 1992 година относно правото на 

отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в 

областта на интелектуалната собственост (отм.) 

ДИРЕКТИВА 91/250/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 май 1991 година относно правната защита на 

компютърните програми (отм.) 

 

Регламенти: 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 

2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 

2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, 

осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на 

Съвета 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 386/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 април 

2012 година за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, 

дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата на 

интелектуална собственост, включително обединяването на представители на 

публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на 

интелектуална собственост 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година, относно намесата на 

митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои 

права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се 

вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната 

собственост (отм.) 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 3295/94 от 22 декември 1994 регламентиращ 

забранителни мерки за внасянето, износа, ре-експорта или прием за отложен 

митнически режим на фалшифицирани и пиратски стоки (отм.) 

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА от 17 септември 1974 година относно 

приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с научно-

изследователски програми за Европейската икономическа общност. 
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ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО 
 

 

В сила от 23.12.2005 г. 

Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г.,  

 

изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 63 от 4 

Август 2006 г., изм. ДВ. бр. 109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 

2009 г., изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 9 Март 2012 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8 Декември 2015 г., изм. 

ДВ. бр. 74 от 20 Септември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., изм. и 

доп. ДВ. бр. 77 от 18 Септември 2018 г., изм. ДВ. бр. 52 от 9 Юни 2020 г., изм. ДВ. бр. 69 от 

4 Август 2020 г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с безвъзмездно 

предоставяне на помощ от физически и юридически лица, наричани по-нататък 

„меценати“, за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата. 

 

Чл. 2. Законът цели да стимулира физическите и юридическите лица да подпомагат 

развитието на българската култура. 

 

Чл. 3. (1) Произведение на културата по този закон е всяко произведение на изкуството, 

създадено в резултат на творческа дейност и изразено по какъвто и да е начин и в 

каквато и да е обективна форма, като: 

1. литературни произведения и преводи на литературни произведения; 

2. публицистични произведения; 

3. музикални произведения и звукозаписи на музикални произведения; 

4. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; 

5. сценични произведения; 

6. филми и други аудио- и аудиовизуални произведения; 

7. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на 

приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; 

8. произведения на архитектурата; 

9. произведения на художествената и документалната фотография; 

10. произведения на изкуството, създадени с помощта на компютърна програма; 

11. изпълнения на артисти-изпълнители. 

(2) Дейностите по извършването на археологически проучвания, реставрация и 

консервация, свързани с опазване на културноисторическото наследство, са творческа 

дейност и за тях може да бъде предоставяна безвъзмездна помощ по смисъла на този 

закон. 
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Чл. 4. (1) Меценат по смисъла на чл. 1 е всяко физическо или юридическо лице, което 

предоставя безвъзмездна помощ за създаване, съхранение или популяризиране на 

произведения на културата при условията и по реда на този закон. 

(2) Лице, получател на безвъзмездна помощ от меценат, дължи само изпълнение на 

предмета на договора, определен съгласно чл. 11, ал. 6 и 7. 

(3) По смисъла на този закон не са меценати: 

1. държавата; 

2. общините; 

3. търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие; 

4. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; 

5. юридическите лица с нестопанска цел с държавно или общинско участие; 

6. бюджетните предприятия. 

(4) Подпомагането не може да бъде в полза на свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 

1 – 8 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

 

Чл. 5. Меценатство е безвъзмездно предоставяне на помощ за създаване, съхранение 

или популяризиране на произведения на културата пряко и/или чрез организации, 

подпомагащи културата, регистрирани по този закон. 

 

Глава втора. 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 

 

Чл. 6. (1) Министърът на културата организира контрола във връзка с предоставянето 

и използването на безвъзмездната помощ от меценати за създаване, съхранение и 

популяризиране на произведения на културата. 

(2) За осъществяване на правомощията по ал. 1 министърът на културата: 

1. води и поддържа регистър на организациите, подпомагащи културата; 

2. води и поддържа регистър на меценатите; 

3. дава становища по проекти за нормативни актове и изготвя предложения за 

нормативни актове, разработва планове и програми за стимулиране на меценатството, 

които ежегодно внася в Министерския съвет; 

4. осъществява контрол върху дейността на организациите, подпомагащи културата по 

този закон, регистрирани по чл. 9, ал. 2; 

5. при установени нарушения налага предвидените в този закон глоби или имуществени 

санкции; 

6. изготвя годишен доклад за дейността по този закон; 

7. при необходимост създава временни експертно-консултативни комисии; 

8. взаимодейства с компетентните органи във връзка с правомощията си по този закон; 

9. извършва други дейности, предвидени в този закон. 

(3) Редът за водене и поддържане на регистрите по ал. 2, т. 1 и 2 се определя с наредба, 

издадена от министъра на културата. 

(4) Министърът на културата може да делегира правомощията си на определени от него 

заместник-министър или длъжностни лица. 
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Чл. 7. (1) Министърът на културата изготвя и представя на министъра на финансите 

справка от регистрите по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 за размера на предоставената безвъзмездна 

помощ, за нейния получател и за предназначението ѝ. 

(2) Справката се изготвя за период от 6 месеца и се предоставя в срок до 30 дни от 

изтичане на шестмесечието. 

 

Чл. 8. (1) Ежегодно до 31 март министърът на културата представя на Министерския 

съвет доклад с констатации за дейността по чл. 6, ал. 1 и 2 за предходната година. 

(2) Докладът се публикува в Интернет страницата на Министерството на културата в 

срока по ал. 1. 

(3) Министерството на културата публикува в Интернет страницата си и информация за 

извършените вписвания в регистрите по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 в 14-дневен срок от 

вписването, както и за съответните промени. 

 

Глава трета. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕЦЕНАТИ И НА ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДПОМАГАЩИ КУЛТУРАТА 

 

Чл. 9. (1) Всяко физическо или юридическо лице, което е меценат по смисъла на чл. 4, ал. 

1, се регистрира по този закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Организации, подпомагащи 

културата, са юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, чийто 

предмет на дейност включва подпомагане на културата или на отделни културни 

области и които са регистрирани по този закон. 

 

Чл. 10. Меценатите и юридическите лица по чл. 9, ал. 2 придобиват качеството 

съответно на меценати или на организации, подпомагащи културата, след вписването 

им в регистрите по чл. 6, ал. 2, т. 1 или 2. 

 

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 85 от 

2017 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Меценатите подават до 

министъра на културата или определено от него длъжностно лице от състава на 

министерството заявление за вписване в регистъра по образец съгласно приложение 

№1. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 

23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, 

L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението 

се подписва с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, 

основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран 

електронен подпис, а документите по ал. 3 се прилагат във вид на сканирани копия. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Лицата по чл. 9, ал. 2 прилагат към 

заявлението: 
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1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално 

състояние; 

2. вътрешни правила за осъществяване на дейността по чл. 12. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. – ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила 

от 09.03.2012 г.) 

(5) В регистрите се вписват следните обстоятелства: 

1. (доп. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 

04.08.2006 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., 

в сила от 01.01.2018 г.) данни за лицето – име/наименование, седалище, адрес, единен 

идентификационен код; решението за вписване в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел при Министерството на правосъдието; 

2. (доп. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) данни за лицето, което представлява 

организацията по съдебна, съответно по търговска регистрация; 

3. данни за извършени нарушения при упражняване на дейността и за наложени 

санкции; 

4. дата на заличаване на регистрацията и основанието за заличаване; 

5. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3. 

(6) Меценатите прилагат към заявлението и заверено копие от договора, сключен между 

тях и получателя на безвъзмездната помощ. В договора се определят страните, видът и 

стойността на безвъзмездната помощ, целта на предоставянето ѝ, начинът и сроковете 

на предоставянето и използването ѝ. Договорът урежда и начините за обмен на 

информация и упражняване на контрол от мецената. 

(7) В договора по ал. 6 не може да се уговаря използването на името или наименованието 

на мецената с рекламна цел. 

 

Чл. 12. (1) Организациите, подпомагащи културата, приемат вътрешни правила за 

условията и начина, по които се предоставя безвъзмездната помощ, както и за 

изпълнението на тези действия съгласно волята на мецената. 

(2) Вътрешните правила по ал. 1 са публични и се прилагат към регистъра по чл. 6, ал. 2, 

т. 1. 

 

Чл. 13. (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на културата 

или определено от него длъжностно лице от състава на министерството се произнася по 

искането за вписване в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението и издава 

удостоверения за регистрация по образец съгласно приложения № 2 и 3 или прави 

мотивиран отказ за регистрация, като уведомява писмено лицето в същия срок. 

(2) При констатиране на непълноти и/или неточности в представените документи 

лицето се уведомява писмено в тридневен срок за отстраняването им. При 

неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в седемдневен срок от 

уведомяването, искането за вписване се смята за оттеглено. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила 

от 01.01.2019 г.) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. 

Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване. 
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Чл. 14. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Регистрираните лица са 

длъжни да уведомяват писмено министъра на културата или определено от него 

длъжностно лице от състава на министерството за всички промени в обстоятелствата, 

вписани в регистъра, а организациите, подпомагащи културата – и за промените във 

вътрешните правила по чл. 12, в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

Чл. 15. (1) Меценатът не се вписва в регистъра или регистрацията на мецената се 

заличава, когато: 

1. волята на мецената е неосъществима; 

2. волята му е в противоречие с целите на този закон и с добрите нрави; 

3. безвъзмездната помощ се предоставя при явно неизгодни условия или при условия, 

които поставят под съмнение изпълнението на договора. 

(2) Регистрацията на юридическото лице като организация, подпомагаща културата, се 

заличава: 

1. по искане на регистрираното лице; 

2. при прекратяване на юридическото лице; 

3. при заличаване на регистрацията в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието; 

4. при неосъществяване на дейност по този закон от регистрираното лице в 

продължение на две години; 

5. при други основания, посочени в закона. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заличаването на регистрацията се 

извършва със заповед на министъра на културата или определено от него длъжностно 

лице от състава на министерството по предложение на оправомощените длъжностни 

лица по чл. 6, ал. 4. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила 

от 01.01.2019 г.) Заповедта подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. 

Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване. 

 

Чл. 16. (1) Организация, подпомагаща културата, на която е отказано вписване, може да 

поиска отново вписване не по-рано от 6 месеца след влизането в сила на отказа. 

(2) Организация, подпомагаща културата, на която е заличено вписването, може да 

заяви повторно вписване не по-рано от изтичането на една година след отпадане на 

основанията за заличаването му. Това право може да бъде упражнено еднократно. 

 

Чл. 17. (1) Регистърът на меценатите е за служебно ползване и информация от него се 

предоставя само на съответните компетентни органи. 

(2) Регистърът на организациите, подпомагащи културата, е публичен, като всяко лице 

може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, 

която подлежи на обявяване. 

(3) Министерството на културата издава месечен бюлетин и публикува на Интернет 

страницата си информация относно вписаните в регистъра организации, подпомагащи 

културата, отказите и заличените регистрации. В Интернет страницата се посочва и 

лице за контакт. 
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(4) Информацията по ал. 3 се предоставя на общините. 

(5) Процедурата по вписване в публичния регистър, публикациите, обявяването на 

информацията и обжалването на отказите за вписване са освободени от заплащане на 

държавни такси. 

Глава четвърта. 

ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДПОМАГАЩИ КУЛТУРАТА 

 

Чл. 18. Организациите, подпомагащи културата: 

1. посредничат при определяне вида и стойността на безвъзмездната помощ, начина и 

сроковете за предоставянето ѝ; 

2. предоставят безвъзмездната помощ; 

3. упражняват контрол за изпълнение волята на мецената; 

4. предоставят на мецената и на министъра на културата информация за разходването 

на предоставената безвъзмездна помощ; 

5. извършват други дейности, предвидени в този закон. 

 

Чл. 19. (1) Отношенията между мецената и получателя на безвъзмездната помощ се 

уреждат чрез писмени договори, сключени с организациите, подпомагащи културата. 

Копия от сключените договори се представят на министъра на културата. 

(2) В договорите по ал. 1 се определят страните, видът и стойността на безвъзмездната 

помощ, целта на предоставянето ѝ, начинът и сроковете на предоставянето и 

използването ѝ. Договорите уреждат и начините за обмен на информация и 

упражняване на контрол от мецената и от организацията, подпомагаща културата. 

(3) Организацията, подпомагаща културата, отказва сключване на договор, когато 

волята на мецената е неосъществима или е в противоречие с целите на този закон и 

добрите нрави или когато безвъзмездната помощ се предоставя при явно неизгодни 

условия или при условия, които поставят под съмнение изпълнението на договора. 

 

Чл. 20. (1) Когато меценатът не е посочил изрично получателя на безвъзмездната 

помощ, той се определя след провеждане на публичен конкурс, организиран от 

организацията, подпомагаща културата, при условия и по ред, определени във 

вътрешните правила по чл. 12, ал. 1. 

(2) Организацията, подпомагаща културата, е длъжна да информира министъра на 

културата за провеждане на конкурса и за неговите условия най-малко 30 дни преди 

датата на конкурса. 

(3) Министерството на културата обявява в Интернет страницата си данни за конкурса 

и за неговите условия в тридневен срок от получаване на информацията по ал. 2. 

(4) Условията и редът за провеждане на конкурса по ал. 1 гарантират равнопоставеност 

на кандидатите и обективни критерии за оценка. Допълнителни правила са допустими 

единствено съобразно волята на мецената въз основа на сключения договор с 

организацията, подпомагаща културата. Допълнителните правила се определят в 

съответствие с вътрешните правила по чл. 12, ал. 1. 

(5) Подпомагането не може да бъде в полза на: 
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1. членове на организацията, подпомагаща културата, и техните съпрузи, роднините им 

по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по 

сватовство – до втора степен включително; 

2. лица, които са били членове на управителните органи на организацията, подпомагаща 

културата, до две години преди датата на вземане на решението; 

3. юридически лица, финансирали организацията, подпомагаща културата, до три 

години преди датата на вземане на решение; 

4. юридически лица, в които лицата по т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или 

възпрепятстват вземането на решения; 

5. свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 – 8 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон. 

 

Чл. 21. (1) Меценатът може да предоставя безвъзмездна помощ в пари или в натура, 

които пряко са свързани със създаване, съхранение или популяризиране на 

произведения на културата. 

(2) Когато предоставената безвъзмездна помощ е в натура, нейната стойност се 

определя, както следва: 

1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за меценати, които са предприятия 

по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството – по балансовата стойност на 

предоставените активи и/или документално доказаната с първични счетоводни 

документи стойност на извършените разходи; 

2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за меценати, които не са 

предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството – по по-ниската от 

документално доказаната с първични счетоводни документи цена на придобиване на 

предоставените активи и справедливата им цена и/или документално доказаната с 

първични счетоводни документи стойност на извършените разходи. 

Чл. 22. (1) Организацията, подпомагаща културата, упражнява контрол за 

изпълнението на волята на мецената от получателя на безвъзмездната помощ съгласно 

договора по чл. 19, ал. 1. 

(2) При неизпълнение на договора по ал. 1 от получателя на безвъзмездната помощ 

организацията, подпомагаща културата, е длъжна да информира незабавно мецената и 

министъра на културата. 

(3) При неизпълнение на задълженията си по ал. 2 организацията, подпомагаща 

културата, носи солидарна отговорност с получателя на помощта. 

Чл. 23. (1) Организацията, подпомагаща културата, осигурява условия за упражняване 

правото на мецената да се запознава на място с изпълнението на договора от страна на 

получателя на помощта. 

(2) Условията и редът за упражняване на правото по ал. 1 се уреждат във вътрешните 

правила по чл. 12, ал. 1 и в договора с мецената. 

 

Чл. 24. Организацията, подпомагаща културата, има право да получи от мецената до 5 

на сто от стойността на предоставената безвъзмездна помощ, определена по реда на чл. 

21, ал. 2, за разходи, пряко свързани с изпълнението на договора с мецената и с 

получателя на безвъзмездната помощ. 
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Чл. 25. (1) Организацията, подпомагаща културата, води и поддържа регистър на 

сключените договори за предоставяне на безвъзмездна помощ. 

(2) За всеки сключен договор се съставя досие, което включва: договора, данни за лицето 

от организацията, на което е възложено изпълнението на договора, резултатите от 

извършените проверки за изпълнение на договора, копия от счетоводните документи, 

удостоверяващи разходването на безвъзмездната помощ, и всяка друга информация, 

свързана с изпълнение на договора. 

(3) Организацията, подпомагаща културата, определя конкретно лице, което отговаря 

за верността на вписаните в регистъра и в досието данни. 

(4) Регистърът по ал. 1 и досиетата по ал. 2 се съхраняват за срок 20 години след 

сключване на договора. 

(5) При заличаване на регистрацията на организацията, подпомагаща културата, 

регистърът по ал. 1 и досиетата по ал. 2 се предоставят за съхранение на министъра на 

културата в 14-дневен срок от заличаването. 

(6) Редът за водене на регистъра по ал. 1 и досиетата по ал. 2 се определя във 

вътрешните правила по чл. 12, ал. 1. 

 

Чл. 26. (1) Организациите, подпомагащи културата, изготвят ежегодно доклад за 

дейността си, който съдържа данни относно: 

1. сключените договори, тяхното изпълнение и резултати; 

2. стойността на получената за предоставяне помощ и стойността на предоставената 

безвъзмездна помощ; 

3. финансовия резултат на организацията. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 85 от 2017 г.) 

Докладът по ал. 1 и годишният финансов отчет на организациите, подпомагащи 

културата, се предоставят на министъра на културата най-късно до 1 март на всяка 

календарна година за предходната година на хартиен носител или по електронен път 

при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги и на изискванията към 

предоставянето на съответната електронна административна услуга, установени в 

закон. Докладът и отчетът се подписват с усъвършенстван електронен подпис, 

усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за 

електронни подписи, или квалифициран електронен подпис. 

(3) При условие че годишният финансов отчет на организация, подпомагаща културата, 

подлежи на независим финансов одит от регистрирани одитори, копие от годишния 

финансов отчет, върху който е изразено независимо одиторско мнение, заедно с копие 

на одиторския доклад се предоставят на министъра на културата най-късно до 31 март 

на всяка календарна година за предходната година. 
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Глава пета. 

СТИМУЛИРАНЕ НА МЕЦЕНАТИТЕ 

 

Чл. 27. Държавата подпомага и насърчава меценатите чрез данъчни, кредитно-лихвени, 

митнически и други финансови и икономически облекчения, определени в съответните 

специални закони. 

 

Чл. 28. В регистъра на меценатите се вписват обстоятелствата по чл. 11, стойността на 

предоставената безвъзмездна помощ и данни за получателя на безвъзмездната помощ. 

 

Чл. 29. Имената, съответно наименованията, на меценатите се оповестяват ежегодно 

чрез Интернет страницата на Министерството на културата, освен ако меценатът 

изрично е заявил, че не желае това. 

 

Чл. 30. (1) За стимулиране на меценатството се учредява годишна държавна награда, 

която се връчва от министъра на културата. 

(2) Министърът на културата определя носителя на годишната държавна награда въз 

основа на предложение на комисия, назначена от него. Комисията прави предложението 

съгласно разработени от нея критерии. 

 

Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 69 от 2020 г.) 

 

Глава шеста. 

СЪХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА КУЛТУРАТА 

 

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Безвъзмездната помощ за 

съхранение на произведения на културата се изразява в предоставяне на средства за 

осигуряване на помещения, техническо оборудване и специалисти за съхранение на 

архива на Българската национална телевизия, Българското национално радио, 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Националната фонотека, 

Националната филмотека, Националния музей на българското изобразително изкуство, 

Националния исторически музей, Археологическия институт с музей при Българската 

академия на науките, държавните и общинските художествени галерии, музеи и 

библиотеки. 

(2) (В сила от 24.12.2007 г., изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Българската 

национална телевизия, Българското национално радио, Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“, Националната фонотека и Националната филмотека осигуряват 

възможност за предоставяне на копия върху съответния хартиен, електронен, филмов 

или звуконосител на произведения на българската култура, които съхраняват и за които 

срокът на авторското право е изтекъл, по тарифа, приета от Министерския съвет. 

(3) Приходите от таксите по ал. 2 се използват за осъществяване на дейностите по ал. 1. 

 

Чл. 33. Безвъзмездната помощ за популяризиране на произведения на културата се 

изразява в предоставяне на средства за издаване на произведенията на културата по чл. 

3, ал. 1, т. 1 – 3 в тираж, не по-малък от 20 броя, както и за организиране и провеждане 
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на концерти, изложби, представяне на постановки, филмови излъчвания и други форми 

за популяризиране на произведенията по чл. 3, ал. 1, т. 3 – 11. 

 

Глава седма. 

КОНТРОЛ 

 

Чл. 34. (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на културата 

или определено от него длъжностно лице от състава на министерството упражнява 

контрол за спазване разпоредбите на този закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) 

Непосредственият контрол се извършва от длъжностни лица, определени от министъра 

на културата или определено от него длъжностно лице от състава на министерството, 

чрез проверки по документи и на място. По искане на министъра на културата или 

определено от него длъжностно лице от състава на министерството длъжностните лица 

при необходимост могат да се подпомагат от органите на Националната агенция за 

приходите, на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция 

„Национална сигурност“ и от други държавни органи, определени със закон. 

 

Чл. 35. (1) Проверките се извършват: 

1. планово; 

2. при предоставяне на безвъзмездна помощ в размер над 30 000 лева; 

3. във връзка с постъпили жалби или сигнали; 

4. при наличие на други данни за извършени нарушения. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на културата или 

определено от него длъжностно лице от състава на министерството извършва проверка 

в срок до 30 април на текущата година на постъпилите доклади за дейността и 

годишните финансови отчети по чл. 26. 

 

Чл. 36. (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Проверките се възлагат със 

заповед на министъра на културата или определено от него длъжностно лице от състава 

на министерството. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) На длъжностните лица, на които 

са възложени от министъра на културата или определено от него длъжностно лице от 

състава на министерството контролни функции по този закон, се издава документ, с 

който те се легитимират при извършване на проверки. 

 

Чл. 37. Длъжностните лица по чл. 34, ал. 2 имат право да изискват от меценатите, от 

организациите, подпомагащи културата, и от получателите на помощта всички 

необходими счетоводни и други документи и всяка информация във връзка с 

предоставяне на безвъзмездната помощ и нейното разходване. 

 

Чл. 38. (1) Меценатите, организациите, подпомагащи културата, и получателите на 

помощта са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица по чл. 34, ал. 2 при 
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упражняване на правомощията им, като осигуряване на достъп до помещения, както и 

предоставяне на необходимите документи и информация. 

(2) Длъжностните лица по ал. 1 при отказване на достъп или при непредоставяне на 

информация имат право на съдействие от страна на органите на прокуратурата и на 

Министерството на вътрешните работи в рамките на тяхната компетентност, 

определена със закон. 

(3) Меценатите, организациите, подпомагащи културата, и получателите на помощта не 

могат да се позовават на търговска тайна при извършване на проверки и проучване от 

лицата по ал. 1. 

 

Чл. 39. (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на културата 

или определено от него длъжностно лице от състава на министерството назначава със 

заповед временна експертно-консултативна комисия в случаите по чл. 19, ал. 3 по чл. 22, 

ал. 2 или при наличие на данни за несъразмерност между предоставената и 

необходимата помощ за създаване, за съхранение или популяризиране на произведения 

на културата по този закон, както и за разходване на предоставената безвъзмездна 

помощ не по предназначение, установени в хода на извършена проверка на меценати, 

организации, подпомагащи културата, или получатели на безвъзмездната помощ. 

(2) Комисията по ал. 1 представя на министъра на културата становище в срок до 30 дни. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на културата или 

определено от него длъжностно лице от състава на министерството се произнася с 

мотивирана заповед в 7-дневен срок от получаване на становището по ал. 2. 

(4) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато министърът на културата 

или определено от него длъжностно лице от състава на министерството се произнесе, че 

е налице разходване на безвъзмездно предоставената помощ не по предназначение, със 

заповедта по ал. 3 той определя и размера на разходваните по предназначение средства. 

(5) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При констатирана несъразмерност 

между предоставената и необходимата помощ за създаване, за съхранение или 

популяризиране на произведения на културата по този закон министърът на културата 

или определено от него длъжностно лице от състава на министерството се произнася 

със заповедта по ал. 3 относно действителния размер на необходимата безвъзмездна 

помощ и уведомява мецената. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила 

от 01.01.2019 г.) Заповедта по ал. 3 на министъра на културата или определено от него 

длъжностно лице от състава на министерството може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. 

Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване. 

 

Чл. 40. (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В случаите по чл. 39, ал. 4 

и 5 меценатите не ползват облекчения в пълен размер съгласно чл. 27, а в размера, 

определен с решението на министъра на културата или определено от него длъжностно 

лице от състава на министерството. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на културата или 

определено от него длъжностно лице от състава на министерството информира 

министъра на финансите в 7-дневен срок от заповедта по чл. 39, ал. 4 и 5. 
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Глава осма. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 41. (1) Организация, подпомагаща културата, която не изпълни задължението си да 

уведоми писмено министъра на културата за всички промени в обстоятелствата, 

подлежащи на вписване в публичния регистър в срока по чл. 14, се наказва с 

имуществена санкция в размер 1000 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в двоен размер. 

 

Чл. 42. Организация, подпомагаща културата, която наруши обявените вътрешни 

правила по чл. 12, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. 

 

Чл. 43. При нарушение на чл. 19, ал. 3 организацията, подпомагаща културата, се наказва 

с имуществена санкция в размера на предоставената от мецената безвъзмездна помощ 

и със заличаване от регистъра. 

 

Чл. 44. При нарушение на чл. 20, ал. 5 организацията, подпомагаща културата, се наказва 

с имуществена санкция в размера на предоставената от мецената безвъзмездна помощ. 

 

Чл. 45. При нарушение на чл. 24 организацията, подпомагаща културата, се наказва с 

имуществена санкция в размера на незаконосъобразно получените средства. 

 

Чл. 46. Организация, подпомагаща културата, която не изпълни задълженията си по чл. 

25, ал. 1, 2 и 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. 

 

Чл. 47. (1) Организация, подпомагаща културата, която не предостави в срока по чл. 26, 

ал. 2 доклада по чл. 26, ал. 1 и/или годишен финансов отчет по чл. 26, ал. 3, се наказва с 

имуществена санкция в размер 1000 лв. 

(2) При непредоставяне на доклада и/или годишния финансов отчет по ал. 1 или когато 

данните в доклада са неверни, организацията, подпомагаща културата, се наказва с 

имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. 

(3) При повторно нарушение по ал. 2 организацията се заличава от публичния регистър 

по този закон. 

 

Чл. 48. (1) Организация, подпомагаща културата, която допусне разходване на 

безвъзмездно предоставена помощ не по предназначение, като не уведоми мецената и 

министъра на културата, се наказва с имуществена санкция в размера на горницата над 

разходваните по предназначение средства. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 организацията, подпомагаща културата, се наказва 

с имуществена санкция в размера на горницата над разходваните по предназначение 

средства и със заличаване от публичния регистър. 

 

Чл. 49. Който не изпълни или наруши разпоредба на този закон, ако деянието не 

съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. – за физическите 
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лица, и с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. – за юридическите лица и 

едноличните търговци. 

 

Чл. 50. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, 

оправомощени от министъра на културата. 

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или 

оправомощен от него заместник-министър. 

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2020 г.) Събраните суми от имуществени санкции за нарушения 

по този закон се внасят в приход на Министерството на културата. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „разходване на предоставената безвъзмездна помощ не по предназначение“ е 

разходване на безвъзмездно предоставената по реда на този закон помощ за 

извършване на правни и фактически действия, които не са непосредствено свързани със 

създаване, съхранение или популяризиране на произведения на културата по този 

закон; 

2. „несъразмерност на предоставената безвъзмездна помощ“ е предоставяне на 

безвъзмездна помощ в размер, по-голям от необходимия за създаване, съхранение или 

популяризиране на произведения на културата по този закон; 

3. „повторно“ е нарушението, извършено в срок до една година от влизането в сила на 

наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид 

нарушение. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 2. (1) Министерският съвет приема тарифата по чл. 32, ал. 2 в срок две години след 

влизането в сила на закона. 

(2) Министърът на културата в срок 6 месеца след влизането в сила на закона издава 

наредбите по чл. 6, ал. 3 и по чл. 50, ал. 4. 

 

§ 3. (Отм. – ДВ, бр. 69 от 2020 г.) 

 

§ 4. (В сила от 01.01.2006 г.) В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, 

бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм., бр. 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81, 

103, 110 и 111 от 1999 г., бр. 105 и 108 от 2000 г., бр. 34 и 110 от 2001 г., бр. 45, 61, 62 и 

119 от 2002 г., бр. 42 и 109 от 2003 г., бр. 18, 53 и 107 от 2004 г., бр. 39, 88 и 91 от 2005 г.) 

се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 23, ал. 2, т. 16в: 

а) създава се нова буква „в“: 
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„в) за безвъзмездно предоставена помощ при условията и по реда на Закона за 

меценатството, които превишават 15 на сто от положителния финансов резултат преди 

данъчно преобразуване;“ 

б) досегашната буква „в“ става буква „г“ и в нея думите „букви „а“ и „б“ се заменят с "букви 

„а“ и „в“; 

в) създава се буква „д“: 

„д) по букви „а“ – „г“ не могат да превишават 65 на сто от положителния финансов 

резултат преди данъчно преобразуване;“. 

2. В чл. 35, ал. 2: 

а) в текста преди т. 1 след думата „когато“ се добавя „са безвъзмездно предоставена 

помощ при условията и по реда на Закона за меценатството или“; 

б) точка 14 се отменя; 

в) в т. 16 след думите „общественополезна дейност“ се добавя „с изключение на 

организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството“. 

 

§ 5. (В сила от 01.01.2006 г.) В Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., 

ДВ, бр. 118 от 1997 г., бр. 35 от 1998 г. – Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г.; 

изм., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., 

бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г., бр. 36, 37, 53, 70 и 108 от 

2004 г., бр. 43 и 102 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 20 ал. 7 се изменя така: 

„(7) Формираната по реда на ал. 6 данъчна основа се намалява с облекченията за 

дарения, направени при условията и по реда на чл. 28, в размер до 10 на сто по чл. 28, 

ал. 1, т. 1, букви „а“ – „м“, в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква „н“ и в размер до 

15 на сто за дарения за култура. Общият размер на облекченията за дарения не може да 

превишава 65 на сто от данъчната основа по ал. 5.“ 

2. В чл. 22, ал. 1 т. 4 се изменя така: 

„4. след намаленията по т. 1, 2 и 3, с облекчения за дарения в размер до 10 на сто по чл. 

28, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „м“, в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква „н“ и в размер 

до 15 на сто за дарения за култура; общият размер на облекченията за дарения не може 

да превишава 65 на сто от облагаемия доход след намаленията по т. 1, 2 и 3.“ 

3. В чл. 25 ал. 2 се изменя така: 

„(2) Формираната по реда на ал. 1 данъчна основа се намалява с облекчение за дарение 

в размер до 10 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „м“, в размер до 50 на сто по чл. 28, 

ал. 1, т. 1, буква „н“ и в размер до 15 на сто за дарения за култура; общият размер на 

облекченията за дарения не може да превишава 65 на сто от данъчната основа, 

формирана по ал. 1.“ 

4. В чл. 28, ал. 1, т. 1: 

а) в буква „б“ думата културни“ се заличава; 

б) буква „ж“ се отменя; 

в) в буква „и“ след думите „общественополезна дейност“ се добавя „с изключение на 

организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството“. 

5. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 58: 
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„58. „Дарение за култура“ е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по 

реда на Закона за меценатството.“ 

 

§ 6. (В сила от 01.01.2006 г.) В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 

153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм., бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 

102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45 и 117 от 2002 г., бр. 37, 42, 86 и 109 от 2003 г., 

бр. 53, 70 и 108 от 2004 г., бр. 28, 43, 76, 94, 95 и 100 от 2005 г.) в чл. 49, ал. 1 се създава 

т. 8: 

„8. получатели на безвъзмездна помощ и организации, подпомагащи културата, по 

смисъла на Закона за меценатството и когато дарението е направено при условията и по 

реда на същия закон.“ 

 

§ 7. (В сила от 01.01.2006 г.) В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 

1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 

109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 

от 2004 г., бр. 87, 94 и 100 от 2005 г.) в чл. 48, ал. 1 се създава т. 11: 

„11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за 

меценатството.“ 

 

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на разпоредбите на чл. 32, ал. 2 и 3, които влизат в сила в срок две години 

след влизането в сила на закона, и на § 4, 5, 6 и 7, които влизат в сила от 1 януари 2006 г. 

------------------------- 

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 16 декември 2005 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС  

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.) 

 

§ 81. В Закона за меценатството (ДВ, бр. 103 от 2005 г.) навсякъде думите „Закона за 

Върховния административен съд“ се заменят с „Административнопроцесуалния 

кодекс“. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на: 

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване 

по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 

66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 

107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, 

т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния“ 

с „административния“ и замяната на думите „Софийския градски съд“ с 

„Административния съд – град София“, които влизат в сила от 1 март 2007 г.; 

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.; 
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3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в  „Държавен 

вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР  

(ОБН. – ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В 

СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.) 

 

§ 56. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 

януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването 

на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  

(ОБН. – ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) 

 

§ 26. Този закон влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване 

на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 3, § 16, т. 1 и 3, § 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 и 24, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в  „Държавен 

вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“  

(ОБН. – ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г.) 

 

§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г.) 

 

§ 12. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в  „Държавен 

вестник“, с изключение на глава седма, която влиза в сила от 1 януари 2010 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО 

(ОБН. – ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2012 Г.) 

 

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО  

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.) 
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§ 29. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 – 52, които влизат 

в сила от 1 януари 2017 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА  

ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) 

 

§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.) 

 

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на: 

1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които 

влизат в сила от 10 октомври 2019 г.; 

2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон 

в  „Държавен вестник“; 

3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването 

на този закон в  „Държавен вестник“. 

 

Забележка: Приложенията към наредбата са достъпни на интернет сайта на 

Министерството на културата. 
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ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО 
 

 

В сила от 01.01.2013 г. 

Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г.,  

 

изм. ДВ. бр. 87 от 9 Ноември 2012 г., доп. ДВ. бр. 102 от 21 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр. 15 

от 15 Февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 16 Февруари 2016 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24 

Октомври 2017 г., отм. ДВ. бр. 96 от 1 Декември 2017 г. 

 

Отменен с § 3, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите 

– ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 02.01.2018 г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за осъществяване на публично-

частното партньорство (ПЧП). 

 

Чл. 2. (1) Целта на този закон е: 

1. да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес 

чрез постигане на по-добра стойност на вложените публични средства; 

2. да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в строителството, 

поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура 

и в извършването на дейности от обществен интерес; 

3. да създаде гаранции за защита на публичните активи и за ефективното управление на 

публичните средства при осъществяването на ПЧП. 

(2) При осъществяване на ПЧП се спазват принципите публичност, прозрачност, 

свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и 

пропорционалност. 

 

Чл. 3. (1) Публично-частно партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество 

между един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни 

партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при 

постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при разпределение 

на рисковете между партньорите, което се осъществява при условията и по реда на този 

закон. 

(2) Публично-частно партньорство по смисъла на този закон се създава, когато са налице 

следните условия: 

1. възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено по реда 

на Закона за обществените поръчки, защото: 

а) публичният партньор не може да осигури финансиране на дейността от обществен 

интерес и същото трябва да бъде изцяло или частично поето от частния партньор; и 
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б) чрез разпределение на рисковете между публичния и частния партньор ще се 

постигне по-добра стойност на вложените публични средства; и 

2. възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено чрез 

концесия, защото няма приходи от потребителите на услугата от обществен интерес или 

от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес, а когато има такива 

приходи – не е предвидено частният партньор да получава права върху тях. 

(3) Не са ПЧП по смисъла на този закон: 

1. концесиите, които се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите и на 

Закона за подземните богатства; 

2. обществените поръчки, които се възлагат при условията и по реда на Закона за 

обществените поръчки. 

(4) Когато от услугата от обществен интерес се получават приходи от потребителите 

или от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес, на частния 

партньор може да се възложи събирането им в полза на публичния партньор. 

 

Глава втора. 

ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. ОБЕКТИ И СУБЕКТИ НА ПЧП 

 

Чл. 4. (1) Дейност от обществен интерес по смисъла на този закон е предоставянето или 

осигуряване на предоставянето на една или повече услуги от обществен интерес чрез 

финансиране, както и строителство, и/или управление, и/или поддържане на: 

1. обекти на техническата инфраструктура и на зелената система: 

а) в урбанизирани територии: паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи 

за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и 

градини; 

б) паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън 

урбанизирани територии; 

2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за: 

а) здравеопазване; 

б) образование; 

в) култура; 

г) спорт, отдих и туризъм; 

д) социално подпомагане, социални жилища и общежития; 

е) изтърпяване на наказанието лишаване от свобода; 

ж) осъществяване на административни дейности на публичните партньори. 

(2) Услуга от обществен интерес е всяка услуга в полза на обществото, отговорността за 

предоставянето на която се носи обичайно или по силата на нормативен акт от 

публичния партньор. 

 

Чл. 5. (1) Обектите по чл. 4, ал. 1 могат да включват земи, сгради, съоръжения, движими 

вещи или права на индустриална или интелектуална собственост и могат да 

принадлежат на: 

1. държавата, общината или публичноправната организация, и/или 

2. частния партньор. 
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(2) За срока на ПЧП никой от партньорите няма право да извършва прехвърлителни 

сделки в полза на трети лица с обекта, с който се извършва дейността от обществен 

интерес. 

(3) Обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, задължително се 

застрахова. Рискът от цялостно или частично повреждане или погиване на обекта се 

носи от собственика. 

 

Чл. 6. (1) При ПЧП рисковете се разпределят между публичния и частния партньор. 

Разпределението на рисковете се определя конкретно за всеки случай на ПЧП в 

зависимост от възможностите на партньорите да оценят, контролират и управляват 

рисковете. 

(2) Частният партньор поема винаги строителния риск и поне един от рисковете за 

наличност или за търсене на услугата от обществен интерес. 

(3) Поемането на рисковете по ал. 2 не гарантира възстановяване на вложените средства 

за изпълнение на договора за ПЧП. 

(4) Когато цената на услугата от обществен интерес се определя с нормативен или 

административен акт, рискът, свързан с търсенето на услугата от обществен интерес, се 

споделя между публичния и частния партньор или се поема изцяло от публичния 

партньор. 

 

Чл. 7. При ПЧП се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието 

между ползите за публичния и частния партньор и разпределението на рисковете между 

тях. 

 

Чл. 8. (1) Частният партньор осъществява дейността от обществен интерес и осигурява 

нейното финансиране. 

(2) При ПЧП частният партньор води аналитично счетоводство за извършваните 

дейности и предоставяните услуги. 

(3) Частният партньор участва в ПЧП при определена норма на възвръщаемост на 

собствения му капитал (норма на възвръщаемост за частния партньор), която се 

осигурява чрез финансова подкрепа от публичния партньор. 

 

Чл. 9. (1) Публичният партньор участва в ПЧП чрез финансова подкрепа на частния 

партньор, която е под формата на: 

1. плащания към частния партньор; 

2. предоставяне на права върху имоти или части от имоти, които са различни от обекта, 

с който се извършва дейността от обществен интерес, за извършване на допълнителна 

стопанска дейност и/или за предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от 

обществен интерес; 

3. предоставяне на права за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или за 

предоставяне на допълнителни услуги, извън дейността от обществен интерес с обекта, 

с който се извършва дейността от обществен интерес. 

(2) Финансовата подкрепа се предоставя при условията на Закона за държавните 

помощи. 
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(3) Размерът на финансовата подкрепа се определя като сума от плащанията към 

частния партньор, цената на предоставените права по ал. 1, т. 2 и печалбата на частния 

партньор от извършването на допълнителната стопанска дейност и/или 

предоставяните допълнителни услуги. 

(4) Когато нормата на възвръщаемост за частния партньор бъде надвишена, до нейното 

възстановяване публичният партньор: 

1. намалява или преустановява плащанията, или 

2. получава част от печалбата на частния партньор от извършването на допълнителната 

стопанска дейност и/или предоставяните допълнителни услуги при условия и по ред, 

определени с договора. 

 

Чл. 10. (1) Плащанията към частния партньор служат за възстановяване на 

инвестиционните разходи и за покриване на оперативните разходи за управление и/или 

поддържане. 

(2) Възстановяването на инвестиционните разходи покрива собствения капитал с 

определената норма на възвръщаемост за частния партньор и привлечения капитал с 

неговата цена. 

(3) Публичният партньор извършва плащанията само когато обектът и/или услугата са 

в договорените в съответствие с техническите спецификации експлоатационна годност, 

обем и качество. При несъответствие плащанията съответно се намаляват или 

преустановяват. 

 

Чл. 11. (1) Предоставянето на права по чл. 9, ал. 1, т. 2 се извършва чрез учредяване на 

ограничени вещни права върху имоти или отдаване под наем на имоти или части от 

имоти, които са различни от обекта, с който се извършва дейността от обществен 

интерес, и са собственост на държавата, общината или публичноправната организация. 

(2) Учредяването на ограничени вещни права върху имоти и отдаването под наем на 

имоти или части от имоти по ал. 1 се извършват при условията и по реда на този закон. 

В тези случаи не се прилагат редът и ограниченията относно сроковете, определени в 

Закона за държавната собственост и в Закона за общинската собственост. 

(3) Не могат да се предоставят права по ал. 1 върху обекти и имоти, които са публична 

държавна или публична общинска собственост. 

(4) Правата по ал. 1 се предоставят за срок най-късно до прекратяване на договора за 

ПЧП. 

(5) Частният партньор няма право да извършва прехвърлителни сделки в полза на трети 

лица с учредените права и с построеното. 

(6) С договора за ПЧП се определят правата и ограниченията на частния партньор за 

пренаемане, отдаване под наем и ползване съвместно с трети лица на имотите, върху 

които са му предоставени права. 

 

Чл. 12. (1) Публично-частното партньорство се осъществява чрез договор за ПЧП. 

(2) Срокът на договора за ПЧП може да бъде от 5 до 35 г. 

(3) Конкретният срок на договора за ПЧП се определя на основата на: 
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1. финансово-икономическите показатели на проекта за ПЧП, включително срока, 

необходим на частния партньор за възстановяване на вложените средства при 

определената норма на възвръщаемост за частния партньор; 

2. техническите и/или технологичните особености на обекта, с който се извършва 

дейността от обществен интерес, и/или на извършваната дейност от обществен 

интерес. 

 

Чл. 13. Публични партньори са: 

1. министрите и ръководителите на ведомства – за държавните ПЧП, които имат за 

предмет дейности от обществен интерес, извършвани с обекти по чл. 4, ал. 1, които са 

държавна собственост и/или които по силата на нормативен акт са възложени на орган 

на централната изпълнителна власт; 

2. кметовете на общини – за общинските ПЧП, които имат за предмет дейности от 

обществен интерес, извършвани с обекти по чл. 4, ал. 1, които са собственост на 

съответната община и/или които по силата на нормативен акт са възложени на 

органите на местното самоуправление или на кметовете на общини; 

3. държавните и общинските публичноправни организации – за дейности от обществен 

интерес, извършвани с обекти по чл. 4, ал. 1, които са тяхна собственост и/или които са 

им предоставени със закон, с акта за тяхното създаване или с друг акт на компетентен 

орган. 

 

Чл. 14. (1) Частен партньор – страна по договор за ПЧП, може да бъде капиталово 

търговско дружество, което е съществуващо или новоучредено, при спазване на 

изискванията на този закон. 

(2) Не се допуска капиталово търговско дружество – страна по договор за ПЧП, да издава 

акции на приносител. 

(3) Годишният финансов отчет на частния партньор подлежи на проверка от 

регистриран одитор по реда на Закона за независимия финансов одит. 

 

Глава трета. 

ПЛАНИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ  

НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО 

 

Чл. 15. (1) Министерският съвет определя държавната политика за ПЧП, като: 

1. одобрява, изменя и актуализира Национална програма за публично-частно 

партньорство и Оперативен план за всеки програмен период по предложение на 

министъра на финансите; 

2. приема решения за откриване на процедури и за определяне на частен партньор, както 

и решения за изменение, допълнение, продължаване и прекратяване на договори за 

държавни ПЧП; 

3. приема годишен отчет на министъра на финансите относно изпълнението на 

Националната програма за ПЧП и Оперативния план въз основа на годишни отчети на 

публичните партньори за изпълнението на договорите за държавните ПЧП. 
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(2) Националната програма съдържа общите и специфичните цели, стратегията за 

развитие и основните приоритети за осъществяване на ПЧП в страната. 

(3) Оперативният план се изготвя по години и съдържа проектите за държавните ПЧП и 

за ПЧП на държавните публичноправни организации, както и сроковете за изпълнение 

на проектите и необходимите средства за тяхната реализация с посочени форма и 

размер на финансовата подкрепа. Включените в Оперативния план срокове и стойности 

са прогнозни. 

(4) Не може да се осъществи проект за ПЧП, който не е включен в Оперативния план. 

 

Чл. 16. (1) Проектите за ПЧП с предвидени плащания от държавния бюджет, за които 

предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор, се включват като 

приложение към закона за държавния бюджет на Република България за съответната 

година. 

(2) Конкретните бюджетни средства, необходими за плащания по сключени договори за 

ПЧП, се включват в закона за държавния бюджет на Република България за съответната 

година. 

 

Чл. 17. (1) Министрите и ръководителите на други ведомства изпълняват държавната 

политика за ПЧП в съответствие с отрасловата им компетентност. 

(2) Министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното и 

ефикасното разходване на публични средства при реализирането на ПЧП. 

 

Чл. 18. (1) Политиката за общински ПЧП се определя от съответния общински съвет с 

общинския план за развитие и се изпълнява от кмета на общината, включително и по 

отношение на общинските публичноправни организации. 

(2) Общинският съвет приема решения за откриване на процедури и за определяне на 

частен партньор, както и решения за изменение, допълнение, продължаване и 

прекратяване на договори за общински ПЧП. Решенията се приемат с мнозинство 2/3 от 

общия брой на съветниците. 

(3) Общинският съвет може да приема решения за откриване на процедура за 

определяне на частен партньор до изтичането на 39 месеца от неговото избиране. 

(4) В програмата за реализация на общинския план за развитие в самостоятелен раздел 

се включват общинските ПЧП, сроковете за изпълнението им по етапи и формата и 

размерът на финансовата подкрепа за всеки отделен проект. В програмата се включват 

и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации. Не може да се 

осъществи проект за ПЧП, който не е включен в програмата за реализация на общинския 

план за развитие. 

(5) Общинските съвети приемат годишни отчети на кметовете на съответните общини, 

както и на управителните органи на общинските публичноправни организации за 

изпълнението на договорите за ПЧП в срок до 31 март на следващата година. 

 

Чл. 19. (1) Когато източник на финансова подкрепа са собствени приходи, обща 

изравнителна субсидия и/или общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг, 

годишният съвкупен размер на плащанията към частните партньори по договори за 

ПЧП във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от сумата на общата 
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изравнителна субсидия и собствените приходи, осреднена за последните три години, 

съгласно годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината. Когато 

източник на финансовата подкрепа е общински дълг по смисъла на Закона за общинския 

дълг, се прилагат и разпоредбите на Закона за общинския дълг. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Сключването и изпълнението на 

договора за ПЧП не може да нарушава показателите и ограниченията, определени в 

Закона за публичните финанси и в Закона за общинския дълг за всяка година от 

изпълнението на договора. 

 

Чл. 20. (1) При реализация на общински проект за ПЧП, който има за предмет 

предоставяне на услуга от обществен интерес като делегирана от държавата дейност, 

условие за приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен 

партньор е и дадено положително становище от компетентния държавен орган в 

областта на възложената от държавата дейност. 

(2) Съгласуването с компетентния държавен орган по ал. 1 се извършва в хода на 

бюджетната процедура по приложимия за нея ред. 

(3) За проектите по ал. 1 финансовата подкрепа от общата субсидия за делегирани от 

държавата дейности е в рамките на средствата, одобрени със закона за държавния 

бюджет на Република България за съответната година, въз основа на определения 

единен разходен стандарт за финансиране на конкретната дейност. 

(4) Годишният размер на плащанията от общинския бюджет за общински ПЧП и за ПЧП 

на общински публичноправни организации е в рамките на ограниченията по чл. 18 и 19. 

 

Чл. 21. (1) Проектите за ПЧП с предвидени плащания от общинския бюджет, за които 

предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор, се включват като 

приложение към общинския бюджет на общината за съответната година. 

(2) Конкретните бюджетни средства, необходими за плащания по сключени договори за 

ПЧП, се включват в общинския бюджет за съответната година. С решението за приемане 

на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя: 

1. максималния размер на плащанията, който общината може да поеме като задължение 

по нови проекти за ПЧП през годината, включени в програмата за реализация на 

общинския план за развитие, съобразно изискванията на закона; 

2. размера на плащанията по проектите към края на бюджетната година, в т.ч. 

остатъчния размер на задълженията по сключени договори за ПЧП и намеренията на 

общината за ПЧП проекти през съответната година; 

3. съвкупния размер на плащанията от общинския бюджет към частните партньори за 

съответната година по всички сключени договори за ПЧП. 

 

Чл. 22. Условията и редът за планиране и критериите за включване на ПЧП проект в 

Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие се 

определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на 

финансите. 
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Чл. 23. Когато със закон не е предвидено друго, паричните постъпления от продажба на 

документации и от гаранции за участие в процедури за определяне на частен партньор, 

както и от неустойки, гаранции, обезщетения и други приходи от сключени договори за 

ПЧП постъпват по бюджета на съответното ведомство, община или публичноправна 

организация. 

 

Чл. 24. (1) Министерството на финансите води и поддържа публичен регистър на ПЧП, 

до който има свободен и безплатен достъп чрез интернет. 

(2) Регистърът на ПЧП съдържа: 

1. Националната програма за публично-частно партньорство и Оперативния план за 

всеки програмен период; 

2. общинските проекти за ПЧП и проектите за ПЧП на общинските публичноправни 

организации, включени в програмите за реализация на общинските планове за 

развитие; 

3. решенията за откриване на процедурите за определяне на частен партньор; 

4. обявленията за провеждане на процедура за определяне на частен партньор; 

5. решенията за определяне на частен партньор; 

6. финансово-икономическите анализи; 

7. сключените договори за ПЧП без данните, представляващи търговска или техническа 

тайна; 

8. отчета на министъра на финансите относно изпълнението на Националната програма 

за ПЧП и Оперативния план и годишните отчети на публичните партньори за 

изпълнението на договорите за ПЧП; 

9. информация за изпълнението на договорите за ПЧП на публичноправните 

организации; 

10. допълнителните споразумения за изменения или допълнения на сключените 

договори за ПЧП; 

11. договорите за продължаване на договорите за ПЧП с правоприемник; 

12. решенията за прекратяване на договорите за ПЧП; 

13. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона. 

(3) Документите, договорите и допълнителните споразумения по ал. 2 се въвеждат по 

електронен път в регистъра на ПЧП в 14-дневен срок от тяхното приемане или влизане 

в сила от длъжностни лица, определени от министъра на финансите – за документите 

по ал. 2, т. 1 и 8, и от съответния публичен партньор – за останалите документи по ал. 2. 

(4) Съдържанието, условията и редът за воденето и поддържането на регистъра на ПЧП 

се определят с правилника за прилагане на закона. 

Чл. 25. За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси министърът на 

финансите може да изиска от страните по договор за ПЧП да представят отчети и друга 

информация, като определи съдържанието, формата и срока за представяне. 

Чл. 26. Методически указания по прилагането на закона се дават от дирекция в 

администрацията на Министерския съвет, определена от министър-председателя. 
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Глава четвърта. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЧП 

 

Раздел I. 

Инициатива за ПЧП от заинтересовано лице 

 

Чл. 27. Всяко заинтересовано лице може да предложи пред компетентен публичен 

партньор осъществяването на ПЧП. 

 

Чл. 28. (1) Предложението на заинтересованото лице се придружава от обосновка и 

финансово-икономически анализ, а когато включва строителство – и от 

прединвестиционно проучване или инвестиционен проект. 

(2) Прединвестиционното проучване или инвестиционният проект може да се използва 

за изработване на техническите спецификации в документацията за участие или в 

описателния документ. 

(3) Когато публичният партньор е използвал прединвестиционното проучване или 

инвестиционния проект, заинтересованото лице има право, ако не е определено за 

частен партньор, на възнаграждение за използваните в техническите спецификации 

данни от прединвестиционното проучване или от инвестиционния проект. Размерът на 

възнаграждението се определя от публичния партньор по методика, определена в 

правилника за прилагане на закона, и се заплаща в срок до една година от 

публикуването на обявлението. 

(4) Предложението на заинтересованото лице не поражда за него други права или 

привилегии, освен правото по ал. 3. 

 

Раздел II. 

Подготвителни действия 

 

Чл. 29. Подготвителните действия се извършват от публичния партньор за ПЧП 

проекти, които са включени в Оперативния план, съответно в програмата за реализация 

на общинския план за развитие. 

 

Чл. 30. (1) Подготвителните действия включват осигуряването на обосновка за 

доказване на социално-икономическата целесъобразност от изпълнението на проекта 

чрез ПЧП, която се основава на: 

1. прединвестиционно проучване или инвестиционен проект – когато ПЧП включва 

строителство; 

2. финансово-икономически анализ, с който се доказват най-малко: 

а) поносимостта за държавния бюджет, съответно за общинския бюджет или за бюджета 

на публичноправната организация на проекта за ПЧП, и 

б) постигането на по-добра стойност на вложените публични средства чрез ПЧП; 

3. правен анализ относно изпълнението на законовите изисквания за осъществяване на 

ПЧП. 
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(2) Когато подготвителните действия са в резултат на инициатива на частен партньор, 

публичният партньор може да използва изцяло или частично документите по чл. 28, 

ал. 1. 

(3) Финансово-икономическият анализ за държавни ПЧП и за ПЧП на държавни 

публичноправни организации се одобрява от министъра на финансите. 

(4) Обосновката се одобрява от публичния партньор по предложение на назначен от 

него експертен съвет. 

 

Чл. 31. На основата на одобрената обосновка публичният партньор: 

1. може да предложи актуализация на Оперативния план, съответно на програмата за 

реализация на общинския план за развитие и включване на проекта за ПЧП в 

законопроекта за държавния бюджет, съответно в проекта на общинския бюджет за 

следващата година; 

2. осигурява изготвянето на проекти на решение, обявление и документация, съответно 

описателен документ за участие в процедурата за определяне на частен партньор, 

включително проект на договор за ПЧП. 

 

Раздел III. 

Процедура за определяне на частен партньор 

 

Чл. 32. (1) Процедурата за определяне на частен партньор включва: 

1. приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор; 

2. провеждане на процедура за определяне на частен партньор; 

3. приемане на решение за определяне на частен партньор, съответно решение за 

прекратяване на процедурата. 

(2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 3 се приемат от: 

1. Министерския съвет по предложение на министър или ръководител на ведомство – за 

държавни ПЧП и за ПЧП на държавни публичноправни организации; 

2. общинския съвет по предложение на кмета на общината – за общински ПЧП и за ПЧП 

на общински публичноправни организации. 

(3) Когато в ПЧП участват повече от един публични партньори, решенията по ал. 1 се 

приемат от оправомощения орган на всеки публичен партньор. 

 

Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Частен партньор се 

определя чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен 

диалог или състезателна процедура с договаряне при условията и по реда на Закона за 

обществените поръчки, доколкото друго не е определено в този закон. 

(2) Правомощията на възложител, определени в Закона за обществените поръчки, се 

изпълняват от публичния партньор, освен в случаите по чл. 32, ал. 2 и 3, чл. 34, ал. 1, чл. 

35, чл. 38, ал. 2 и 3, чл. 56, ал. 2, чл. 57, ал. 2 и чл. 70. 

 

Чл. 34. (1) С решението за откриване на процедурата: 

1. се определят най-малко условията на договора за ПЧП, основните права и задължения 

на страните по него и максималният размер на нормата на възвръщаемост за частния 

партньор; 
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2. се одобряват обявлението и документацията за участие в процедурата за определяне 

на частен партньор, а когато процедурата е състезателен диалог – описателният 

документ. 

(2) Решението за откриване на процедурата се публикува в Регистъра на обществените 

поръчки. 

 

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Обявлението за процедура 

за определяне на частен партньор съдържа информацията по част Б от приложение № 4 

към чл. 23, ал. 5, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, когато е приложимо, 

като задължително се описват: 

1. обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, и се посочва, че същата 

се изпълнява чрез ПЧП; 

2. всички гаранции, определени в проекта на договор за ПЧП; 

3. максималният размер на плащанията, както и другите форми на финансовата 

подкрепа. 

(2) В обявлението се посочват и: 

1. разпределението на съществените рискове; 

2. условията, които определят икономическия баланс на договора за ПЧП, както и 

обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или 

с услугата от обществен интерес, чието настъпване би довело до нарушаване на баланса; 

3. условията или забраните за използването на обекта или на част от него за 

обезпечения, ако такива се предвиждат. 

(3) Публичният партньор може да включи в обявлението: 

1. условие договорът за ПЧП да се изпълни чрез публично-частно дружество или от 

специално създадено проектно дружество; 

2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) ограничение на броя кандидати в 

съответствие с чл. 105, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки; 

3. други условия или изисквания в зависимост от спецификата на дейността от 

обществен интерес. 

(4) Обявлението се вписва в Регистъра на обществените поръчки и се публикува в 

„Официален вестник“ на Европейския съюз при условията и по реда на Закона за 

обществените поръчки. 

 

Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) (1) За кандидатите и 

участниците в процедурата се прилагат изискванията на чл. 54 – 65, 67 – 69 и чл. 111 от 

Закона за обществените поръчки. 

(2) Участниците представят оферта съгласно изискванията на Закона за обществените 

поръчки и правилника за неговото прилагане. Към офертата се прилага и финансово-

икономически модел за осъществяване на ПЧП. 

 

Чл. 37. (1) Оценката на офертите се извършва по критерия икономически най-изгодна 

оферта. 

(2) Размерът на плащанията от публичния партньор, когато такива се предвиждат, е 

задължителен показател в критерия икономически най-изгодна оферта. Като 
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показатели могат да се включват срокът на договора за ПЧП и други в зависимост от 

спецификата на дейността от обществен интерес. 

 

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Въз основа на класирането, 

извършено от комисията за провеждане на процедурата, публичният партньор 

представя на съответния орган по чл. 32, ал. 2 и 3 доклад и проект на решение за 

определяне на частен партньор в срок до един месец от приключване работата на 

комисията. Към доклада се прилага докладът на комисията по чл. 103, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

(2) Въз основа на доклада и протокола на комисията след самостоятелна преценка на 

изложените в тях факти и обстоятелства органът по чл. 32, ал. 2 и 3 приема решение за: 

1. определяне на класирания на първо място участник за частен партньор, или 

2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) прекратяване на процедурата в 

случаите по чл. 110 от Закона за обществените поръчки. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) По предложение на публичния 

партньор органът по чл. 32, ал. 2 и 3 може да приеме решение, с което да определи за 

частен партньор втория класиран участник в случаите по чл. 112, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Чл. 39. С решението за определяне на частен партньор се: 

1. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) конкретизират условията на 

договора за ПЧП и правата и задълженията на страните, които не са определени или са 

определени в граници с решението за откриване на процедурата за определяне на 

частен партньор, в съответствие с офертата на участника, определен за частен партньор, 

съответно с предложенията при договарянето – при състезателна процедура с 

договаряне; 

2. определя срок за сключване на договора за ПЧП, който не може да бъде по-дълъг от 

три месеца. 

 

Глава пета. 

СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПЧП 

 

Раздел I. 

Сключване на договор за ПЧП 

 

Чл. 40. (1) Договор за ПЧП се сключва от публичния партньор и участника в процедурата, 

определен за частен партньор, когато същият е капиталово търговско дружество. 

(2) В случаите, определени в този закон, договорът за ПЧП се сключва с проектно 

дружество или с публично-частно дружество. 

 

Чл. 41. (1) Публичният партньор сключва договора за ПЧП не по-рано от изтичането на 

14 дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне 

на частен партньор, освен в случаите, когато участникът, определен за частен партньор, 

е единствен заинтересован участник. 
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(2) Срокът за сключване на договора за ПЧП, определен с решението за определяне на 

частен партньор, започва да тече от датата на влизане в сила на решението или на 

определението, с което е допуснато предварително изпълнение. 

 

Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Договорът за ПЧП се 

сключва без провеждане на преговори в съответствие с проекта на договор, включен 

към документацията за участие, и с офертата, съответно с предложенията при 

договарянето при състезателна процедура с договаряне на участника, който е класиран 

на първо място. 

(2) В случаите по чл. 38, ал. 3 договорът се сключва след провеждане на преговори за 

подобряване на предложенията по критериите за комплексна оценка на офертата. 

 

Чл. 43. Договорът за ПЧП се сключва в писмена форма най-малко в три оригинални 

екземпляра – по един за страните и един за публичния регистър на ПЧП към 

Министерството на финансите. Приложенията към договора за ПЧП се изработват в 

толкова екземпляра, колкото са и оригиналите на договора. 

 

Раздел II. 

Съдържание и изпълнение на договора за ПЧП 

 

Чл. 44. (1) Договорът за ПЧП съдържа най-малко: 

1. страните по договора; 

2. предмета на договора, който съдържа описание на обекта и на дейността от обществен 

интерес, както и услугата от обществен интерес – когато е приложимо; 

3. влизането в сила на договора, предварителните условия, ако има такива, и срока на 

договора; 

4. размера и източниците за финансиране от страна на частния партньор; 

5. конкретния размер на финансова подкрепа, формите, условията и реда за 

предоставянето ѝ от страна на публичния партньор, условията и реда за нейното 

намаляване или преустановяване и периодите за извършване на плащанията, когато 

такива са предвидени; 

6. разпределението на рисковете между страните; 

7. размера на нормата на възвръщаемост за частния партньор, определена с финансово-

икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране; 

8. условията и реда за получаване от публичния партньор на превишението на печалбата 

на частния партньор от предоставените му права; 

9. условията, които определят икономическия баланс, и обстоятелствата от фактически 

или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от обществен 

интерес, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на баланса; 

10. правата и задълженията на страните, условията и сроковете за тяхното изпълнение; 

11. условията и реда за застраховане на обекта, с който се извършва дейността от 

обществен интерес, и на обектите, предоставени за извършване на допълнителна 

стопанска дейност и/или предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от 

обществен интерес; 
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12. техническите спецификации; 

13. условията и реда за ползване на подизпълнители; 

14. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на 

задълженията на частния партньор; 

15. гаранциите за изпълнение на договора и отговорностите за неизпълнение, 

включително неустойки; 

16. условията и реда за изменение на договора в съответствие с раздел ІV; 

17. реда за предсрочно прекратяване на договора при основанията по раздел V; 

18. последиците от прекратяването на договора. 

(2) Неразделна част от договора за ПЧП е финансово-икономическият модел, предложен 

с офертата на участника, определен за частен партньор. 

 

Чл. 45. (1) При изпълнение на договора за ПЧП се осъществяват мониторинг и контрол 

на изпълнението на задълженията на страните, както и одит на частния партньор. 

(2) Страните по договора за ПЧП са длъжни да осигурят водене и съхраняване на 

документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора. 

(3) Частният партньор осигурява публичност за изпълнението на договора за ПЧП. 

 

Чл. 46. (1) При изпълнение на договора за ПЧП частният партньор има правата на 

възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и в случаите, когато 

дейността от обществен интерес се осъществява с обект, собственост на държавата, 

общината или публичноправната организация. 

(2) При изпълнение на договора за ПЧП частният партньор може да ползва 

подизпълнители, които са посочени в офертата. Когато посочен в офертата 

подизпълнител трябва да бъде заменен или възникне необходимост от ползване на 

друг, частният партньор избира новия подизпълнител чрез процедура по Закона за 

обществените поръчки. 

 

Чл. 47. (1) В договора за ПЧП се описва състоянието на обекта, с който се извършва 

дейността от обществен интерес към датата на сключване на договора. 

(2) Когато дейността от обществен интерес се извършва с обект, собственост на 

публичния партньор, с договора се определят изискванията относно състоянието, в 

което обектът се връща на публичния партньор след изтичане на срока на договора. 

(3) Когато дейността от обществен интерес се извършва с обект, собственост на частния 

партньор, с договора може да се уговори прехвърляне на правото на собственост върху 

държавата, общината или публичноправната организация, като се определят условията, 

редът и сроковете за това. 

 

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Когато предоставянето на финансова подкрепа 

попада в обхвата на Закона за държавните помощи и не е освободено от задължението 

за уведомяване по чл. 21 от същия закон, договорът за ПЧП влиза в сила след 

постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с 

Общия пазар. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Когато предоставянето на финансова подкрепа 

представлява помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване, договорът за ПЧП 
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влиза в сила след положителна оценка на министъра на финансите по чл. 28, ал. 1 от 

Закона за държавните помощи. 

 

Раздел III. 

Проектно дружество и публично-частно дружество за изпълнение 

на договор за ПЧП 

 

Чл. 49. (1) Когато участникът, определен за частен партньор, не е капиталово търговско 

дружество, както и когато това е посочено в обявлението или в офертата на участника, 

определен за частен партньор, договорът за ПЧП се сключва с новоучредено капиталово 

търговско дружество (проектно дружество), в което: 

1. участникът, определен за частен партньор, е едноличен собственик на капитала, или 

2. участниците в обединението, което не е търговец, са съдружници или акционери и 

притежават целия капитал в съотношението от договора за обединение. 

(2) Проектното дружество е обвързано от офертата на участника, определен за частен 

партньор. 

(3) Проектното дружество се учредява за срок не по-кратък от срока на договора за ПЧП. 

 

Чл. 50. (1) Когато е предвидено с обявлението, договорът за ПЧП се сключва с 

новоучредено капиталово търговско дружество (публично-частно дружество), в което 

съдружници или акционери са участникът, определен за частен партньор (частен 

съдружник), и държавата, общината, публичноправната организация и/или публично 

предприятие (публичен съдружник). 

(2) Сключването на договора за ПЧП с публично-частно дружество се обосновава със: 

1. особености на дейността от обществен интерес, които налагат извършването на 

постоянен контрол върху осигуряването или предоставянето на услугите от обществен 

интерес; 

2. други обстоятелства, които налагат създаването на публично-частното дружество. 

(3) В случаите по ал. 1 в документацията, съответно в описателния документ, се 

определят и: 

1. размерът на дела на публичния и на частния съдружник в капитала на публично-

частното дружество; 

2. видът и размерът на вноските, с които публичният и частният съдружник участват в 

капитала; 

3. непаричната вноска, с която публичният съдружник участва в капитала, когато такава 

е предвидена; 

4. условията за финансиране дейността на дружеството; 

5. съществените условия на устава, съответно на дружествения договор; 

6. реда за уведомяване на публичния съдружник при промяна на контрола на частния 

съдружник и последиците от промяната. 

 

Чл. 51. (1) Частният съдружник участва в публично-частното дружество с парична 

вноска и/или с непарична вноска. 
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(2) Участието на публичния съдружник в капитала на публично-частното дружество 

може да е с парична вноска и/или с непарична вноска и е финансова подкрепа по 

смисъла на чл. 9. 

(3) Непаричната вноска на публичния съдружник може да има за предмет ограничени 

вещни права върху недвижими имоти, които са различни от обекта, с който се извършва 

дейността от обществен интерес, и са собственост на държавата, общината или 

публичноправната организация, както и движими вещи и права на индустриална или 

интелектуална собственост. В тези случаи изискванията на чл. 11 се прилагат съответно. 

 

Чл. 52. (1) Публично-частното дружество се управлява от частния съдружник. 

Публичният съдружник също може да участва в управлението. 

(2) Публичният съдружник, независимо от дела му в капитала на публично-частното 

дружество, има блокираща квота при вземането на решения за: 

1. изменение на устава или на дружествения договор; 

2. увеличаване и намаляване на капитала; 

3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон; 

4. извършване на разпоредителни сделки с имущество – предмет на непарична вноска 

на публичния съдружник; 

5. преобразуване и прекратяване на дружеството. 

(3) Публично-частното дружество се учредява за срок до прекратяване на договора за 

ПЧП. 

 

Чл. 53. (1) Частният съдружник има задължение да предостави на публично-частното 

дружество ресурсите, с които е доказал съответствието си с изискванията за 

икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация, 

доколкото това е необходимо за изпълнението на договора за ПЧП. 

(2) Частният съдружник може да извършва една или повече от дейностите – предмет на 

договора за ПЧП, като подизпълнител. 

(3) Начинът на предоставяне на ресурсите и участието на частния съдружник като 

подизпълнител се посочват в офертата и се включват във финансово-икономическия 

модел. 

(4) Частният съдружник отговаря солидарно с публично-частното дружество за 

изпълнението на договора за ПЧП. 

(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат съответно за едноличния собственик и за съдружниците 

или акционерите в проектното дружество. 

 

Чл. 54. (1) Проектното дружество и публично-частното дружество не може: 

1. да извършват дейности, които не са свързани с изпълнението на договора за ПЧП, 

включително чрез участие в процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за 

концесиите; 

2. да участват в други дружества или сдружения. 

(2) При нарушаване на забрана по ал. 1 и при неспазване на чл. 52, ал. 2 публичният 

партньор има право да прекрати договора за ПЧП. 

Чл. 55. За проектното дружество и за публично-частното дружество се прилага 

Търговският закон, доколкото друго не е предвидено в този закон. 
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Раздел IV. 

Изменение на договор за ПЧП. Правоприемство 

 

Чл. 56. (1) Договорът за ПЧП може да се изменя или допълва с допълнително 

споразумение. 

(2) Допълнителното споразумение се сключва между публичния и частния партньор без 

решение на органа по чл. 32, ал. 2 и 3, когато измененията и допълненията са в рамките 

на решението за откриване на процедура за определяне на частен партньор, на 

обявлението, на решението за определяне на частен партньор и на офертата на 

участника, определен за частен партньор. 

(3) Договорът за ПЧП може да се изменя и/или допълва след решение на органа по чл. 

32, ал. 2 и 3, включително по отношение на обекта, с който се извършва дейността от 

обществен интерес, когато поради непредвидени обстоятелства е станало необходимо 

възлагането на частния партньор на допълнително строителство, което не е включено 

в договора, изменение на вида или обема на строителството, включено в договора, или 

възлагане на допълнителни услуги от обществен интерес при следните условия: 

1. строителството или услугите не могат технически или икономически да се разделят 

от предмета на договора без значителни затруднения за публичния партньор или ако 

могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на договора; и 

2. общата стойност на допълнителното строителство или на допълнителните услуги не 

е повече от 50 на сто от стойността на строителството или услугите съгласно договора 

или обемът на допълнителните услуги не е повече от 50 на сто от обема на 

предоставяните услуги, определен в договора; или 

3. общата стойност на измененото строителство не намалява или не превишава 

стойността на строителството в договора с повече от 50 на сто. 

(4) Извън случаите по ал. 2 и 3 договорът за ПЧП може да се изменя и/или допълва само 

за възстановяване на икономическия баланс на договора при условията и по реда на 

глава шеста. 

(5) За измененията или допълненията на договор за ПЧП по ал. 3 се прилагат съответно 

чл. 69 – 71. 

 

Чл. 57. (1) При преобразуване на частния партньор в срок до три месеца от вписване на 

преобразуването в търговския регистър правоприемникът на частния партньор може 

да поиска продължаване на договора за ПЧП с него, като представи доказателства, че: 

1. отговаря на изискванията, определени в обявлението; 

2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) за него не са налице обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1 и посочените в обявлението или в поканата обстоятелства по чл. 55, ал. 1 

от Закона за обществените поръчки; 

3. отговаря на други изисквания относно изпълнението на договора, определени със 

закон. 

(2) Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1, органът по чл. 32, ал. 2 

и 3 приема решение за продължаване на договора за ПЧП с правоприемника в 

двумесечен срок от подаване на искането или от отстраняването на нередовностите по 

него. 
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(3) Въз основа на решението по ал. 2 публичният партньор сключва договор за 

продължаване на договора за ПЧП с правоприемника, с който не могат да се променят 

условията, правата и задълженията по договора за ПЧП. 

(4) Когато в срока по ал. 1 не е подадено искане за продължаване на договора за ПЧП, той 

се прекратява по право. 

 

Раздел V. 

Прекратяване на договор за ПЧП 

 

Чл. 58. (1) Договорът за ПЧП се прекратява с изтичането на срока. 

(2) В случаите по ал. 1 частният партньор няма право на изравнителни плащания или 

други компенсации за достигане на определената норма на възвръщаемост за частния 

партньор. 

 

Чл. 59. Преди изтичането на срока договорът за ПЧП се прекратява без предизвестие: 

1. в случаите по чл. 57, ал. 4; 

2. при обявяване в несъстоятелност на частния партньор – от датата на влизане в сила 

на решението; 

3. на други основания, предвидени в закон или в договора – от датата, посочена в тях. 

 

Чл. 60. Договорът за ПЧП може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие 

на страните: 

1. при пълно или частично погиване на обекта, с който се извършва дейността от 

обществен интерес; 

2. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на 

страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и 

обекти и за обществения ред, или 

3. при други условия, предвидени в закон или в договора за ПЧП. 

 

Чл. 61. (1) При неизпълнение на договора за ПЧП изправната страна може да го 

прекрати, след като даде на другата страна подходящ срок за изпълнение с 

предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. 

Предупреждението се прави писмено по ред и в срокове, определени в договора. 

(2) Публичният партньор може да прекрати договора, без да даде срок за изпълнение, 

при съществено неизпълнение от частния партньор на основни задължения, 

определени с договора. 

 

Чл. 62. (1) Действията по прекратяване на договора за ПЧП се извършват от публичния 

партньор след решение на органа по чл. 32, ал. 2 и 3. 

(2) При предсрочно прекратяване на договора частният партньор е длъжен да 

изпълнява задълженията си до поемането им от посочено от публичния партньор лице, 

но не повече от 6 месеца. 

(3) В случаите на предсрочно прекратяване на договора регистрираният одитор на 

частния партньор извършва финансов одит към края на месеца, следващ датата на 
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прекратяване на договора. Финансовият одит се извършва в тримесечен срок и съдържа 

данните, необходими за определяне на размера на обезщетенията по този раздел. 

 

Чл. 63. (1) При предсрочно прекратяване на договора за ПЧП по причина, за която 

публичният партньор отговаря, частният партньор има право на обезщетение в размер 

на: 

1. сумата на невъзстановените инвестиционни разходи – когато обектът, с който се 

извършва дейността от обществен интерес, е собственост на държавата, общината или 

публичноправната организация; 

2. сумата, съответстваща на определената норма на възвръщаемост за частния партньор 

за целия срок на договора, намалена със стойността на възстановените инвестиционни 

разходи – когато обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, е 

собственост на частния партньор. 

(2) При предсрочно прекратяване на договора за ПЧП по причина, за която частният 

партньор отговаря, публичният партньор: 

1. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) дължи на частния партньор 

обезщетение в размер на сумата от невъзстановените инвестиционни разходи, 

намалена със сумата, съответстваща на определената норма на възвръщаемост за 

частния партньор за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на 

извършените от частния партньор инвестиции в обекта към датата на прекратяване на 

договора – когато обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, е 

собственост на държавата, общината или публичноправната организация; 

2. не дължи обезщетение на частния партньор – когато обектът, с който се извършва 

дейността от обществен интерес, е собственост на частния партньор. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 публичният партньор не дължи обезщетение, когато към 

датата на прекратяването на договора пазарната стойност на обекта се е намалила 

спрямо пазарната стойност към датата на сключването на договора и намаляването е 

резултат от причината, поради която договорът за ПЧП е прекратен. 

(4) В случаите по ал. 2, т. 2 частният партньор дължи възстановяване на получената до 

датата на прекратяване на договора финансова подкрепа за инвестиционните разходи в 

изпълнение на договора. 

(5) При определяне на размера на дължимото обезщетение се вземат предвид размерът 

на амортизационните отчисления и наличните финансови активи на частния партньор. 

 

Чл. 64. (1) Независимо от обезщетенията по чл. 63, с договора за ПЧП се договарят 

неустойки за предсрочното му прекратяване. 

(2) С договора за ПЧП се определят сроковете и редът за изплащане на дължимите 

обезщетения и неустойки. Обезщетенията по чл. 63, ал. 1 и 2 се изплащат на равни 

годишни вноски за оставащия период от срока на прекратения договор, когато с 

договора не е определено друго. 

 

Чл. 65. (1) Не се дължи обезщетение в случаите на предсрочно прекратяване на договора 

по причина, за която никоя от страните не отговаря. 
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(2) Когато предсрочното прекратяване на договора по ал. 1 е поради погиване на обекта, 

с който се извършва дейността от обществен интерес, и обектът е собственост на 

държавата, общината или публичноправната организация, частният партньор има 

право да получи част от застрахователното обезщетение в размер на невъзстановените 

инвестиционни разходи. 

 

Чл. 66. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора за ПЧП частният партньор е 

длъжен да предаде обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, когато 

той е собственост на държавата, общината или публичноправната организация, както и 

имотите или частите от имоти за извършване на допълнителна стопанска дейност по 

чл. 9, ал. 1, т. 2 заедно с приращенията и подобренията, на публичния партньор. Частният 

партньор няма право на задържане върху обект при прекратяване на договор за ПЧП. 

(2) Обектът се предава в срок, определен с договора, но не по-дълъг от срока по чл. 62, 

ал. 2. 

(3) При отказ или невъзможност на частния партньор да предаде обекта, публичният 

партньор назначава комисия за съставяне на констативен протокол, с който се 

констатира състоянието на обекта и се удостоверява отказът или невъзможността за 

предаване. Протоколът е основание за издаване на заповед за изземване на обекта по 

реда на Закона за държавната собственост или на Закона за общинската собственост. 

(4) От датата на приемане на обекта, а в случаите по ал. 3 – от датата на изземването: 

1. обектът – държавна собственост, преминава в управление на съответния областен 

управител или на друго лице, определено с нормативен акт, с акт на Министерския съвет 

или в акта за държавна собственост; 

2. обектът – общинска собственост, преминава в управление на кмета на община; 

3. обектът – собственост на публичноправна организация, преминава в нейно владение. 

 

Чл. 67. За неуредените случаи относно сключването, изпълнението, изменението и 

прекратяването на договорите за ПЧП се прилагат съответните разпоредби на 

Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

 

Глава шеста. 

ИКОНОМИЧЕСКИ БАЛАНС НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПЧП 

 

Чл. 68. (1) При сключването на договор за ПЧП се определя икономически баланс на 

ПЧП, който представлява равновесието между ползите за страните и разпределението 

на рисковете между тях. 

(2) Определеният в договора икономически баланс на ПЧП се поддържа през целия срок 

на договора. 

(3) При сключването на договора, в съответствие с обявлението, се определят 

обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или 

с услугата от обществен интерес, при настъпването или изменението на които 

икономическият баланс би бил нарушен. 

(4) Икономическият баланс може да бъде нарушен и когато: 

1. в резултат на промени в законодателството или с акт на регулаторен орган са се 

променили условията за финансиране, строителство, управление или поддържане на 
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обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и/или условията за 

предоставяне на услугата от обществен интерес; 

2. в резултат на непреодолима сила се преустановят дейности по договора; 

3. погине целият или част от обекта, с който се извършва дейността от обществен 

интерес, или настъпи обективна невъзможност за ползването му по предназначение, 

освен в случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на 

виновно действие или бездействие на частния партньор; 

4. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната 

среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения 

ред. 

 

Чл. 69. (1) При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните по договор за 

ПЧП може да поиска изменение или допълнение на договора за възстановяване на 

икономическия баланс. Искането се отправя към другата страна с мотивирано 

предложение въз основа на нов комплексен анализ на обстоятелствата, довели до 

нарушаване на икономическия баланс. 

(2) С мотивираното предложение се обосновава изменение или допълнение на договора 

относно: 

1. техническите параметри и/или вида и обема на извършваните от частния партньор 

дейности от обществен интерес; 

2. срока на договора; 

3. условията и реда за финансиране от частния партньор и/или за предоставяне на 

финансова подкрепа от публичния партньор; 

4. други условия, определени с обявлението. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 срокът може да се намали или удължи с не повече от една 

трета от първоначално договорения срок. 

 

Чл. 70. (1) Отправяне или приемане на предложение за изменение или допълнение на 

договора от публичния партньор се извършва след мотивирано решение на съответния 

орган по чл. 32, ал. 2 и 3. 

(2) Измененията и допълненията на договора за ПЧП се извършват с допълнително 

споразумение. 

 

Чл. 71. (1) Ако страните не постигнат съгласие относно изменението или допълнението 

на договора, страната, поискала изменението, може да предяви иск за изменение или 

прекратяване на договора за ПЧП. 

(2) При прекратяване на договора от съда публичният партньор може: 

1. да възложи извършването на една или повече от дейностите по договора на 

контролирано от него публично предприятие, или 

2. да предприеме действия за избор на нов частен партньор. 
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Глава седма. 

ОБЖАЛВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Чл. 72. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Решенията на органите по 

този закон, приети в процедура за определяне на частен партньор, се обжалват при 

условията и по реда на част шеста „Отстраняване на нарушения в процедурите“ от 

Закона за обществените поръчки. 

 

Чл. 73. (1) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и 

прекратяването на договори за ПЧП се решават от компетентния граждански съд. 

(2) В съдебни спорове, произтичащи от договори за ПЧП, експертизите относно 

финансово-икономически въпроси се възлагат на регистриран одитор при спазване на 

ограниченията на чл. 262л, ал. 3 от Търговския закон. 

 

Глава осма. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 74. (1) Министър, кмет на община или ръководител на публичноправна 

организация, който сключи договор за извършване на дейност от обществен интерес в 

нарушение на този закон, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 20 000 лв., ако деянието не 

съставлява престъпление. 

(2) Глобата по ал. 1 се налага и на лицето, подписало договора от страна на частния 

партньор. 

(3) Лицата по ал. 1 се наказват с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., ако сключат 

допълнително споразумение към договор за ПЧП в нарушение на чл. 56, ал. 2 и 3. 

 

Чл. 75. Длъжностно лице, което в срока по чл. 24, ал. 3 не въведе в регистъра на ПЧП 

документ, договор или друга информация, определена с правилника за прилагане на 

закона, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. 

 

Чл. 76. Лице, което представлява публичен съдружник в публично-частно дружество – 

изпълнител на договор за ПЧП, което не упражни или осуети упражняването на 

блокиращата квота по чл. 52, ал. 2, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 20 000 лв., ако 

деянието не съставлява престъпление. 

 

Чл. 77. При нарушаване на забраните по чл. 54, ал. 1 на публично-частното, съответно 

проектното дружество, се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., а на 

длъжностно лице, допуснало нарушението – глоба от 25 000 лв. до 50 000 лв. 

 

Чл. 78. При нарушаване на процедурата за сключване на договор за ПЧП се прилагат 

административнонаказателните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 

Чл. 79. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от 

органи на Сметната палата, се съставят от длъжностни лица, оправомощени от 
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председателя на Сметната палата, в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-

късно от три години от извършването им. 

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от 

оправомощени от него длъжностни лица. 

 

Чл. 80. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от 

органи на Агенцията за държавна финансова инспекция, се съставят от длъжностни 

лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от откриване на 

нарушителя, но не по-късно от три години от извършването им. 

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от 

оправомощени от него длъжностни лица. 

 

Чл. 81. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „Блокираща квота“ е правото на публичния партньор, който участва в публично-

частно дружество, да осуети приемането на определено с този закон или с устава, 

съответно с учредителния акт/дружествения договор, решение. 

2. „Държавни публичноправни организации“ са публичноправните организации: 

а) които получават финансиране от държавния бюджет или от бюджетите на 

държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, 

с изключение на случаите, когато обектът, с който се извършва дейността от обществен 

интерес, е общинска собственост, или 

б) които са обект на управленски контрол от органи на изпълнителната власт по чл. 19, 

ал. 2 и 4 от Закона за администрацията, или 

в) на които повече от половината от членовете на управителния или контролния им 

орган се определят от орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 и 4 от Закона за 

администрацията, или 

г) на които са предоставени за управление обекти или имоти – държавна собственост. 

3. „Непреодолима сила“ има значението, определено в Търговския закон. 

4. „Обществен интерес“ има значението, определено в Закона за дейностите по 

предоставяне на услуги. 

5. „Общински публичноправни организации“ са публичноправните организации: 

а) които получават финансиране от общинския бюджет, или 

б) които са обект на управленски контрол от общинския съвет или общинският съвет 

определя повече от половината от членовете на управителния или контролния им 

орган, или 

в) на които са предоставени за управление обекти или имоти – общинска собственост, 

включително когато получават финансиране от държавния бюджет, държавното 

обществено осигуряване или Националната здравноосигурителна каса. 
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6. „По-добра стойност на вложените публични средства“ е постигане на по-високо 

качество на услугата от обществен интерес на същата или на по-ниска цена или 

постигане на същото качество на услугата на по-ниска цена в сравнение с други начини 

за предоставяне на услугата от обществен интерес. 

7. „Поносимост за бюджета“ е възможността за извършване на разходите по съответния 

проект в рамките на бюджетните ограничения по бюджета на съответното ведомство, 

община или публичноправна организация. 

8. „Програмен период“ е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова 

рамка на Европейския съюз. 

9. „Публично предприятие“ е държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 

от Търговския закон, еднолично търговско дружество с държавно, съответно с 

общинско имущество, както и търговско дружество, капиталът на което е собственост 

на един или повече публични партньори. 

10. „Публичноправна организация“ има значението, определено в Закона за 

обществените поръчки. Публичноправна организация е и публичното предприятие. 

11. „Риск за наличност“ е вероятността от настъпването на събитие, факт или 

обстоятелство, което оказва влияние върху експлоатационната годност на обекта и/или 

върху обема и качеството на услугата от обществен интерес съгласно договорените 

условия и стандарти, определени в техническите спецификации. 

12. „Риск за търсене на услугата“ е пазарният риск, породен от събитие, факт или 

обстоятелство, което оказва влияние върху търсенето на услугата от обществен 

интерес. 

13. „Ръководител на ведомство“ е орган на централната изпълнителна власт и областен 

управител, на когото е възложено управление на държавна собственост и/или 

извършването на дейност от обществен интерес. 

14. „Строителен риск“ е вероятността от настъпването на събитие, факт или 

обстоятелства, които оказват влияние върху договорените размер на инвестиционните 

разходи за строителство и срок за въвеждане в експлоатация на обекта, чрез който се 

предоставя услугата от обществен интерес. 

15. „Строителство“ има значението, определено в Закона за обществените поръчки. 

16. „Съществени рискове“ са строителният риск, рискът за наличност и рискът за 

търсене на услугата. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 2. (1) Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове по прилагането 

на закона и привежда действащите подзаконови нормативни актове в съответствие с 

него в срок до влизането му в сила. 

(2) Националната програма за публично-частно партньорство и Планът за действие за 

програмния период 2014 – 2020 г. се приемат от Министерския съвет до 30 юни 2013 г. 

В срока по изречение първо общинските съвети допълват програмата за реализация на 

общинския план за развитие с раздел за общинските ПЧП. 

(3) В срок до 30 юни 2013 г. министърът на финансите организира създаването и 

поддържането на регистъра на ПЧП по чл. 24. 
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§ 3. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., 

бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 

2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 

2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 

17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 

17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 16: 

а) в ал. 1 думите „и по чл. 16а“ се заличават; 

б) алинея 5 се изменя така: 

„(5) Едноличните търговски дружества с държавно имущество и държавните 

предприятия, които по силата на закон ползват, управляват или експлоатират обекти – 

публична държавна собственост, както и лицата, на които с концесионен договор по 

Закона за концесиите или с договор за публично-частно партньорство по Закона за 

публично-частното партньорство са предоставени права върху обекти – публична 

държавна собственост, могат да отдават под наем за срок до 10 години части от 

предоставените им обекти – публична държавна собственост, в съответствие с акта за 

предоставянето на обектите и при условие, че се използват съобразно 

предназначението им.“ 

2. Член 16а се отменя. 

3. В чл. 19: 

а) в ал. 1, изречение първо накрая се добавя „освен в случаите по Закона за публично-

частното партньорство“; 

б) в ал. 2 думата „специален“ се заличава. 

4. В чл. 43, ал. 2 накрая се добавя: „в които държавата е едноличен собственик на 

капитала. Имоти и вещи – частна държавна собственост, се апортират в капитала на 

търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик, само когато 

останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33 – 39 от Закона за 

публично-частното партньорство, освен когато са община или публичноправна 

организация.“ 

5. В чл. 47, ал. 1 накрая се добавя „освен в случаите по Закона за публично-частното 

партньорство“. 

6. В чл. 56, ал. 1 накрая се добавя „освен в случаите по Закона за публично-частното 

партньорство“. 

7. В чл. 57: 

а) в ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 57а, ал. 1“; 

б) в ал. 3 накрая се добавя или при условията и по реда на Закона за публично-частното 

партньорство“. 

8. Създава се чл. 57а: 

„Чл. 57а. (1) Държавата, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и 

търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала може да 

учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна 

собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на 

чл. 33 – 39 от Закона за публично-частното партньорство. За устава/дружествения 
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договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-

частното партньорство. 

(2) Държавните предприятия и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно 

участие в капитала може да сключват договори за съвместна дейност или да участват в 

граждански дружества с лица, които не са община или публичноправна организация, 

само когато съответното лице е определено по реда на чл. 33 – 39 от Закона за публично-

частното партньорство. 

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат: 

1. когато съдружници/акционери са община или публичноправна организация; 

2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, 

за предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон; 

3. за публичните акционерни дружества; 

4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или 

междуправителствено споразумение.“ 

9. В чл. 58, ал. 2, изречение първо накрая се добавя "или при условията и по реда на 

Закона за публично-частното партньорство". 

10. В чл. 73 накрая думите „а за имоти – публична държавна собственост, и 

предоставянето им на концесия“ се заменят с „както и предоставянето им на концесия 

или по договор за публично-частно партньорство“. 

11. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 5: 

„5. „Публичноправна организация“ има значението, определено в Закона за публично-

частното партньорство.“ 

12. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6в: 

„§ 6в. За търговските дружества с участие на държавата, на държавни предприятия и на 

търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, учредени до 31 

декември 2012 г., се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство, 

освен в случаите по чл. 57а, ал. 3.“ 

§ 4. (В сила от 01.09.2012 г.) В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 

53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 

103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г.) се правят следните изменения 

и допълнения: 

1. В чл. 2, ал. 1 думата „търговец“ се заменя с „капиталово търговско дружество“. 

2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така: 

„(2) Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва 

получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от 

трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности – и правото да получава 

приходи от тези дейности.“ 

3. В чл. 4: 

а) алинея 2 се изменя така: 

„(2) Правото на концесионера да експлоатира услугата от обществен интерес включва 

получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от 

трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности – и правото да получава 

приходи от тези дейности.“; 

б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато услугата се извършва с обект – 

собственост на концедента – и управление и поддържане на обекта на концесията“. 
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4. В чл. 6, ал. 2, т. 1 думите „когато цената се определя с нормативен акт“ се заличават. 

5. В чл. 7, ал. 2, т. 3 думите „когато цената се определя с нормативен акт“ се заличават. 

6. В чл. 10 ал. 4 се изменя така: 

„(4) Срокът, определен с концесионния договор, може да се намалява или удължава с не 

повече от една трета от първоначално определения срок след решение на концедента 

само в случаите по чл. 70, ал. 3 и 4.“ 

7. Член 11 се изменя така: 

„Чл. 11. При концесията се поддържа икономически баланс, който представлява 

равновесието между ползите и рисковете при условията на сключения концесионен 

договор.“ 

8. В чл. 13: 

а) в ал. 2 след думите „обектът на концесията“ се добавя „или част от него“; 

б) създава се ал. 3: 

„(3) Към обекта на концесията може да се включат една или повече принадлежности – 

съществуващи или които ще бъдат изградени от концесионера.“ 

9. Член 14 се изменя така: 

„Чл. 14. Земята, върху която е изграден или която е предназначена за изграждането на 

обекта на концесията, включително на неговите принадлежности, представлява 

концесионна площ и е част от обекта на концесията.“ 

10. Член 15 се изменя така: 

„Чл. 15. (1) До прекратяването на концесионния договор държавата, общината и 

публичноправната организация не могат да се разпореждат с целия или с част от обекта 

на концесията, включително с негова принадлежност. 

(2) Приращенията и подобренията върху обект на концесия, включително върху негова 

принадлежност, които са публична държавна или общинска собственост, стават 

собственост на държавата, съответно на общината, от момента на възникването им. 

(3) Собствеността върху приращенията и подобренията на обект на концесия, 

включително върху негова принадлежност, които са частна държавна или общинска 

собственост или собственост на публичноправна организация, се урежда с 

концесионния договор. 

(4) В случаите по чл. 13, ал. 2 с концесионния договор се урежда собствеността върху 

обекта на концесията след прекратяването на концесионния договор.“ 

11. Създава се чл. 15а: 

„Чл. 15а. (1) Според собствеността върху обекта на концесия концесиите са: 

1. държавни концесии – когато обектът е държавна собственост; 

2. общински концесии – когато обектът е общинска собственост; 

3. обществени концесии – когато обектът е собственост на публичноправна 

организация; 

4. съвместни концесии – когато обектът е собственост на държавата, на една или повече 

общини и/или публичноправни организации. 

(2) Когато при концесия за услуга обектът на концесията е собственост на концесионера, 

видът на концесията се определя в зависимост от органа, който обичайно или по силата 

на нормативен акт осигурява услугата от обществен интерес или я е осигурявал преди 

сключването на концесионния договор.“ 
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12. В чл. 16: 

а) в ал. 2 се създават т. 4 и 5: 

„4. на което управител или член на управителния орган, а в случай, че член на 

управителния орган е юридическо лице – неговият представител в съответния 

управителен орган, е свързано лице с концедента, както и с органа, който организира 

провеждането на процедурата за предоставяне на концесията, или със служители на 

ръководна длъжност в неговото ведомство или организация; 

5. което има действащ договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси;“ 

б) в ал. 3 се създават т. 3 и 4: 

„3. свързано лице с концедента, както и с органа, който организира провеждането на 

процедурата за предоставяне на концесията, или със служители на ръководна длъжност 

в неговото ведомство или организация; 

4. в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.“; 

в) създава се нова ал. 6: 

„(6) Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители, изискванията на ал. 2 

и 3 и посочените в обявлението изисквания по ал. 4 се прилагат и за 

подизпълнителите.“; 

г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така: 

„(7) При участие в процедурата за предоставяне на концесия участниците, включително 

подизпълнителите, удостоверяват наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1 – 

4 с декларации. Концесионният договор се сключва само след като участникът, 

определен за концесионер, представи доказателствата за удостоверяване на 

декларираните обстоятелства, определени с правилника за прилагане на закона.“ 

13. В чл. 17 ал. 1 се изменя така: 

„(1) Освен ако със закон не е определено друго, концедент е: 

1. Министерският съвет – за държавните концесии; 

2. общинският съвет – за общинските концесии; 

3. публичноправна организация, представлявана от орган съгласно устройствения ѝ акт 

– за обществените концесии; 

4. Министерският съвет, съответният общински съвет и/или органът на 

публичноправната организация – за съвместните концесии.“ 

14. В чл. 18: 

а) алинеи 3 – 5 се изменят така: 

„(3) Когато участникът, определен за концесионер, не е капиталово търговско 

дружество, както и когато това е посочено в обявлението за откриване на процедурата 

или в офертата на участника, определен за концесионер, концесионният договор се 

сключва с новоучредено капиталово търговско дружество, наричано „проектно 

дружество“, в което: 

1. участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала, или 

2. участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в 

съотношението от договора за обединение. 

(4) Когато това е определено като условие с решението за откриване на процедурата за 

предоставяне на концесия, концесионният договор се сключва с новоучредено 
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капиталово търговско дружество (публично-частно дружество), в което съдружници 

или акционери са участникът, определен за концесионер (частен съдружник) и 

държавата, общината, публичноправната организация и/или публично предприятие 

(публичен съдружник). В тези случаи се прилагат съответно чл. 50 – 52 от Закона за 

публично-частното партньорство. 

(5) За проектното и за публично-частното дружество се прилага Търговският закон, 

доколкото друго не е предвидено в този закон.“; 

б) алинея 6 се отменя. 

15. В глава втора се създава чл. 18а: 

„Чл. 18а. (1) Проектното, съответно публично-частното дружество, е обвързано от 

офертата на участника, определен за концесионер. Участникът, определен за 

концесионер, а когато той е обединение – всеки от участниците в обединението: 

1. е длъжен да предостави на проектното, съответно на публично-частното дружество, 

ресурсите, с които е доказал съответствието си с приложимите изисквания относно 

изпълнението на критериите за подбор; 

2. отговаря солидарно за изпълнението на концесионния договор заедно с проектното, 

съответно с публично-частното дружество. 

(2) Частният съдружник може да извършва една или повече от дейностите – предмет на 

концесионния договор, като подизпълнител. 

(3) Начинът на предоставяне на ресурсите и участието на частния съдружник като 

подизпълнител се посочват в офертата и се включват във финансово-икономическия 

модел към офертата на участника. 

(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно за едноличния собственик на проектното 

дружество и за съдружниците или акционерите в това дружество.“ 

16. В чл. 19: 

а) в ал. 1: 

аа) в текста преди т. 1 думите „концесия за обект – държавна собственост, наричана по-

нататък „държавна концесия“ се заменят с „държавна концесия“; 

бб) в т. 1 накрая се добавя „или който носи отговорността за осигуряване на услугата от 

обществен интерес“; 

б) в ал. 2 думите „концесия за обект – общинска собственост и за“ се заменят с „общинска 

концесия и на концесия за“, а думите „наричана по-нататък „общинска концесия“ се 

заличават; 

в) в ал. 3 думите „концесия за обект – собственост на публичноправна организация“, 

наричана по-нататък „обществена концесия“ се заменят с „обществена концесия“ и 

думите „я управлява“ се заменят с „управлява публичноправната организация“; 

г) създава се нова ал. 4: 

„(4) Освен ако със закон не е предвидено друго, при съвместна концесия 

подготвителните действия се извършват от орган, определен с решение на един от 

органите по чл. 17, ал. 1, т. 4 съгласувано с другия орган.“; 

д) досегашната ал. 4 става ал. 5. 

17. В чл. 20: 

а) в ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 1 – 4“; 
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б) в ал. 2 след думите „прединвестиционно проучване“ се добавя „или инвестиционен 

проект“; 

в) в ал. 3 думите „чл. 19, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 1 – 4“; 

г) алинея 5 се отменя. 

18. В чл. 21: 

а) в ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 1 – 4“; 

б) алинея 2 се изменя така: 

„(2) С обосновката по ал. 1 се мотивира предложението за предоставяне на концесия и се 

определят предметът на концесията, изискванията към предмета и обекта на 

концесията и основното ѝ съдържание. Обосновката може да се основава на 

концесионни анализи и/или на финансов модел.“ 

19. В чл. 23, ал. 1 се създава т. 4: 

„4. пропорционалност.“ 

20. В чл. 26: 

а) алинея 2 се изменя така: 

„(2) Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез 

регистрация в професионален или търговски регистър, ако такава се изисква съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен.“; 

б) в ал. 6 думите „С решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия 

може да се предвиди възможност доказването“ се заменят с „Доказването“, а след думите 

„критериите по ал. 1, т. 2 и 3“ се добавя „може“. 

21. В чл. 39: 

а) в ал. 2: 

аа) точка 2 се изменя така: 

„2. другите стопански дейности, когато такива се предвиждат;“ 

бб) точка 3 се изменя така: 

„3. принадлежностите – когато такива се включват в обекта на концесията;“ 

вв) точка 6 се изменя така: 

„6. условията за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от фактически 

или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до 

нарушаване на икономическия баланс;“ 

б) алинея 3 се изменя така: 

„(3) С решението по ал. 1 може да се определи условие концесионният договор да се 

сключи с проектно или с публично-частно дружество. Когато е предвидено създаването 

на публично-частно дружество, в решението се посочват и обстоятелствата по чл. 50, ал. 

3 от Закона за публично-частното партньорство.“ 

22. В чл. 40: 

а) в ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 1 – 4“, а думите „и изпраща 

обявлението за обнародване в електронната страница на  „Държавен вестник“ и за 

вписване в Националния концесионен регистър“ се заличават; 

б) в ал. 2 думите „чл. 19, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 1 – 4“. 

23. Член 41 се изменя така: 

„Чл. 41. (1) Обявлението за провеждане на процедура за предоставяне на концесия, 

наричано по-нататък „обявлението“, при концесия за строителство съдържа: 

1. данни за органа, който организира провеждането на процедурата (възлагащ орган): 
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а) наименование, адрес и адрес за контакти; 

б) вид на органа и основна дейност или дейности; 

2. данни за предмета на концесията: 

а) наименование; 

б) вид, обем и местоположение на строителството; 

в) кратко описание на дейностите по строителството; 

г) код съгласно Общия терминологичен речник (CPV); 

д) в случаите по чл. 53, ал. 1 – минималния процент от строителството, който следва да 

се извърши от трети лица – подизпълнители; 

3. правна, икономическа, финансова и техническа информация за: 

а) обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3, документите и начина за удостоверяването им; 

б) обстоятелствата по чл. 16, ал. 4, при наличието на които комисията отстранява 

кандидат/участник в процедурата, документите и начина за удостоверяването им; 

в) критериите за подбор, минималните нива на приложимите изисквания относно 

изпълнението им и документите, с които се удостоверява съответствието с тези 

изисквания; 

4. информация относно процедурата за предоставяне на концесията: 

а) критериите, които формират комплексната оценка на офертите (критериите за 

възлагане), и тежестта на всеки от тях; 

б) място и срок за получаване на заявленията или офертите; 

в) език, на който трябва да бъдат написани заявленията и офертите; 

5. допълнителна информация: 

а) връзка на концесията с проект и/или програма, които са финансирани от фонд на 

Европейския съюз; 

б) вид на концесията – държавна, общинска, обществена, съвместна; 

в) вид на обекта на концесията; 

г) местонахождение на обекта на концесията; 

д) описание или изисквания към принадлежностите; 

е) описание и обем на услугите от обществен интерес – предмет на концесията; 

ж) размер на гаранцията за участие в процедурата и условията за нейното предоставяне 

или заплащане; 

з) срок на валидност на офертите; 

и) място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата; 

к) място, дата и час на отваряне на заявленията или офертите; 

л) ограниченията за представяне на варианти в офертата; 

м) дата на изпращане на обявлението в  „Държавен вестник“; 

н) ред и срок за обжалване на решението за одобряване на обявлението; 

о) друга информация в зависимост от спецификата на концесията, включително 

условието концесионният договор да се сключи с проектно дружество или с публично-

частно дружество. 

(2) Обявлението при концесия за услуга и концесия за добив съдържа данните по ал. 1, 

които са приложими към конкретната концесия.“ 

24. В чл. 42: 

а) в ал. 1 накрая се добавя „по образец:“ и се създават т. 1 и 2: 
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„1. одобрен с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри 

за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета (OB, L 313/3 от 

28 ноември 2009 г.) – за концесии за строителство; 

2. публикуван на интернет страницата на Националния концесионен регистър – за 

концесиите за услуга и за концесиите за добив на природни богатства."; 

б) в ал. 2, изречение първо думите „чл. 19, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 1 – 4“, а след 

думите „Националния концесионен регистър“ се добавя "в срока по чл. 40, ал. 1“; 

в) създава се ал. 4: 

„(4) Стойността на концесията за строителство се определя като сума от прогнозните 

стойности на всички приходи на концесионера за срока на концесията, както следва: 

1. приходи от предоставянето на услугата от обществен интерес; 

2. приходи от други стопански дейности с обекта на концесията; 

3. заплащане на компенсация от страна на концедента“ 

25. В чл. 44: 

а) в ал. 1, т. 5 думите „инвестиционните проекти“ се заменят с „прединвестиционните 

проучвания или инвестиционните проекти“; 

б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 5“ се заменят с "ал. 1, т. 7"; 

в) в ал. 3 думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с "ал. 1, т. 4"; 

г) алинея 4 се изменя така: 

„(4) Документацията за участие се публикува на интернет страницата на съответния 

орган по чл. 19, ал. 1 – 4. Органът, който организира провеждането на процедурата за 

предоставяне на концесията, определя цена на документацията за участие или 

безплатното ѝ предоставяне. Цената на документацията за участие не може да е по-

висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. При 

поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията 

на лицето, отправило искането, за негова сметка, както и да му осигури възможност да 

разгледа документацията на място, преди да я закупи.“ 

26. В чл. 46: 

а) в ал. 1 се създава т. 4: 

„4. орган, определен съгласувано от концедентите – за съвместните концесии.“; 

б) в ал. 6 думите „негов заместник“ се заменят с „нов член на комисията“. 

27. В чл. 48а се създава ал. 3: 

„(3) Редът за уведомяване по ал. 1 и 2 се прилага и в други случаи, определени с този 

закон и с правилника за неговото прилагане.“ 

28. В чл. 50, ал. 2, т. 1 думите „на предвидената инвестиция за строителство на обекта на 

концесията“ се заличават. 

29. В чл. 54: 

а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „При концесия за строителство 

концесионерът може да възлага част от строителството на подизпълнителите, посочени 

в офертата. Когато посочен в офертата подизпълнител трябва да бъде заменен или 

възникне необходимост от ползване на друг, концесионерът избира новия 

подизпълнител чрез процедура по Закона за обществените поръчки, като срокът за 

получаване на:“; 
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б) в ал. 2 думите „Разпоредбата на ал. 1“ се заменят със „Законът за обществените 

поръчки“; 

в) в ал. 4 след думите „чл. 70“ се добавя „ал. 2“. 

30. В чл. 58 се създава нова ал. 4: 

„(4) При съвместните концесии решението по ал. 2 се приема от Министерския съвет и 

съответния общински съвет и/или орган на публичноправната организация, освен ако 

със закон не е предвидено друго.“ 

31. В чл. 59: 

а) в ал. 2 след думите „класираният на първо място участник не“ се добавя „представи 

документите за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 1 – 4 или не“; 

б) в ал. 3 се създава т. 3: 

„3. представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния 

договор.“; 

в) създава се ал. 5: 

„(5) При съвместните концесии с решението за определяне на концесионер се определя 

и органът, който осъществява правомощията по ал. 3, освен ако със закон не е 

предвидено друго.“ 

32. В чл. 64: 

а) в ал. 3 думите „част трета от“ се заличават; 

б) създава се ал. 4: 

„(4) Споровете относно сключването, изпълнението и прекратяването на концесионни 

договори се решават от компетентния граждански съд.“ 

33. В чл. 65: 

а) в ал. 2: 

аа) точка 4 се изменя така: 

„4. описание на обекта, включително на концесионната площ, както и 

принадлежностите към обекта на концесията, ако има такива;“ 

бб) точка 11 се изменя така: 

„11. размера и условията за заплащане на компенсация по чл. 6, когато такава се 

предвижда;“ 

вв) създава се нова т. 21: 

„21. размера на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-

икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;“ 

гг) досегашната т. 21 става т. 22 и се изменя така: 

„22. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство 

относно обекта на концесията, услугата от обществен интерес или другите стопански 

дейности.“; 

б) алинея 3 се изменя така: 

„(3) В концесионния договор в съответствие с обявлението се посочват условията, които 

определят икономическия баланс и обстоятелствата от фактически или правен 

характер, свързани с обекта на концесията и/или с услугата от обществен интерес, чието 

настъпване или изменение би довело до нарушаване на баланса.“; 

в) създава се ал. 4: 
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„(4) Неразделна част от концесионния договор е финансово-икономическият модел, 

предложен с офертата на участника, определен за концесионер.“ 

34. В чл. 67, ал. 1 думите „или територията за неговото изграждане“ се заличават. 

35. Създават се чл. 67а – 67в: 

„Чл. 67а. (1) При изпълнение на концесионния договор концесионерът води аналитично 

счетоводство за предоставяните услуги и за другите стопански дейности, включени в 

правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията. 

(2) Годишният финансов отчет на концесионера подлежи на проверка от регистриран 

одитор по Закона за независимия финансов одит. 

Чл. 67б. При изпълнение на концесионния договор концесионерът има правата на 

възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и в случаите, когато 

обектът на концесията и принадлежностите са собственост на държавата, общината или 

публичноправната организация. 

Чл. 67в. (1) При изпълнение на концесионния договор се осъществяват мониторинг и 

контрол на изпълнението на задълженията на страните, както и одит на концесионера. 

(2) Страните по концесионния договор са длъжни да осигуряват водене и съхраняване 

на документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора. 

(3) Концесионерът осигурява публичност за изпълнението на концесионния договор." 

36. В чл. 70: 

а) създава се нова ал. 3: 

„(3) Концесионният договор може да се изменя и/или допълва, включително по 

отношение на обекта на концесията, когато поради непредвидени обстоятелства е 

станало необходимо възлагането на концесионера на допълнително строителство, 

което не е включено в концесионния договор, изменение на вида или обема на 

строителството, включено в концесионния договор, или възлагане управлението на 

допълнителни услуги от обществен интерес при следните условия: 

1. допълнителното строителство или допълнителните услуги не могат технически или 

икономически да се разделят от предмета на концесионния договор без значителни 

затруднения за концедента или ако могат да се разделят, са съществено необходими за 

изпълнението на концесионния договор, и 

2. общата стойност на допълнителното строителство или на допълнителните услуги е 

не повече от 50 на сто от стойността на строителството или услугите съгласно договора, 

или 

3. общата стойност на измененото строителство не намалява или не превишава 

стойността на строителството в договора с повече от 50 на сто.“; 

б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея: 

аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Извън случаите по ал. 2 и 3 концесионният 

договор може да се изменя или допълва само за възстановяване на икономическия 

баланс на концесията, определен с концесионния договор, в следните случаи:“; 

бб) точка 4 се изменя така: 

„4. при възникване на обстоятелство по чл. 65, ал. 3;“ 

в) досегашната ал. 4 става ал. 5. 

37. Член 71 се изменя така: 
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„Чл. 71. (1) В случаите по чл. 70, ал. 3 и 4 всяка от страните може да поиска изменение 

или допълнение на концесионния договор. Искането се отправя към другата страна с 

мотивирано предложение. 

(2) Отправяне или приемане на предложение за изменение или допълнение на 

концесионния договор се извършва с мотивирано решение на концедента. 

(3) Ако страните не постигнат съгласие относно изменението или допълнението на 

концесионния договор, страната, поискала изменението, може да предяви иск за 

изменение или прекратяване на договора.“ 

38. В чл. 72: 

а) алинея 1 се изменя така: 

„(1) При преобразуване на концесионера в срок до три месеца от вписването на 

преобразуването в търговския регистър правоприемникът на концесионера може да 

поиска продължаване на концесионния договор с него, като представи доказателства, 

че не са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 – 4, както и че отговаря на другите 

изисквания, определени със закон и с решението за откриване на процедурата за 

предоставяне на концесия. Редът за подаване на искането се определя с правилника за 

прилагане на закона.“; 

б) в ал. 3 думите „Концедентът може да приеме“ се заменят с „Когато правоприемникът 

отговаря на изискванията по ал. 1, концедентът приема“. 

39. В чл. 74, ал. 1: 

а) в т. 2 думите „при смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото 

лице концесионер с правоприемник – от датата на смъртта, съответно на 

прекратяването“ се заменят с „при преобразуване на дружеството – концесионер“; 

б) точка 3 се изменя така: 

„3. при прекратяване на дружеството – концесионер с ликвидация – от датата на 

прекратяването“; 

в) точка 4 се изменя така: 

„4. при несъстоятелност на концесионера – от датата на влизане в сила на решението за 

обявяване в несъстоятелност;“ 

г) създава се нова т. 5: 

„5. при съдебно решение в случаите по чл. 71, ал. 3 – от датата на влизане в сила на 

решението;“ 

д) досегашната т. 5 става т. 6. 

40. Член 80 се изменя така: 

„Чл. 80. (1) При прекратяване на концесионния договор поради изтичането на срока на 

концесията концесионерът няма право на обезщетение. 

(2) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която 

концедентът отговаря, концесионерът има право на обезщетение в размер на: 

1. сумата на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на 

концесията – когато обектът е собственост на държавата, общината или 

публичноправната организация; 

2. сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на 

възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, намалена със стойността на 
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възстановените разходи за инвестиции в обекта на концесията – когато обектът е 

собственост на концесионера. 

(3) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която 

концесионерът отговаря, концедентът: 

1. дължи на концесионера обезщетение в размер на сумата от невъзстановените разходи 

на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалена със сумата, 

съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на 

възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната 

стойност на обекта на концесията към датата на прекратяване на договора – когато 

обектът е собственост на държавата, общината или публичноправната организация; 

2. не дължи обезщетение на концесионера – когато обектът на концесията е негова 

собственост. 

(4) Възстановяването на разходите на концесионера за инвестиции покрива собствения 

капитал с норма на възвръщаемост, определена с финансово-икономическия модел, и 

привлечения капитал с неговата цена. 

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 концедентът не дължи обезщетение, когато към датата на 

прекратяването на договора пазарната стойност на обекта на концесията се е намалила 

спрямо пазарната стойност към датата на сключването на договора и намаляването е 

резултат от причината, поради която концесионният договор е прекратен. 

(6) В случаите по ал. 3, т. 2 концесионерът дължи на концедента възстановяване на сума 

в размер на възстановените от експлоатацията разходи за инвестиции в обекта на 

концесията, получени до датата на прекратяване на договора. 

(7) При определяне на размера на дължимото обезщетение се вземат предвид размерът 

на амортизационните отчисления и наличните финансови активи на концесионера. 

(8) Независимо от обезщетенията по ал. 2 и 3, с концесионния договор се договарят 

неустойки за предсрочното му прекратяване. 

(9) С концесионния договор се определят сроковете и редът за изплащане на дължимите 

обезщетения и неустойки. Обезщетенията по ал. 2 и 3 се изплащат на равни годишни 

вноски за оставащия период от срока на прекратения договор, когато с договора не е 

определено друго.“ 

41. В чл. 80а, ал. 3, т. 1 думите „чл. 80, ал. 1“ се заменят с „чл. 80“. 

42. Член 81 се изменя така: 

„Чл. 81. (1) Паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии, 

от неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие 

постъпват като приход по бюджета на съответното министерство или ведомство. 

(2) Когато това е предвидено със закон, част от паричните постъпления от концесионни 

плащания за държавни концесии се превеждат от съответното министерство или 

ведомство по бюджетите на общините по местонахождението на обекта на концесията 

след приспадане на средствата по ал. 4. Общините отчитат по бюджетите си преведените 

суми като приходи от концесии. 

(3) Министърът на финансите ежегодно утвърждава приходите и разходите за 

концесионната дейност на министерствата и ведомствата по Единната бюджетна 

класификация. 

(4) Разходите за концесионна дейност се предвиждат по бюджета на Министерството на 

финансите в размер 15 на сто от средствата по ал. 1. 
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(5) Сумите по ал. 4 се разходват чрез бюджетите на съответните министерства и 

ведомства въз основа на извършени корекции между тях и бюджета на Министерството 

на финансите по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет. 

(6) Изискванията относно отчетите на министерствата и ведомствата за събраните от 

тях приходи от концесии и направените от тях разходи се определят с правилника за 

прилагане на закона. 

(7) Ако със закон не е предвидено друго, средствата по ал. 2 се разходват от съответната 

община след решение на общинския съвет за: 

1. финансиране на дейността по общински концесии; 

2. изпълнение на дейности и мероприятия по възстановяване на околната среда от 

вреди, настъпили в резултат на осъществяването на концесионна дейност; 

3. капиталови разходи.“ 

43. В чл. 103, т. 1 думите „и на специализираната администрация на Министерския съвет“ 

се заменят с „на специализираната администрация на Министерския съвет и на 

председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. 

44. В останалите текстове на закона думите „чл. 19, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 1 – 4.“ 

45. В § 1 от допълнителната разпоредба: 

а) точка 9 се изменя така: 

„9. „Принадлежност“ е прилежащата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от 

допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга 

самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятственото и нормалното функциониране 

на обекта на концесията или предоставянето на услугата от обществен интерес, както и 

имоти извън обекта на концесията, необходими за извършване на други стопански 

дейности, без да е необходимо физически да са свързани с обекта на концесията.“; 

б) точка 11 се изменя така: 

„11. „Публичноправна организация“ е понятието, определено в Закона за обществените 

поръчки.“; 

в) точка 12 се изменя така: 

„12. „Разширение на обекта на концесията“ е разширение на концесионната площ, 

строителство на допълнителен строеж и/или пристрояване или надстрояване на 

съществуващ строеж.“; 

г) точка 14 се изменя така: 

„14. „Свързани лица“ са лицата по § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки.“; 

д) точка 19 се отменя. 

46. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 23а: 

„§ 23а. (1) Започнатите процедури, за които до 1 септември 2012 г. е прието решение за 

откриване на процедура за предоставяне на концесия, се довършват по досегашния ред. 

(2) За концесионни договори, сключени до 1 септември 2012 г. с концесионери, които не 

са капиталови търговски дружества, чл. 18, ал. 3 не се прилага. За тях се прилагат 

досегашните чл. 72, ал. 1 и чл. 74, ал. 1, т. 2 и 3. 

(3) За концесионни договори, сключени до 1 септември 2012 г., не се прилагат правилата 

за икономическия баланс на концесията. За тях се прилага досегашният чл. 70, ал. 3.“ 
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§ 5. (В сила от 01.09.2012 г.) В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 

1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 

2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., 

бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г. и 

бр. 38 от 2012 г.) в чл. 13а т. 2 се изменя така: 

„2. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за добив на 

природни богатства по Закона за концесиите или за добив на подземни богатства по 

Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) 

споразумения;“. 

 

§ 6. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., 

бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26, 34 и 120 

от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 

и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г.) се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 8: 

а) в ал. 2 накрая се добавя „освен когато е приложим Законът за публично-частното 

партньорство“; 

б) в ал. 9: 

аа) в текста преди т. 1 изречение трето се изменя така: „Програмата е в съответствие с 

раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на 

общинския план за развитие и съдържа:“; 

бб) в т. 2 след думите „вещни права“ се поставя запетая и се добавя „за публично-частно 

партньорство“; 

в) в ал. 11 накрая се добавя „освен в случаите по Закона за публично-частното 

партньорство“; 

г) създава се ал. 12: 

„(12) Областният управител има право да оспорва решенията на общинските съвети, 

приети в процедура за определяне на частен партньор или на концесионер, при 

условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съответно на Закона за 

концесиите.“ 

2. В чл. 9, ал. 4 накрая се добавя „а в случаите на публично-частно партньорство – за 

сметка на определения в договора партньор“. 

3. В чл. 14, ал. 2, изречение първо след думите „без търг или конкурс“ се добавя „или е 

определен друг ред“. 

4. В чл. 51 се правят следните изменения: 

а) в ал. 2, изречение първо след думата „капитала“ запетаята се заличава и се добавя 

съюза „или“, а думите „или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел“ се заличават; 

б) алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят. 

5. Създава се член 51а: 

„Чл. 51а. (1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие 

в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не 

е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са 
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определени по реда на чл. 33 – 39 от Закона за публично-частното партньорство. За 

устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от 

Закона за публично-частното партньорство. 

(2) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в 

капитала може да участват в граждански дружества или да сключват договори за 

съвместна дейност само с лица, определени по реда на чл. 33 – 39 от Закона за публично-

частното партньорство. 

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат: 

1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна 

организация; 

2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, 

за предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон; 

3. за публичните акционерни дружества; 

4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или 

междуправителствено споразумение. 

(4) Условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в 

граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност се определят с 

наредба на общинския съвет. В наредбата се определят: 

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества 

с общинско участие в капитала; 

2. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и 

компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на 

представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и 

задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията; 

3. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и 

за задължително застраховане на имуществото.“ 

6. Създава се чл. 51б: 

„Чл. 51б. (1) Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху 

имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски 

дружества при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 51а, ал. 4, след решение 

на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските 

съветници. Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското 

дружество и другият съдружник/акционер не е държавата, друга община или 

публичноправна организация, непарична вноска в капитала се извършва само когато 

останалите съдружници/акционери са определени по чл. 51а, ал. 1. 

(2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем 

имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или 

да ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 51а, ал. 4. Срокът на договорите 

за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

Този ред и срок не се прилагат в случаите на Закона за концесиите и Закона за публично-

частното партньорство. 
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(3) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се 

намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като 

непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет. 

(4) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните 

търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска 

собственост от влизането в сила на решението по ал. 3 и се управляват по ред, определен 

от общинския съвет.“ 

7. Създава се нов чл. 54: 

„Чл. 54. Дейностите по чл. 53, които не се осъществяват от общински предприятия по чл. 

52, се възлагат, съответно предоставят, по реда на Закона за обществените поръчки, 

Закона за концесиите или Закона за публично-частното партньорство.“ 

8. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 9: 

„9. „Публичноправна организация“ има значението, определено в Закона за публично-

частното партньорство.“ 

9. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 19а и 19б: 

„§ 19а. За търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, 

учредени до 31 декември 2012 г., се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното 

партньорство, освен в случаите по чл. 51а, ал. 3. 

§ 19б. Общинските съвети привеждат съответните общински наредби в съответствие 

със Закона за публично-частното партньорство в срок до влизането му в сила." 

§ 7. (В сила от 01.09.2012 г.) В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 

2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., 

бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 

2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 

32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г.) в 

чл. 47, ал. 4 думите „се заплаща от концесионера“ се заменят със „се превежда по 

бюджета“, а накрая се поставя запетая и се добавя „при условията и по реда на чл. 81 от 

Закона за концесиите“. 

§ 8. (В сила от 01.09.2012 г.) В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; 

изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 

2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., 

бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 14 от 2012 г.) в чл. 61, ал. 3 навсякъде 

думите „внася в“ се заменят с „превежда по“, а в изречение второ и изречение трето 

накрая се добавя „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“. 

§ 9. (В сила от 01.09.2012 г.) В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 

(обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 

2 в изречение второ думите „внася в“ се заменят с „превежда по“, а накрая се поставя 

запетая и се добавя „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“. 

§ 10. (В сила от 01.09.2012 г.) В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 

2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 

93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г. и бр. 15 и 38 от 2012 г.) в чл. 91 се правят 

следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 
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„(1) Петнадесет на сто от паричните постъпления от концесионни плащания за 

държавни концесии се превеждат по бюджета на общината по местонахождение на 

обекта на концесията при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите.“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

§ 11. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение 

№ 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 

и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 

2002 г., Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 

от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 

и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 

2011 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 47, ал. 7 думите „самостоятелно или чрез публично-частно партньорство“ се 

заличават. 

2. (отм. – ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) 

3. В чл. 50, ал. 2 след думите „Васил Левски“ се добавя „от националните отбори по 

различните видове спорт“. 

4. Член 50б се изменя така: 

„Чл. 50б. (1) Финансирането, както и строителството и/или управлението и/или 

поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – 

държавна и общинска собственост или собственост на публичноправни организации, 

може да се извършва чрез публично-частно партньорство при условията и по реда на 

Закона за публично-частното партньорство. 

(2) В случаите по ал. 1 условията за обществен достъп и ползване на обекта и 

съоръженията му се определят в обявлението по чл. 35 от Закона за публично-частното 

партньорство в съответствие с изискванията на чл. 50. 

(3) С договора за публично-частното партньорство се определят задълженията на 

частния партньор за изпълнение на условията по ал. 2 и последиците от тяхното 

неизпълнение, включително прекратяването на договора.“ 

5. Член 50в се изменя така: 

„Чл. 50в. (1) Спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна 

или общинска собственост или собственост на публичноправни организации, могат да 

се предоставят на концесия за строителство и/или концесия за услуга при условията и 

по реда на Закона за концесиите. 

(2) Съгласуването по чл. 103 от Закона за концесиите се извършва и с министъра на 

физическото възпитание и спорта. 

(3) Условията за обществен достъп и ползване на обекта и съоръженията му се 

определят с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия в 

съответствие с изискванията на чл. 50. 

(4) С договора за концесия се определят задълженията на концесионера за изпълнение 

на условията по ал. 3 и последиците от тяхното неизпълнение, включително 

прекратяването на договора.“ 

6. В § 1 от допълнителната разпоредба: 

а) точка 29 се изменя така: 
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„29. „Публично-частно партньорство“ е понятието, определено в Закона за публично-

частното партньорство.“; 

б) създава се т. 29а: 

„29а. „Публичноправна организация“ е понятието, определено в Закона за обществените 

поръчки.“ 

§ 12. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 

и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 

2011 г.) в чл. 4 се създава т. 5: 

„5. общински проекти за публично-частно партньорство.“ 

§ 13. (В сила от 01.09.2012 г.) В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 

2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 

от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 

106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 

17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., 

бр. 29, 32 и 38 от 2012 г.) в чл. 148, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се ново изречение първо: „Когато възложител е лице, което има право да 

строи в чужд имот по силата на специален закон, разрешението за строеж се издава на 

възложителя и на собственика на имота.“ 

2. Досегашното изречение първо става изречение второ. 

§ 14. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; 

Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., 

бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 

2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния 

съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.) в чл. 365, т. 2 думите „или договор за концесия“ се заменят 

с „концесионен договор или договор за публично-частно партньорство“. 

§ 15. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, на министъра на 

финансите и на общинските съвети. 

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 и 

§ 13, които влизат в сила от 1 септември 2012 г. 

------------------------- 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 юни 2012 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 87 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2012 Г.) 

 

§ 32. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“ с 

изключение на разпоредбите на § 21, § 24, т. 2 и § 31, които влизат в сила от 1 януари 

2013 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.) 

 

§ 78. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на параграфи 61, 68 и 73, 

които влизат в сила от деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) 

 

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила 

от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 

2013 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.) 

 

§ 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на: 

1. член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за 

покупки – от 1 януари 2017 г.; 

2. член 40: 

а) алинея 1 и ал. 3, т. 1 – 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.; 

б) алинея 3, т. 5 – 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.; 

3. член 41, ал. 1 – относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в 

сила от 1 юли 2017 г.; 

4. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.; 

5. член 67: 

а) алинея 4 – относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която 

влиза в сила от 1 април 2018 г.; 

б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.; 

6. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.; 

7. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.; 

8. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в  

„Държавен вестник“. 
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ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА 
 

 

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. 

Обн. ДВ. бр.138 от 24 Ноември 1998 г.,  

 

изм. ДВ. бр. 60 от 2 Юли 1999 г., изм. ДВ. бр. 81 от 14 Септември 1999 г., изм. ДВ. бр. 79 от 

29 Септември 2000 г., изм. ДВ. бр. 96 от 9 Ноември 200 1г., изм. ДВ. бр. 112 от 29 Декември 

2001 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 120 от 29 Декември 2002 г., доп. ДВ. 

бр. 99 от 11 Ноември 2003 г., изм. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр.99 от 9 

Ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 Декември 2004 г., изм. ДВ. бр. 88 от 4 Ноември 

2005 г., изм. ДВ. бр. 93 от 22 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005 г., изм. 

ДВ. бр. 21 от 10 Март 2006 г., изм. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 70 от 29 

Август 2006 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр. 108 от 29 Декември 

2006 г., изм. ДВ. бр. 10 от 30 Януари 2007 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр. 

113 от 28 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 

Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр. 37 от 19 Май 2009 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009 г., изм. 

ДВ. бр. 99 от 15 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2010 г., изм. ДВ. бр. 47 от 

22 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр. 97 от 10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 99 от 17 Декември 

2010 г., изм. ДВ. бр. 101 от 28 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 28 от 5 Април 2011 г., изм. ДВ. 

бр. 99 от 16 Декември 2011 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2011 г., изм. ДВ. бр. 38 от 

18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр. 102 от 21 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 15 

Февруари 2013 г., доп. ДВ. бр. 17 от 21 Февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 15 Март 

2013 г., изм. ДВ. бр. 91 от 18 Октомври 2013 г., изм. ДВ. бр. 109 от 20 Декември 2013 г., изм. 

и доп. ДВ. бр. 19 от 5 Март 2014 г., изм. ДВ. бр. 107 от 24 Декември 2014 г., изм. ДВ. бр. 96 

от 9 Декември 2015 г., доп. ДВ. бр. 46 от 17 Юни 2016 г., доп. ДВ. бр. 61 от 5 Август 

2016 г., изм. ДВ. бр. 98 от 9 Декември 2016 г., изм. ДВ. бр. 103 от 27 Декември 2016 г., изм. 

и доп. ДВ. бр. 8 от 24 Януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 4 Август 2017 г., изм. ДВ. 

бр. 75 от 15 Септември 2017 г., изм. ДВ. бр. 92 от 17 Ноември 2017 г., изм. ДВ. бр.99 от 12 

Декември 2017 г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018 г., изм. ДВ. бр. 27 от 27 Март 

2018 г., изм. ДВ. бр.44 от 29 Май 2018 г., изм. ДВ. бр. 77 от 18 Септември 2018 г., изм. ДВ. 

бр. 103 от 13 Декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 21 Декември 2018 г., изм. ДВ. 

бр. 100 от 20 Декември 2019 г., доп. ДВ. бр. 68 от 31 Юли 2020 г., изм. ДВ. бр. 104 от 8 

Декември 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 109 от 22 Декември 2020 г., изм. ДВ. бр. 20 от 9 Март 

2021 г. 
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Глава първа. 

МЕДИЙНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ НА ПЛАТФОРМИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ 

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 109 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2020 Г.) 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел I. 

Общи положения  

(Загл. ново – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

 

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Този 

закон урежда: 

1. медийните услуги, предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията 

на Република България; 

2. услуги на платформи за споделяне на видеоклипове, предоставяни от доставчици на 

платформи за споделяне на видеоклипове под юрисдикцията на Република България, 

доколкото попадат в областите, координирани от Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои 

разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите 

членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива 

за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ, L 95/1 от 15 април 2010 г.), изменена с 

Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. 

за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, 

установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, 

отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия (ОВ, L 

303/69 от 28 ноември 2018 г.), наричана по нататък „Директива 2010/13/ЕС, изменена с 

Директива (ЕС) 2018/1808“. 

 

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Медийни услуги по смисъла на този закон са аудио-

визуални медийни услуги и радиоуслуги. 

(2) Аудио-визуална медийна услуга/радиоуслуга е: 

1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) услуга по смисъла на чл. 56 и 57 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, като основната цел на услугата или 

на обособима част от нея е предоставяне – в рамките на редакционната отговорност на 

доставчик на медийни услуги, на аудио-визуални предавания/радиопредавания за 

широката общественост с цел информиране, забавление или образоване чрез 

електронни съобщителни мрежи по смисъла на Закона за електронните съобщения; 

2. аудио-визуално търговско съобщение/търговско съобщение в радиоуслуга по т. 1. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Аудио-визуално предаване е 

поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява самостоятелен 

елемент, независимо от нейната продължителност, в рамките на програмна схема или 

каталог, утвърден от доставчик на медийни услуги, включително пълнометражни 
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филми, видеоклипове, спортни събития, комедийни сериали, документални филми, 

детски предавания и телевизионен театър. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Радиопредаване е самостоятелен 

елемент, независимо от неговата продължителност, в рамките на програмна схема или 

каталог, утвърден от доставчик на радиоуслуги. 

(5) Разпоредбите на този закон не се прилагат за: 

1. медийни услуги, които не са за масово осведомяване, т.е. не са предназначени за 

значителна част от аудиторията; 

2. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) дейности, които по принцип са с 

нестопански характер като предоставяне на аудио-визуално съдържание на интернет 

сайтове за лично ползване и нетърговски общности по интереси и които не са 

конкурентни на линейни и нелинейни медийни услуги; 

3. лична кореспонденция на ограничен брой адресати чрез електронни съобщителни 

мрежи; 

4. всички услуги, чиято основна цел не е предоставянето на предавания, т.е. когато 

аудио-визуалното съдържание е включено случайно в услугата и не е нейна основна цел; 

5. игрите на късмета, в които се залагат пари, включително лотария, наддаване и други 

форми на хазарт, както и онлайн игри и програми за търсене, но не и предавания, изцяло 

посветени на хазартни игри или игри на късмета; 

6. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) електронни варианти на вестници 

и списания, включително видеоклипове, включени в редакционното им съдържание и 

анимирани изображения; 

7. самостоятелните текстови услуги. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Услуга на платформа за 

споделяне на видеоклипове е услуга по смисъла на чл. 56 и 57 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, като основната цел на услугата или на 

обособима част от нея или съществена функционалност на услугата е посветена на 

предоставянето на предавания, на генерирани от потребители видеоклипове или и на 

двете за широката общественост, за които доставчикът на платформата за споделяне на 

видеоклипове не носи редакционна отговорност, с цел информиране, забавление или 

образоване, чрез електронни съобщителни мрежи по смисъла на Закона за 

електронните съобщения, и чието организиране се определя от доставчика на 

платформата за споделяне на видеоклипове, включително чрез автоматични средства 

или алгоритми, по-специално чрез показване, маркиране и подреждане в определен ред 

(секвенциране). 

(7) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Генериран от потребител 

видеоклип е поредица от движещи се образи със или без звук, която представлява 

самостоятелен елемент, независимо от нейната продължителност, създадена от 

потребител и качена на платформа за споделяне на видеоклипове от този потребител 

или от всеки друг потребител. 

 

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Медийните услуги са линейни и нелинейни. 

(2) Линейни са медийните услуги, предоставени от доставчик на медийни услуги за 

едновременно гледане/слушане на предавания въз основа на програмна схема. 
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(3) Нелинейни (медийни услуги по заявка) са медийните услуги, предоставени от 

доставчик на медийни услуги за гледане/слушане на предавания в избран от 

потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог на предавания, 

подбрани от доставчика на медийни услуги. 

(4) Едновременното гледане/слушане включва и привидно едновременно 

гледане/слушане поради различията в краткия промеждутък между предаването и 

приемането на предаването по технически причини, присъщи на процеса на предаване. 

 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчик на медийни услуги е физическо лице – 

едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за 

избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е 

организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол както 

върху избора на предавания, така и върху тяхната организация както в хронологичен 

ред при линейни услуги, така и в каталог при медийни услуги по заявка. 

(2) Радио- или телевизионен оператор е доставчик на линейни медийни услуги 

(програми) за радио/телевизия въз основа на програмна схема. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Редакционно решение е решение, 

което се взема редовно с цел да се упражнява редакционна отговорност и което е 

свързано с всекидневното функциониране на медийната услуга. 

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Не са доставчици на 

медийни услуги лица, които само разпространяват програми, за които редакционна 

отговорност носят трети страни. 

 

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчик на платформа за 

споделяне на видеоклипове е физическото лице – едноличен търговец, или 

юридическото лице, което предоставя услуга на платформа за споделяне на 

видеоклипове. 

 

Чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Насърчава се 

саморегулирането и съвместното регулиране чрез кодекси за поведение и стандарти, 

където това е уместно и подходящо. Кодексите за поведение и стандартите включват, 

но не се ограничават до: 

1. Етичен кодекс на българските медии, разработен от Фондация „Национален съвет за 

журналистическа етика“; 

2. Единен стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата, приет в индустрията; 

3. Национални етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от 

Сдружение „Национален съвет за саморегулация“, в съответствие с Кодекса за поведение 

по чл. 17а, ал. 3; 

4. други стандарти за прилагане на Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 

2018/1808. 

(2) Кодексите за поведение и стандартите и прилагането им трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

1. да са широко приети от основните заинтересовани страни; 

2. да включват ясно и недвусмислено поставени цели; 



 

Венцислав Велев 

410 

3. да бъде предвиден механизъм за редовно, прозрачно и независимо наблюдение и 

периодична оценка на постигането на поставените цели; 

4. да бъдат предвидени средства за ефективното им спазване, включително ред за 

изменение, и ефективни и пропорционални санкции. 

(3) Доставчиците на медийни услуги се задължават да спазват разпоредбите на актовете 

по ал. 1. 

(4) Доставчиците на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове се задължават 

да спазват разпоредбите на Националните етични правила по ал. 1, т. 3. 

(5) Насърчава се саморегулиране чрез кодекси за поведение, изготвени от доставчици 

на медийни услуги, доставчици на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове 

или организации, които ги представляват, при необходимост в сътрудничество с други 

сектори, например промишленост, търговия, професионални и потребителски 

сдружения или организации. Тези кодекси трябва да са широко приети от основните 

заинтересовани страни на Съюза и да съответстват на изискванията на ал. 2, т. 2 – 4. 

Кодексите за поведение на Съюза не засягат прилагането на националните кодекси за 

поведение. 

(6) Ако Република България упражни свободата си да приеме по-подробни или по-

строги правила в съответствие с Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 

2018/1808, и с правото на Европейския съюз, и ако Съветът за електронни медии 

прецени, че са налице данни за недостатъчната ефективност на даден кодекс за 

поведение или на части от него, Съветът може да изиска от доставчиците на медийни 

услуги, попадащи под тяхна юрисдикция, да спазват съответните правила. Съветът за 

електронни медии информира за правилата и Европейската комисия в едномесечен 

срок. 

 

Раздел II. 

Разпоредби, приложими за медийните услуги  

(Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

 

Чл. 5. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., доп. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

(1) Този закон гарантира независимост на доставчиците на медийни услуги и на тяхната 

дейност от политическа и икономическа намеса. 

(2) Не се допуска цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма. 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила 

от 22.12.2020 г.) 

(5) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила 

от 22.12.2020 г.) 

(6) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила 

от 22.12.2020 г.) 

(7) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 

2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

(8) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 

2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 
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(9) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила 

от 22.12.2020 г.) 

 

Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Осигурява се свобода на 

приемането и не се ограничава на територията на Република България препредаването 

на медийни услуги от други държави – членки на Европейския съюз, на основания, които 

попадат в областите, координирани от Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива 

(ЕС) 2018/1808. 

(2) Алинея 1 може временно да не се прилага по отношение на аудио-визуална медийна 

услуга, предоставена от доставчик под юрисдикцията на друга държава – членка на 

Европейския съюз, когато услугата открито, съществено и грубо нарушава чл. 8, ал. 1, т. 

1 или чл. 17а, ал. 1 или засяга, или поражда сериозен и тежък риск от засягане на 

общественото здраве, при следните условия: 

1. през предходните 12 месеца най-малко при два предишни случая доставчикът на 

медийни услуги вече е извършил един или повече пъти деянията, описани по-горе в тази 

алинея; 

2. Съветът за електронни медии е уведомил писмено доставчика на медийни услуги, 

държавата членка, която има юрисдикция спрямо този доставчик, и Европейската 

комисия за твърдените нарушения и за пропорционалните мерки, които възнамерява 

да предприеме при ново подобно нарушение; 

3. спазени са правата на защита на доставчика на медийни услуги, и по-специално – той 

е имал възможност да изрази своето становище относно твърдените нарушения; 

4. консултациите с държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на 

медийни услуги, и с Европейската комисия не са довели до намиране на общоприемливо 

решение в рамките на един месец от момента, в който Европейската комисия е получила 

уведомлението по т. 2. 

(3) Европейската комисия се произнася по съвместимостта на мерките по ал. 2, т. 2 с 

правото на Европейския съюз в срок три месеца от получаване на уведомлението по ал. 

2, т. 2, като решението на Европейската комисия е взето по предвидения в Директива 

2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, ред. При установяване на 

несъвместимост Съветът за електронни медии незабавно прекратява мерките по ал. 2, 

т. 2. 

(4) Алинея 1 може временно да не се прилага по отношение на аудио-визуална медийна 

услуга, предоставена от доставчик под юрисдикцията на друга държава – членка на 

Европейския съюз, когато услугата открито, съществено и грубо нарушава чл. 8, ал. 1, т. 

2 или засяга, или поражда сериозен и тежък риск от засягане на обществената сигурност, 

включително гарантирането на националната сигурност и отбрана, при следните 

условия: 

1. през предходните 12 месеца деянието, описано по-горе в тази алинея, е било 

извършено най-малко при един предходен случай; 

2. Съветът за електронни медии е уведомил писмено доставчика на медийни услуги, 

държавата членка, която има юрисдикция спрямо посочения доставчик, и Европейската 

комисия за твърдените нарушения и за пропорционалните мерки, които възнамерява 

да предприеме при ново подобно нарушение; 
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3. спазени са правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги, и по-

специално той е имал възможност да изрази своето становище относно твърдените 

нарушения. 

(5) Европейската комисия се произнася по съвместимостта на мерките по ал. 4, т. 2 с 

правото на Европейския съюз в срок три месеца от получаване на уведомлението по ал. 

4, т. 2, като решението на Европейската комисия е взето по предвидения в Директива 

2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, ред. При установяване на 

несъвместимост Съветът за електронни медии незабавно прекратява мерките по ал. 4, 

т. 2. 

(6) Алинеи 2 и 4 се прилагат независимо от наличието на основания за търсене на 

административнонаказателна, наказателна или друг вид отговорност, когато за 

съответните нарушения такава е предвидена в държавата членка, под чиято 

юрисдикция попада съответният доставчик на медийни услуги. 

(7) В спешни случаи, не по-късно от един месец след твърдяното нарушение, Съветът за 

електронни медии може да вземе решение да не се прилагат условията, предвидени в ал. 

4. Съветът за електронни медии съобщава предприетите мерки в най-кратък срок на 

Европейската комисия и на държавата членка, под чиято юрисдикция попада 

доставчикът на медийни услуги, като посочва причините, поради които приема, че 

случаят е спешен. 

(8) Европейската комисия разглежда във възможно най-кратки срокове съвместимостта 

на съобщените мерки с правото на Европейския съюз. При установяване на 

несъвместимост Съветът за електронни медии незабавно прекратява прилагането на 

мерките. 

(9) Ако Европейската комисия не разполага с необходимата информация за вземане на 

решението съгласно ал. 2 и 4 и в срок един месец от получаването на уведомлението 

отправи искане за информацията, която ѝ е нужна, Съветът за електронни медии 

предоставя съответната информация. Срокът, в който Европейската комисия трябва да 

вземе решение, спира да тече до предоставянето на необходимата информация, като във 

всеки случай спирането на срока не надвишава един месец. 

(10) Насърчава се обмяната на опит и добри практики относно процедурата по този член 

в рамките на Контактния комитет, създаден съгласно чл. 29 на Директива 2010/13/ЕС, 

и Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA), 

наричана по-нататък „ERGA“. 

 

Чл. 5б. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Ако Република България 

упражни свободата си да приеме по-подробни или по-строги правила от широк 

обществен интерес и ако Съветът за електронни медии прецени, че доставчик на 

медийни услуги под юрисдикцията на друга държава – членка на Европейския съюз, 

предоставя аудио-визуални медийни услуги изцяло или предимно насочени към 

територията на Република България, той може да поиска от държавата членка, която 

има юрисдикция, да намери решение на евентуални проблеми, установени във връзка с 

този член, като държавите си сътрудничат лоялно и бързо с оглед на постигането на 

взаимно удовлетворително решение. 

(2) При получаване на обосновано искане от друга държава членка, упражнила 

свободата си да приеме по-подробни или по-строги правила от широк обществен 
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интерес относно доставчик под българска юрисдикция, който предоставя аудио-

визуални медийни услуги, изцяло или предимно насочени към територията на тази 

друга държава членка, Съветът за електронни медии изисква от доставчика на медийни 

услуги под българска юрисдикция спазването на съответните правила от широк 

обществен интерес. 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 държавата членка, която има юрисдикция, редовно информира 

държавата членка, подала искането за мерките, предприети за преодоляване на 

установените проблеми. В срок два месеца от получаването на искането държавата 

членка, която има юрисдикция, уведомява държавата членка, подала искането, и 

Европейската комисия за получените резултати и пояснява какви са причините, ако не 

може да бъде намерено решение. Всяка от двете държави членки може да покани 

Контактния комитет, създаден по чл. 29 от Директива 2010/13/ЕС, да разгледа случая 

по всяко време. 

(4) Съветът за електронни медии може да приеме подходящи мерки срещу доставчик на 

медийни услуги от друга държава членка в случаите, предвидени в ал. 1, ако: 

1. прецени, че резултатите, постигнати чрез прилагането на мерките по ал. 1, не са 

удовлетворителни, и 

2. представи доказателства, които показват, че доставчикът на медийни услуги се е 

установил в държавата членка, която има юрисдикция, за да избегне по-строгите 

правила в областите, координирани с Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 

2018/1808, които биха били приложими спрямо него, ако е под българска юрисдикция. 

(5) Съветът за електронни медии трябва да разполага с доказателства, които дават 

възможност това заобикаляне да бъде разумно установено, без да е необходимо да се 

доказва намерението на доставчика на медийни услуги за заобикаляне на тези по-

строги правила, като по-специално може да вземе предвид и произхода на рекламните 

приходи или приходи от разпространение, основния език на услугата или 

съществуването на програми или реклама, специално насочени към българската 

общественост. Предприетите мерки трябва да са обективно необходими, да се прилагат 

по недискриминационен начин и да са пропорционални на преследваните от тях цели. 

(6) Мерки по ал. 5 могат да бъдат предприети само ако са изпълнени следните условия: 

1. Съветът за електронни медии е уведомил Европейската комисия и държавата членка, 

в която се е установил доставчикът на медийни услуги, за намерението да бъдат 

предприети мерки, като са посочени мотивите, на които се основава намерението; 

2. спазени са правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги и по-

специално му е дадена възможност да изрази становище относно твърдените 

нарушения и планираните мерки; 

3. Европейската комисия се е произнесла при спазване на реда, предвиден в Директива 

2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, че мерките са съвместими с правото 

на Европейския съюз и по-специално, че преценката на Съвета за електронни медии за 

предприемането им е правилно обоснована. 

(7) Европейската комисия се произнася по съвместимостта на мерките по ал. 5 с правото 

на Европейския съюз в срок три месеца от получаване на уведомлението по ал. 6, т. 1. 

При установяване на несъвместимост Съветът за електронни медии не предприема 

планираните мерки. 
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(8) Ако Европейската комисия не разполага с необходимата информация за вземане на 

решението по ал. 6, т. 3 и в срок един месец от получаване на уведомлението отправи 

искане за информацията, която ѝ е нужна, Съветът за електронни медии предоставя 

съответната информация. Срокът, в който Европейската комисия трябва да вземе 

решение, спира да тече до предоставянето на необходимата информация, като във всеки 

случай спирането на срока не надвишава един месец. 

(9) Доставчиците на медийни услуги под юрисдикцията на други държави – членки на 

Европейския съюз, които предоставят медийни услуги, изцяло или предимно насочени 

към територията на България, спазват българското законодателство, приложимо към 

аудио-визуалните медийни услуги. 

(10) Законът за електронната търговия се прилага, освен ако в този закон не е 

предвидено друго. В случай на противоречие между Закона за електронната търговия и 

този закон, предимство има този закон, освен ако в него не е предвидено друго. 

 

Чл. 5в. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Доставчиците на медийни 

услуги са длъжни да информират Съвета за електронни медии за всички промени, които 

могат да повлияят на определянето на юрисдикцията в съответствие с § 1, т. 23 от 

допълнителните разпоредби. 

(2) Съветът за електронни медии поддържа в публичния регистър по чл. 125к 

актуализиран списък на доставчиците на медийни услуги, попадащи под юрисдикцията 

на Република България, и на кои от изложените в § 1, т. 23 от допълнителните 

разпоредби критерии е основана юрисдикцията им. Съветът за електронни медии 

информира Европейската комисия за списъка и всички негови актуализации. 

Несъответствия между вписаните в регистъра доставчици и списъците на други 

държави се уреждат в сътрудничество с Европейската комисия и съответните 

национални регулаторни органи. 

(3) Списъците на държавите се поддържат в актуално състояние от Европейската 

комисия в централизирана база данни, до която е осигурен публичен достъп. 

Европейската комисия гарантира, че националните регулаторни органи или служби 

имат достъп до тази база данни. 

(4) Ако при прилагането на чл. 5а или 5б съответните държави членки не постигнат 

съгласие относно държавата членка, която има юрисдикция, Съветът за електронни 

медии отнася без неоснователно забавяне въпроса до Европейската комисия. 

Европейската комисия приема решение коя държава има юрисдикция в случаите и по 

реда на чл. 2, параграф 5в от Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 

2018/1808. 

 

Чл. 6. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., доп. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

(1) Доставчиците на медийни услуги са обществени и търговски. 

(2) Обществените доставчици на медийни услуги: 

1. предоставят за разпространение политическа, икономическа, културна, научна, 

образователна и друга социално значима информация; 

2. осигуряват достъп до националните и световните културни ценности и 

популяризират научните и техническите постижения чрез разпространението на 
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български и чужди образователни и културни програми и предавания за всички 

възрастови групи; 

3. осигуряват чрез програмната си политика защита на националните интереси, 

общочовешките културни ценности, националната наука, образованието и културата на 

всички български граждани без оглед на етническата им принадлежност; 

4. поощряват създаването на произведения от български автори; 

5. поощряват българското изпълнителско изкуство. 

(3) Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) са 

национални обществени доставчици на радиоуслуги, съответно на аудио-визуални 

медийни услуги, които: 

1. осигуряват медийни услуги за всички граждани на Република България; 

2. съдействат за развитието и популяризирането на българската култура и българския 

език, както и на културата и езика на гражданите в съответствие с етническата им 

принадлежност; 

3. осигуряват чрез своите медийни услуги достъп до националното и европейското 

културно наследство; 

4. включват предавания, които информират, образоват и забавляват; 

5. прилагат новите информационни технологии; 

6. отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните 

точки във всяко от новинарските и актуално-публицистичните предавания с 

политическа и икономическа тематика; 

7. съдействат за взаимното разбирателство и толерантността в отношенията между 

хората; 

8. предоставят на гражданите възможност да се запознаят с официалната позиция на 

държавата по важни въпроси на обществения живот. 

(4) Доставчиците на медийни услуги, които не са лицензирани/регистрирани като 

обществени, са търговски. 

 

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) 

Доставчиците на медийни услуги осигуряват на страницата си в интернет лесен, 

директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните 

актуални данни: 

1. наименование на доставчика на медийната услуга; 

2. седалище и адрес на управление; 

3. данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които 

позволяват установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика; 

4. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и на страницата му в интернет, телефон за контакти. 

(2) Съветът за електронни медии включва в регистрите си и връзка към информацията 

за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните 

доставчици, предоставена на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 
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Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., 

изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Медийните услуги не трябва да 

съдържат: 

1. подбуждане към насилие или омраза, насочени към група лица или член на група, въз 

основа на някое от основанията, посочени в член 21 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз; 

2. публично подбуждане към тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс. 

(2) При упражняване на контролните си правомощия по този член Съветът за 

електронни медии предприема действия, които са необходими и пропорционални, 

зачита правата и спазва принципите, установени в Хартата на основните права на 

Европейския съюз. 

 

Чл. 8а. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Доставчиците на медийни 

услуги гарантират, че съдържанието в техните услуги постепенно става достъпно за 

хората с увредено зрение или слух. Средствата за постигането на достъпност на 

съдържанието на аудио-визуални медийни услуги включват, без да се ограничават до 

жестомимичен превод, субтитри за глухи и хора с увреден слух, субтитри с говор и 

звуково описание. Доставчиците на радиоуслуги предоставят в срокове и по начини, 

определени в плановете за действие по ал. 2, т. 1, чрез интернет, мобилни приложения 

или други технически средства, с които разполагат, програми и предавания, достъпни 

за хората с увредено зрение или слух. 

(2) Доставчиците на медийни услуги предоставят на Съвета за електронни медии: 

1. планове за действие във връзка с непрекъснатото и постепенно увеличаване на 

достъпността на предоставяните от тях услуги за хората с увреждания за тригодишен 

период; 

2. годишни отчети за напредъка, постигнат по отношение на достъпността на техните 

услуги за хора с увредено зрение или слух. 

(3) Доставчиците на медийни услуги гарантират, че информацията за извънредни 

ситуации, включително публичните съобщения и съобщенията при природни бедствия, 

която се оповестява на обществеността чрез аудио-визуални медийни услуги, се 

предоставя по достъпен за хора с увреждания начин. Публичното оповестяване на 

информацията за извънредни ситуации чрез аудио-визуални медийни услуги не следва 

да бъде възпрепятствано, ако в изключителни обстоятелства се окаже невъзможно 

информацията да бъде предоставена по начин, достъпен за хората с увреждания. 

(4) Обществените доставчици на медийни услуги създават и предоставят за 

разпространение новинарски и актуално-публицистични телевизионни предавания в 

съответствие с технологичното развитие и икономическите възможности на 

доставчиците по начин, че да бъдат достъпни за хората с увредено зрение или слух. 

Плановете за действие на обществените доставчици имат за цел и субтитриране на 

всички телевизионни предавания с езиково съдържание като новини, актуално-

публицистични предавания, филми, сериали и други, като постепенно се обхванат и 

съответните нелинейни услуги по заявка. Конкретните задължения на БНР и БНТ за 

достъпност на съдържанието на предоставяните от тях услуги се определят в 

лицензиите им. 
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(5) Доставчиците на медийни услуги с национален обхват и наземно цифрово 

радиоразпръскване на телевизионни програми с политематичен или информационен 

програмен профил и среднодневен аудиторен дял над 20 на сто и телевизионните 

програми на БНТ задължително осигуряват в поне една от своите емисии новини в 

диапазона 19,00 – 23,30 ч. превод на български жестов език. 

(6) Съветът за електронни медии поддържа на интернет страницата си актуални данни 

за контакт със служител от администрацията, определен със заповед на председателя 

на Съвета за електронни медии, на когото е възложено предоставяне на информация и 

получаване на жалби по въпросите, свързани с достъпността. Съветът за електронни 

медии изпълнява задълженията си в тясно сътрудничество с организациите на хората с 

увреждания. 

(7) Съветът за електронни медии докладва на Европейската комисия за прилагането на 

мерките за достъпност на медийните услуги за хора с увреждания. 

 

Чл. 8б. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Съветът за електронни медии 

може да предприема мерки за достатъчна видимост на медийните услуги от общ интерес 

в съответствие с цели от общ интерес като медиен плурализъм, свобода на словото и 

културно многообразие. 

 

Чл. 8в. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Аудио-визуалните 

медийни услуги, предоставяни от доставчиците на медийни услуги, не могат да се 

допълват от трети лица с нови елементи с търговски цели и да се изменят без изричното 

съгласие на тези доставчици. 

(2) Съветът за електронни медии не прилага ал. 1 във връзка със защитата на законните 

интереси на потребителите в съответствие с Директива 2010/13/ЕС, изменена с 

Директива 2018/1808, като се отчитат правата и законните интереси на доставчиците 

на медийни услуги. 

 

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчиците на медийни 

услуги разпространяват програми и предавания само с предварително уредени 

авторски и сродни на тях права. 

(2) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги не разпространяват 

кинематографични произведения извън периодите, договорени с носителите на 

правата. 

(3) Доставчиците на медийни услуги представят всяка година на Съвета за електронни 

медии при поискване доказателства за търговските и отстъпените авторски права за 

защитени произведения в своите програми и за отстъпените сродни права за 

предоставянето за разпространение на чужди програми. 

(4) В едномесечен срок от получаването на данните Съветът за електронни медии 

обобщава информацията по ал. 3 и я изпраща на съответните длъжностни лица по 

Закона за авторското право и сродните му права. 

(5) Когато в част от предаване е използвано предаване на друг радио- или телевизионен 

оператор, това трябва да е посочено изрично и да е в съответствие с уредбата на Закона 

за авторското право и сродните му права. 
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Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) При осъществяването на своята дейност 

доставчиците на медийни услуги се ръководят от следните принципи: 

1. гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение; 

2. гарантиране на правото на информация; 

3. запазване на тайната на източника на информация; 

4. защита на личната неприкосновеност на гражданите; 

5. недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите; 

6. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) недопускане на предавания, които противоречат на 

добрите нрави, особено ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват 

жестокост или насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, 

религиозен или национален признак; 

7. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) гарантиране на правото на отговор в програмите; 

8. гарантиране на авторските и сродните им права в предаванията и програмите; 

9. съхраняване на чистотата на българския език. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

(4) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Всяко мнение може да бъде изразявано свободно 

в медийните услуги. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Журналистите и творческите работници, сключили 

договор с доставчици на медийни услуги, не могат да получават инструкции и указания 

за упражняването на тяхната дейност от лица и/или групи извън органите на 

управление на доставчиците на медийни услуги. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Публична критика спрямо доставчици на медийни услуги 

от страна на работещи в тях не е нелоялност към работодателя. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Журналистите, сключили договори с доставчици на 

медийни услуги, имат право да откажат да изпълнят възложена задача, ако тя не е 

свързана с изпълнение на разпоредбите на този закон или на съответните договори и 

противоречи на техните лични убеждения; не може да бъде отказвана техническо-

редакционна обработка на програмен материал и на новини. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Между собствениците и/или управителните тела на 

доставчиците на медийни услуги и журналистите, сключили договори с тях, могат да се 

договорят редакционни статути за работата в областта на публицистиката. 

(6) Редакционният статут трябва да съдържа конкретни определения и мерки за: 

1. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) защита на свободата и персоналната отговорност на 

журналистическия труд при изпълнение на поставената задача; 

2. защита на журналистите по смисъла на ал. 2; 

3. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) професионално-етични норми за журналистическата 

дейност в съответните доставчици на медийни услуги; 

4. начините за вземане на решения, които се отнасят до журналистическата дейност; 

5. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) създаване на вътрешен орган за разрешаване на 

възникнали спорове при журналистическата работа. 
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Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Програмите се излъчват на официалния език, 

съгласно Конституцията на Република България. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Програмите или отделни 

предавания могат да бъдат и на друг език, когато: 

1. се разпространяват с образователна цел; 

2. са предназначени за български граждани, за които българският език не е майчин; 

3. са предназначени за слушатели или зрители от чужбина; 

4. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) се предават чуждестранни радио- и телевизионни 

програми. 

 

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги имат право да 

получават необходимата им информация от държавните и общинските органи, ако тя не 

съдържа предвидена от закон тайна. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да използват 

точно и нетенденциозно получената информация. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги предоставят 

информация за своята дейност в предвидените от закона случаи. 

(4) (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., нова – ДВ, бр. 17 от 2013 г., 

отм. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) 

 

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на линейни медийни услуги са 

длъжни да записват предоставените за разпространение от тях програми и предавания 

и да съхраняват записите в продължение на 3 месеца, считано от датата на предаването. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В случай, че в срока по ал. 1 постъпи искане за отговор 

или бъде предявен иск срещу доставчика на медийни услуги във връзка със 

съдържанието на предаване или програма, записите се пазят до приключване на делото. 

(3) Лице, което твърди, че е било засегнато в предаване, има право на достъп до 

съответния архив и на копие от записа, направено за негова сметка. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Съветът за електронни медии 

може да изисква от доставчиците на медийни услуги материали, както и да прави на 

място проверки, свързани с осъществяването на надзора по спазването на този закон. 

 

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 

2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчиците на медийни услуги и журналистите не са 

длъжни да разкриват източниците на информация. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

Журналистите не са длъжни да разкриват източниците на информация не само пред 

аудиторията, но и пред ръководството на доставчик на медийни услуги. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

Доставчиците на медийни услуги и журналистите имат право да включват в предавания 

информация от неизвестен източник, като изрично посочват това. 

(4) Журналистите са длъжни да пазят в тайна източника на информация, ако това 

изрично е поискано от лицето, което я е предоставило. 
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Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

Доставчиците на медийни услуги зачитат правото на личен живот и спазват 

законодателството за защита на личните данни на гражданите, като вземат предвид 

баланса между правото на личен живот и правото на свобода на изразяването и 

информацията. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги могат да включват в 

предаванията си информация в публичен интерес относно личния живот на граждани, 

осъществяващи правомощия на държавни органи, или на граждани, чиито решения 

имат влияние върху обществото. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

(4) (Отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

 

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги носят 

отговорност за съдържанието на медийните услуги. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в 

сила от 22.12.2020 г.) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат 

създаване или предоставяне за разпространение на предавания в нарушение на 

принципите на чл. 10 и предавания, внушаващи национална, политическа, етническа, 

религиозна и расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост или 

насилие. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в 

сила от 22.12.2020 г.) 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги не носят отговорност 

за разгласени сведения и за тяхното съдържание, когато те са: 

1. получени по официален ред; 

2. цитати от официални документи; 

3. точно възпроизвеждане на публични изявления. 

4. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

(5) При цитиране на документи не се допускат изменения. 

(6) Новините като информационни факти трябва да бъдат разграничавани от 

коментарите към тях. 

(7) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

(1) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не създават и предоставят за 

разпространение предавания, които могат да увредят физическото, психическото, 

нравственото и/или социалното развитие на децата. 

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася до предавания, предоставени във време и по начин, 

гарантиращ, че децата обикновено няма ги да чуят или видят, като: 

1. предавания в кодиран вид; 

2. предавания, които се разпространяват в програми между 23,00 и 6,00 ч. и са ясно 

обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се 

идентифицират с визуален знак през цялото време, което не изключва отговорността на 

доставчиците на медийни услуги за спазването на принципите на чл. 10 през цялото 

времетраене на програмата. 
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(3) Във връзка с прилагането на ал. 1 Съветът за електронни медии съвместно с 

доставчиците на медийни услуги, включително БНТ и БНР, изработват Кодекс за 

поведение, съдържащ мерки за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до 

предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. 

(4) Мерките по ал. 3 могат да включват избор на време на излъчване, средства за 

проверка на възрастта, кодиране и/или други подходящи технически мерки за 

информиране и защита на аудиторията. Те следва да са пропорционални на 

потенциалната вреда от предаването. Най-вредното съдържание, като например 

неоправдано насилие и порнография, е предмет на най-строги мерки. 

(5) Кодексът по ал. 3 се приема от Съвета за електронни медии и е задължителен за 

всички доставчици на медийни услуги. Съветът за електронни медии публикува 

правилата на своята интернет страница и следи за спазването им. 

(6) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата, уредени в 

Закона за закрила на детето и в други нормативни актове. 

(7) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат участие на деца в 

предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното им развитие. 

(8) Защитата на децата от неоправдано насилие и порнография по този закон се прилага 

независимо от прилагането на наказателни и други мерки, предвидени в 

законодателството. 

(9) Личните данни на деца, събрани или създадени по друг начин от доставчиците на 

медийни услуги в съответствие с мерките по ал. 4, не се обработват за търговски цели, 

като например директен маркетинг, профилиране, и съобразена с поведението реклама. 

(10) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да предоставят достатъчно 

информация относно съдържанието, което е неблагоприятно или създава опасност от 

увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на 

децата. За тази цел доставчиците на медийни услуги използват система, предвидена в 

Кодекса за поведение по ал. 3, която описва потенциално вредното естество на 

съдържанието на аудио-визуалната медийна услуга. 

(11) Съветът за електронни медии насърчава доставчиците на медийни услуги да 

обменят най-добри практики относно кодексите за поведение в областта на 

съвместното регулиране за защита на децата. 

 

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

Лица и държавни и общински органи, засегнати в предавания, включени в линейни 

медийни услуги, в които не са участвали лично или чрез свой представител, имат право 

на отговор. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В 7-дневен срок от деня на предаването лицата или 

органите по ал. 1 имат право да поискат писмено от съответния оператор 

предоставянето за разпространение на техния отговор. В искането трябва да са 

посочени оспорваните твърдения, както и датата и часът на предаването. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Операторът е задължен да осигури включването на 

отговора в следващото издание на същото предаване или в равностойно време до 24 
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часа след получаването на отговор, като не се допуска изменение или съкращаване на 

текста. 

(4) Предоставянето за разпространение на отговор е безплатно за лицата и органите по 

ал. 1. 

(5) Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната 

част от предаването. 

 

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., 

в сила от 22.12.2020 г.) (1) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги по заявка 

осигуряват най-малко 30 на сто дял за европейски произведения в своите каталози, 

както и видимо присъствие на тези произведения. 

(2) Видимото присъствие включва достъпно и атрактивно представяне на европейските 

произведения например чрез специален раздел за европейски произведения, който да 

бъде достъпен от началната страница на услугата, чрез възможността за търсене на 

европейски произведения от инструмента за търсене, който се предлага като част от 

услугата, чрез използването на европейски произведения в кампании на услугата или 

чрез определен минимален процент европейски произведения, които се рекламират в 

каталога на тази услуга, например посредством банери или подобни средства. 

(3) Задълженията по ал. 1 не се отнасят за доставчици, които са микропредприятия по 

смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на 

микропредприятията, малките и средните предприятия (обнародвана под номер 

C(2003) 1422), както и по отношение на доставчици с аудиторен дял, който е по-малък 

от 1 на сто от общата аудитория на всички аудио-визуални медийни услуги по заявка, 

предлагани на територията на Република България. 

(4) Задължението по ал. 1 не се прилага и в случаите, когато то би било неприложимо на 

практика или необосновано поради естеството или темата на аудио-визуалните 

медийни услуги. 

(5) Съветът за електронни медии изготвя ежегодни справки за европейските 

произведения в услугите по заявка и ги публикува като част от годишния си отчет. 

Съветът за електронни медии докладва на Европейската комисия за прилагането на 

мерките по ал. 1. 

(6) Делът на европейските произведения в каталозите на медийните услуги по заявка се 

изчислява на осреднена годишна база и на база брой заглавия в каталога на услугата. 

(7) Съветът за електронни медии приема правила за определяне на относителната 

тежест на отделните видове заглавия в каталозите на медийните услуги по заявка при 

изчисляване на дела на европейските произведения в тях, както и относно измерването 

на аудиторния дял на аудио-визуалните медийни услуги по заявка, при съобразяване 

със Съобщение на Европейската комисия (ОВ, С(2020) 4291 от 2 юли 2020 г.). 

 

Чл. 19а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Най-малко 50 на сто от общото годишно 

програмно време на телевизионните програми, като се изключат новините и спортните 

предавания и телевизионните игри, рекламите, телетекстът и телевизионният пазар, 

трябва да е предназначено за европейски произведения, когато това практически е 

възможно. 
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(2) Най-малко 12 на сто от програмното време по ал. 1 трябва да бъде предназначено за 

европейски произведения, създадени от независими продуценти. Изпълнението на този 

праг не включва повторенията. 

(3) Съотношението по ал. 2 трябва да бъде постигнато постепенно чрез отделяне на 

средства за достатъчно количество нови произведения, които се разпространяват не по-

късно от 5 години след тяхното създаване. 

(4) Насърчават се производството и разпространението на европейски произведения в 

радиопрограмите. 

(5) Изискванията на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за програми, които са предназначени за 

местна аудитория и се разпространяват от един оператор, който не е част от 

националната мрежа. 

(6) Съветът за електронни медии изготвя ежегодни справки за европейските 

произведения в линейните аудио-визуални медийни услуги и ги публикува като част от 

годишния си отчет. 

 

Чл. 19б. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

Радио- или телевизионен оператор, който притежава изключително право върху 

събитие с важно обществено значение по чл. 32, ал. 3, е длъжен да осигури достъп на 

другите радио- и телевизионни оператори за неговото информационно отразяване в 

съответствие с поетите от Република България задължения по влезли в сила 

международни договори. 

 

Чл. 19в. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) За целите на кратките новинарски репортажи 

всеки телевизионен оператор, установен в Европейския съюз, има право на достъп на 

справедлива, разумна и недискриминационна основа до събития, които са от значителен 

обществен интерес и се предават по силата на изключително основание от 

телевизионен оператор под юрисдикция на Република България. Достъп се иска първо 

от оператор под същата юрисдикция, ако има такъв. 

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за радиооператори под юрисдикцията 

на Република България. 

(3) Радио- и телевизионни оператори имат право свободно да избират кратки откъси от 

сигнала на оператора – носител на права, като при аудио-визуалните медийни услуги се 

отбелязва името и/или се включва логото на оператора с изключителни права, а при 

радиоуслугите се посочва източникът по подходящ начин. 

(4) Кратки откъси се използват единствено за актуално-публицистични предавания и 

новини в срок не по-дълъг от 24 часа, считано от края на събитието, и могат да бъдат 

използвани в медийни услуги по заявка само ако същото предаване се предлага на запис 

от същия доставчик на медийни услуги. 

(5) Правото на информационно отразяване включва и правото на директен достъп до 

мястото на събитието, освен ако това не е практически възможно, и на запис, който да 

се използва единствено за създаване на материал с продължителност не по-голяма от 

90 секунди. 
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(6) Правото на информационно отразяване е безплатно. По изключение може да се 

предвиди компенсация, която не надхвърля преките допълнителни разходи за 

осигуряването на достъп. 

(7) Не се допуска повторна употреба на репортажа освен по изключение за отбелязване 

на тематични събития и обзор, като репортажите могат да се запазват в архивите на 

доставчика на медийни услуги. Когато краткият репортаж е осъществен на основата на 

достъп до събитието, оригиналният материал на авторите на репортажа се унищожава 

след произвеждането му, за което се информира операторът с изключителните права. 

 

Раздел III. 

Разпоредби, приложими за услугите на платформите  

за споделяне на видеоклипове  

(Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

 

Чл. 19г. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Съветът за електронни 

медии поддържа в публичния регистър по чл. 125к актуализиран списък на 

доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, които са установени или за 

които се счита, че са установени на територията на Република България, и посочва на 

кои от изложените в § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби критерии е основана 

юрисдикцията им. Съветът за електронни медии информира Европейската комисия за 

списъка и всички негови актуализации. Несъответствия между списъка и списъците на 

други държави се уреждат в сътрудничество с Европейската комисия и съответните 

национални регулаторни органи. 

(2) Списъците на държавите се поддържат в актуално състояние от Европейската 

комисия в централизирана база данни, до която е осигурен публичен достъп. 

Европейската комисия гарантира, че националните регулаторни органи или служби 

имат достъп до тази база данни. 

(3) Ако при прилагането на този член съответните държави членки не постигнат 

съгласие относно държавата членка, която има юрисдикция, Съветът за електронни 

медии отнася без забавяне въпроса до Европейската комисия. 

 

Чл. 19д. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Без да се засяга 

прилагането на чл. 13 – 17 от Закона за електронната търговия, доставчиците на 

платформи за споделяне на видеоклипове предприемат подходящи мерки: 

1. за защита на децата от предавания, генерирани от потребители видеоклипове и 

аудио-визуални търговски съобщения, които може да увредят тяхното физическо, 

психическо, нравствено и/или социално развитие, в съответствие с чл. 17а, ал. 1 – 3; 

2. за защита на аудиторията от предавания, генерирани от потребители видеоклипове и 

аудио-визуални търговски съобщения, чието съдържание подбужда към насилие или 

омраза, насочени към група лица или член на група, въз основа на някое от основанията, 

посочени в чл. 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз; 

3. за защита на аудиторията от предавания, генерирани от потребители видеоклипове и 

аудио-визуални търговски съобщения със съдържание, чието разпространение 

съставлява престъпление съгласно Наказателния кодекс – публично подбуждане към 
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извършване на терористични престъпления, престъпления, свързани с детска 

порнография, и престъпления, свързани с расизъм и ксенофобия. 

(2) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове спазват изискванията, 

посочени в чл. 75, ал. 1 и ал. 4 – 9 по отношение на аудио-визуалните търговски 

съобщения, които организират и позиционират. 

(3) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове вземат подходящи мерки 

за спазване на определените в чл. 75, ал. 1 и ал. 4 – 9 изисквания за аудио-визуалните 

търговски съобщения, които не организират и позиционират, а са генерирани от 

потребители, като се взема предвид ограниченият контрол, упражняван от 

платформите за споделяне на видеоклипове над тези аудио-визуални търговски 

съобщения. 

(4) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове ясно информират 

потребителите на предаванията и генерираните от потребители видеоклипове, 

съдържащи аудио-визуални търговски съобщения, когато потребителите са 

декларирали съгласно ал. 8, т. 1, че тези съобщения съдържат аудио-визуални търговски 

съобщения, или когато този факт е известен на доставчика. 

(5) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове се задължават да спазват 

нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, 

разработени от Сдружение „Национален съвет за саморегулация“, включително, но не 

само, с цел ефективно да се намали излагането на деца на търговски съобщения за храни 

и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или 

физиологичен ефект, по-специално съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол 

или натрий и захари, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е 

препоръчителен. 

(6) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове определят подходящи 

мерки за изпълнение на целите на този член съобразно естеството на съответното 

съдържание, вредата, която то може да нанесе, характеристиките на категорията лица, 

които трябва да бъдат защитени, както и изложените на риск права и законни интереси, 

включително тези на доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, и на 

потребителите, създали или качили съдържанието, както и с оглед интереса на 

аудиторията. 

(7) Мерките по ал. 6 трябва да са приложими и пропорционални, като се взема предвид 

размерът на услугата на платформата за споделяне на видеоклипове и естеството на 

предоставяната услуга. Тези мерки не могат да водят до предварителен контрол или 

филтриране на качването на съдържание, което не съответства на чл. 17 от Закона за 

електронната търговия. 

(8) Мерките по ал. 6 в зависимост от случая могат да се състоят от: 

1. наличие на функция за ползвателите, които качват създадено от потребители видео, 

да декларират дали това видео съдържа аудио-визуални търговски съобщения, 

доколкото това им е известно или в разумна степен се очаква да им е известно; 

2. прозрачни и лесни за използване механизми за ползвателите на платформа за 

споделяне на видеоклипове, чрез които да сигнализират или да предупредят доставчика 

на платформата за споделяне на видеоклипове относно посоченото в ал. 1 съдържание, 

предоставяно на неговата платформа; 
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3. системи, чрез които доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, 

разясняват на потребителите на тези платформи какви са резултатите от сигналите и 

предупрежденията, посочени в т. 2; 

4. системи за проверка на възрастта на потребителите на платформи за споделяне на 

видеоклипове по отношение на съдържание, което може да увреди физическото, 

умственото или моралното развитие на децата; 

5. лесни за използване системи, които позволяват на ползвателите на платформи за 

споделяне на видеоклипове да оценяват посоченото в ал. 1 съдържание; 

6. системи за родителски контрол, които се контролират от крайните ползватели по 

отношение на съдържанието, което може да увреди физическото, умственото или 

моралното развитие на децата; 

7. прозрачни, лесни за използване и ефективни процедури за разглеждането и вземането 

на решения по жалби на ползватели до доставчика на платформа за споделяне на 

видеоклипове във връзка с изпълнението на мерките, посочени в т. 2 – 6; 

8. ефективни мерки и инструменти за медийна грамотност и повишаване на 

осведомеността на потребителите за тези мерки и инструменти. 

(9) Личните данни на деца, събрани или получени по друг начин от доставчиците на 

платформи за споделяне на видеоклипове съгласно ал. 8, т. 4 и 6, не се обработват за 

търговски цели като директен маркетинг, профилиране и съобразена с поведението 

реклама. 

(10) Доставчиците на платформите за споделяне на видеоклипове изготвят общи 

условия, които се съгласуват със Съвета за електронни медии за съответствие с 

разпоредбите на този член. Те задължително съдържат мерките по ал. 6, с които се 

гарантира: 

1. спазването на посочените в ал. 1 изисквания; 

2. безпристрастното уреждане на споровете между доставчиците и потребителите чрез 

извънсъдебен механизъм, без да се лишават потребителите от правната защита, 

осигурена от националното право; 

3. спазването на изискванията по чл. 75, ал. 1 и ал. 4 – 9 по отношение на търговските 

съобщения, които не се организират и позиционират от доставчика за платформа за 

споделяне. 

(11) Ако Република България упражни свободата си да наложи на доставчиците на 

платформи за споделяне на видеоклипове мерки, които са по-подробни или по-строги 

от мерките, посочени в чл. 28б, параграф 3 от Директива 2010/13/ЕС, изменена с 

Директива (ЕС) 2018/1808, се прилагат изискванията, установени в приложимото право 

на Съюза. 

(12) Насърчава се саморегулирането чрез кодекси за поведение на Европейския съюз 

съгласно чл. 4б. Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове се 

насърчават да обменят най-добри практики относно кодексите за поведение в областта 

на съвместното регулиране. 

(13) Независимо от прилагането на този закон от Съвета за електронни медии, 

потребителите на платформите за споделяне на видеоклипове могат да защитят 

правата си пред съд по отношение на доставчиците на платформи за споделяне на 

видеоклипове в съответствие с ал. 1 и ал. 6 – 8. 
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Глава втора. 

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ  

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 96 ОТ 2001 Г.) 

 

Раздел I. 

Общи условия 

 

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) 

Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира 

медийните услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове в случаите 

и по реда, предвидени в този закон. 

(2) При осъществяване на своята дейност Съветът за електронни медии упражнява 

своите правомощия безпристрастно и прозрачно и в съответствие с целите на 

Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, като се ръководи от 

интересите на обществото, защитава свободата на словото, независимостта на 

доставчиците на медийни услуги, медийния плурализъм, културното и езиковото 

многообразие, защитата на потребителите, достъпността, недискриминацията, 

правилното функциониране на вътрешния пазар и насърчаването на лоялна 

конкуренция. 

(3) Съветът за електронни медии не може да иска или да приема указания от друг орган 

във връзка с упражняването на правомощията, които са му възложени с този закон. 

 

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

Съветът за електронни медии е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище 

София, чийто председател е първостепенен разпоредител с бюджет. 

 

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) 

В дейността си Съветът за електронни медии се подпомага от администрация, чиято 

структура и щат определя самостоятелно съобразно средствата, предвидени за 

съответната година. За администрацията на Съвета за електронни медии се прилага 

Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон. 

(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, 

работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се 

прилага чл. 107а от Кодекса на труда. 

 

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии приема правилник за 

устройството и дейността си. 

Раздел II. 

Състав на Съвета за електронни медии  

(Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

 

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2010 г., в сила от 22.06.2010 г.) 

Съветът за електронни медии се състои от 5 членове, от които 3 се избират от Народното 

събрание и 2 се назначават от президента на републиката. 
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(2) (Отм. – ДВ, бр. 44 от 2018 г.) 

 

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

Членове на Съвета за електронни медии могат да бъдат лица с българско гражданство, 

висше образование и опит в следните области: електронни медии, електронни 

съобщения, журналистика, право или икономика, и имат обществен авторитет и 

професионално признание. 

 

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Не могат да бъдат членове на Съвета за електронни 

медии лица, които са: 

1. осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер; 

2. еднолични търговци, собственици на капитала на търговски дружества, съдружници, 

управители, прокуристи или членове на ръководни и контролни органи на търговски 

дружества и кооперации; 

3. (обявена за противоконституционна и за несъответстваща на международните 

договори, по които България е страна с РКС № 8 от 2013 г. – ДВ, бр. 91 от 2013 г.) били 

щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност. 

 

Чл. 27. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) По време на своя мандат, а по т. 4 – две 

години след изтичането му, по т. 5 – една година след изтичането му, членовете на 

Съвета за електронни медии не могат: 

1. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) да заемат друга платена длъжност по трудов договор; 

2. да заемат изборни длъжности в държавни и общински органи, в ръководни органи на 

политически партии и коалиции и в синдикати; 

3. да са членове на органи за управление, контрол или надзор на търговски дружества и 

кооперации; 

4. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) да са консултанти или членове 

на органи за управление, контрол и надзор на доставчици на медийни услуги, както и да 

придобиват дялове и акции в тях и в рекламни агенции; 

5. (доп. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) да са консултанти или членове 

на органи за управление, контрол или надзор на организации с нестопанска цел – 

доставчици на медийни услуги; 

6. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) да получават под каквато и да е форма възнаграждение от 

доставчик на медийни услуги, освен съгласно законодателството за интелектуална 

собственост. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Работодателите, които са в трудово правоотношение с 

лице, което става член на Съвета за електронни медии, са длъжни по негово искане да 

му разрешат неплатен отпуск за времетраенето на мандата му. След изтичането или 

прекратяването на мандата му те са длъжни да го възстановят на заеманата преди това 

длъжност, ако то пожелае това. 

 

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Преди встъпване в длъжност членовете на Съвета за 

електронни медии подписват декларация, в която потвърждават, че отговарят на 

изискванията по този закон. Декларациите се съхраняват в архива на Съвета за 

електронни медии. 
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Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 

2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Всеки член на Съвета за 

електронни медии и конкурсната комисия по чл. 116в е длъжен да разкрие писмено пред 

Съвета за електронни медии всеки частен интерес по смисъла на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Частен интерес е налице и винаги, когато лицата 

по ал. 1 или членове на техните семейства, както и лица, с които всяко от тях е 

икономически свързано: 

1. (предишна б. „а“ – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) предоставят медийни 

услуги по смисъла на този закон; 

2. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., предишна б. „б“ – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 

2010 г.) бъдат назначени в надзорни или управителни органи на доставчици на медийни 

услуги, предприятия, които предоставят електронни съобщителни услуги, или 

юридически лица с регистриран предмет „рекламна дейност“ или осъществяващи 

рекламна дейност. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. – 

ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Задължението на лицата по ал. 1 се осъществява чрез подаване на 

декларация до Съвета за електронни медии. Декларациите по тази алинея се съхраняват 

в специален публичен регистър при Съвета за електронни медии. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Член на Съвета за електронни медии, който има частен 

интерес при вземането на дадено решение, е длъжен да го заяви и да не участва в 

обсъждането и гласуването. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Засегната страна, както и всеки 

заинтересован, може да иска от Административния съд – София област да отмени 

взетите в нарушение на предходната алинея решения. 

 

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2010 г., в сила от 22.06.2010 г.) 

Членовете на Съвета за електронни медии се избират или назначават за срок шест 

години. Съставът на Съвета за електронни медии се обновява през две години от 

квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2010 г., в сила от 22.06.2010 г.) Едно лице не може да бъде член 

на Съвета за електронни медии повече от два мандата. Мандатите не могат да бъдат 

последователни. 

(3) Членовете на Съвета за електронни медии изпълняват задълженията си до 

встъпването в длъжност на новите членове. 

 

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Мандатът на член на Съвета за електронни медии 

се прекратява предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при смърт. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Освобождаването на член на Съвета за електронни медии 

се извършва с решение на Съвета за електронни медии: 

1. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) при постъпване на писмено заявление, подадено до 

председателя на Съвета за електронни медии от лицето, което подава оставка; 
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2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест 

месеца; 

3. при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон; 

4. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) при влизане в сила на присъда, с която е наложено 

наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление; 

5. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При предсрочно прекратяване на мандат на член на 

Съвета за електронни медии в срок до 1 месец от деня на смъртта или на решението по 

ал. 2 компетентният орган избира или назначава на негово място нов член до края на 

съответния мандат. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Предсрочно прекратяване на 

мандата по ал. 2, т. 1, 4 и 5 и при смърт се обявява пред Съвета за електронни медии от 

неговия председател. 

 

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) На първото си заседание членовете на Съвета за 

електронни медии избират от състава си председател за срок една година. 

(2) Председателят: 

1. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) представлява Съвета за електронни медии; 

2. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) свиква заседанията на Съвета за електронни медии и ги 

ръководи; 

3. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) подписва актовете на Съвета за електронни медии, взети 

в изпълнение на този закон; 

4. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) осъществява връзките на Съвета 

за електронни медии с държавните органи и с доставчиците на медийни услуги, както и 

с международните организации в областта на медийните услуги; 

5. (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) издава наказателни постановления за нарушения на 

разпоредбите на този закон; 

6. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) подготвя заседанията на Съвета за електронни медии; 

7. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) ръководи 

работата на администрацията; 

8. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) контролира изпълнението на приетите актове. 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Освобождаването на председателя от поста му става с 

изтичане на едногодишния срок, за който е избран – автоматично, или по негово 

собствено желание – с решение на Съвета за електронни медии. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии по предложение на всеки 

един от неговите членове може да вземе решение за предсрочно прекратяване на 

мандата на председателя поради неизпълнение на неговите задължения. 

(6) В решенията по ал. 4 и 5 се определя датата на следващото заседание, на което се 

провежда нов избор. 
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Раздел III. 

Правомощия на Съвета за електронни медии 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

 

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии: 

1. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) осъществява надзор върху дейността на доставчиците на 

медийни услуги за спазването на този закон; 

2. избира и освобождава генералните директори на БНР и БНТ; 

3. утвърждава по предложение на генералните директори членовете на управителните 

съвети на БНР и БНТ; 

4. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) дава становище при изготвяне на нормативни актове и 

при сключване на междудържавни споразумения в областта на медийните услуги; 

5. дава становище по проекта за субсидия от държавния бюджет за БНР и БНТ; 

6. утвърждава ежегодно извънбюджетната план-сметка на фонд „Радио и телевизия“; 

7. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) организира изучаване на обществената оценка за 

дейността на доставчиците на медийни услуги и на техните медийни услуги; 

8. (изм. и доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) дава становище относно 

измененията на размера на таксите, събирани съгласно тарифата по чл. 102, ал. 6; 

9. (доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – 

ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) взема решения за издаване, изменение, 

отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензия за радиодейност за създаване на 

програми, предназначени за разпространение чрез налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване; 

10. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) сезира компетентните органи за нарушения на 

нормативните актове при осъществяване на медийните услуги; 

11. определя състава на управителния съвет на фонд „Радио и телевизия“, приема 

правилници за устройството и дейността на фонда и на управителния съвет и назначава 

изпълнителния директор на фонда; 

12. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

може да издава задължителни указания на доставчиците на медийни услуги за спазване 

изискванията на чл. 33; 

12а. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

приема решения относно предавания, които са създадени и предоставени за 

разпространение в нарушение на изискванията на чл. 17а, ал. 1 и Кодекса за поведение 

по чл. 17а, ал. 3, като определя срок за отстраняване на констатираните нарушения не 

по-дълъг от три дни; 

13. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., доп. – 

ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) изисква от 

Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите 

параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радиопрограми за 

посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата 

територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими 

мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима 

техническа информация; 
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14. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в 

сила от 22.12.2020 г.) провежда конкурс за определяне на радиооператор, на който се 

издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични 

и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване; 

15. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. – 

ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) издава 

индивидуална лицензия за радиодейност на спечелилия конкурса по т. 14 и уведомява 

Комисията за регулиране на съобщенията с оглед издаване на същото лице на 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване; 

16. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) води 

публичен регистър на: 

а) радио- и телевизионни програми, които се разпространяват чрез кабелни електронни 

съобщителни мрежи, сателит и електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване; 

б) радио- и телевизионни програми, които се разпространяват чрез налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване; 

в) медийни услуги по заявка; 

г) предприятия, които разпространяват български и чуждестранни програми; 

д) (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) платформите за споделяне на 

видеоклипове; 

16а. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) извършва регистрация на радио- и телевизионни 

програми, изменя и заличава регистрация и издава удостоверения за регистрация; 

17. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) съвместно с други органи представлява Република 

България в междудържавни и междуправителствени организации по въпроси, 

отнасящи се до електронните медии, и осъществява координиращи функции между 

държавните ведомства и неправителствени организации с оглед формулирането на 

обща политика по отношение на електронните медии; 

18. (доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., предишна т. 12 – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 

2010 г.) взема други решения в изпълнение на правомощията си по този закон, и влезли 

в сила международни договори в областта на медийните услуги, по които Република 

България е страна; 

19. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) взема 

решения за издаване, изменение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на 

индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност на радио- и телевизионни 

оператори за национални/регионални програми, които имат право да бъдат 

разпространявани от предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни 

съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален и/или 

регионален обхват; 

20. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) определя вид и профил на лицензираните по т. 19 

български телевизионни програми, които се разпространяват чрез мрежи за наземно 

цифрово телевизионно радиоразпръскване в случаите и по реда, определени в закон; 
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21. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) съгласува вида и профила на телевизионните програми, 

които се разпространяват чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване по реда на този закон; 

22. (нова – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) изработва специализиран 

мониторинг на дейността на доставчиците на медийни услуги при произвеждане на 

предизборна кампания, който предоставя на Централната избирателна комисия; обемът 

и параметрите на специализирания мониторинг се определят по споразумение между 

Съвета за електронни медии и Централната избирателна комисия, сключено преди 

откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на 

програмите; 

23. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) предприема и насърчава 

предприемането на мерки и дейности, насочени към развитие на медийната грамотност 

в обществото; 

24. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) осъществява надзор върху 

доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове за спазване изискванията на 

този закон, отнасящи се до тяхната дейност. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) В изпълнение на своите правомощия Съветът за 

електронни медии приема правилници, решения и декларации и дава становища в 

предвидените от закона случаи. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии 

приема и публикува списък на събитията с важно обществено значение и обезпечава 

мерки за защита на достъпа на аудиторията до отразяването им, така че оператор под 

юрисдикцията на Република България с придобити изключителни права за събития с 

важно обществено значение да упражнява тези права по такъв начин, че: 

1. да не лиши значителна част от аудиторията в страната от възможността да следи тези 

събития на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно, поради обективни 

причини от обществен интерес – чрез отразяване на тези събития след време, изцяло 

или отчасти, по безплатната телевизия; 

2. да не лиши значителна част от аудиторията в държава-членка на Европейския съюз, 

или държава-страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, от 

възможността да следи на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно, 

поради обективни причини от обществен интерес – чрез отразяване след време, изцяло 

или отчасти по безплатната телевизия, на събитията с важно обществено значение 

съгласно разпоредбите, приети от тази друга държава, при условия на взаимност. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) При неизпълнение на решението по ал. 1, т. 12а 

председателят на Съвета за електронни медии издава разпореждане по чл. 117, ал. 3, т. 3. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

(6) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 

28 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

(7) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 

2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Съветът за електронни медии предоставя на 

Европейската комисия и на независимите регулаторни органи на държавите – членки 

на Европейския съюз, в областта на медийните услуги информация, необходима за 

прилагането на Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808. 
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(8) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Съветът за електронни медии 

приема рамка за ефективно съвместно регулиране в изпълнение на чл. 4б, ал. 2 и следи 

за съответствието на актовете по чл. 4б, ал. 1 с нея. Производство може да се образува и 

по искане на заинтересовано лице. Образувано производство за съответствие 

приключва с решение на Съвета за електронни медии. В случай че Съветът за 

електронни медии установи несъответствие с рамката, за доставчиците на медийни 

услуги и/или доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове не възникват 

задължения за спазването на съответния акт. 

 

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Съветът за електронни медии осъществява надзор 

върху дейността на доставчиците на медийни услуги само относно: 

1. спазването на принципите по чл. 10 и на съотношението по чл. 19а, ал. 1 и 2; 

2. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

спазването на изискванията на чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 17, ал. 2 и чл. 17а; 

3. отразяването на изборите на държавни органи и органи на местното самоуправление; 

4. спазването на изискванията относно търговските съобщения; 

5. съобразяването с нормите относно благотворителната дейност, спонсорството и 

продуктовото позициониране; 

6. опазването на предвидените от закона тайни в медийните услуги; 

7. спазването на изискванията за предаванията, насочени към децата; 

8. информацията за решения на правораздавателните и другите държавни органи в 

предвидените от закона случаи; 

9. защитата на правата на потребителите; 

10. техническото качество на предаванията и програмите; 

11. спазването на предвидените в закона, в лицензиите и във влезлите в сила 

международни договори, по които Република България е страна, ограничения; 

12. спазването на условията на издадените лицензии и извършените регистрации. 

 

Чл. 33а. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Политиката за медийна 

грамотност съдържа мерки за развитието на умения и знания, които позволяват на 

гражданите: 

1. да правят информиран избор за медийното съдържание и за медийните услуги; 

2. да използват медийните услуги и медийното съдържание по безопасен начин; 

3. да създават медийно съдържание и да участват отговорно, етично и ефективно в 

различните форми на комуникация. 

(2) Министърът на културата: 

1. инициира и ръководи дейността по изготвяне на национална политика за медийна 

грамотност; 

2. докладва на Европейската комисия относно изпълнението на мерките за медийна 

грамотност. 

(3) Съветът за електронни медии работи за развитие на медийната грамотност в 

сътрудничество с широк кръг заинтересовани страни, включително с Министерството 

на културата, Министерството на образованието и науката и с други органи на 

публичната власт, доставчици на медийни услуги, академични среди, организации на 

гражданското общество и потребители, като: 
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1. участва в изготвянето на национална политика за медийна грамотност; 

2. събира информация относно участието на доставчиците на медийни услуги и 

платформите за споделяне на видеоклипове в изпълнение на политиката по т. 1, 

анализира резултатите и предприема актуализиране на политиката на всеки три 

години; 

3. изготвя ежегоден доклад за изпълнението на политиката като част от отчета по чл. 39. 

 

Раздел IV. 

Заседания 

 

Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии се свиква на 

заседания от председателя: 

1. по негова инициатива, или 

2. по искане на най-малко една трета от членовете му. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Поканата за заседанието съдържа проект за дневния ред 

на заседанието. Проектът се публикува и на интернет страницата на Съвета за 

електронни медии не по-късно от 24 часа преди заседанието. 

 

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 

г., предишен текст на чл. 35, изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Съветът за електронни медии 

провежда заседания, които са редовни, ако на тях присъстват толкова членове, колкото 

са необходими за вземане на решения по дневния ред. Решенията се вземат лично и 

присъствено с явно гласуване. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Заседанията на Съвета за електронни медии са публични. 

За определени точки от дневния ред съветът може да проведе закрито заседание, когато 

вземането на решение изисква обсъждане на защитена от закон информация. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Съветът за електронни медии огласява публично взетите 

решения във връзка с осъществяването на своите правомощия, включително начина, по 

който прилага закона, както и основанията за промяна на своята практика. В тридневен 

срок пълните протоколи от заседанията се публикуват на интернет страницата на 

Съвета за електронни медии. Решенията на Съвета за електронни медии са мотивирани. 

 

Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При вземане на решенията си членовете на Съвета за 

електронни медии се ръководят от принципите на: 

1. колегиалност; 

2. публичност и прозрачност; 

3. независимост при обсъжданията и вземането на решения; 

4. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) сътрудничество с държавните органи, доставчиците на 

медийни услуги и неправителствените организации с дейност в областта на медийните 

услуги или защитата на авторското право и сродните му права; 

5. защита на интересите на зрителите и слушателите. 

 

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии взема решения с 

обикновено мнозинство от всичките членове. 
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(2) Решенията по чл. 31, ал. 1 и 5 и чл. 32, ал. 1, т. 3 се вземат с мнозинство две трети от 

всички членове. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Ако на три поредни заседания в продължение на един 

месец не се вземе решение по ал. 2, то се взема с обикновено мнозинство. 

 

Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 

2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията на Съвета за електронни медии подлежат на 

обжалване пред Административния съд – София област. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) Обжалването на решенията на Съвета за електронни 

медии за избор и освобождаване на членовете на управителните съвети и генералните 

директори на БНР и БНТ, както и на решенията по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 3 и по чл. 32, ал. 1, т. 

12а, не спира изпълнението им. 

 

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 

2017 г.) Съветът за електронни медии представя за обсъждане и приемане от Народното 

събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 31 март на следващата година и 

го публикува на своята интернет страница. 

(2) Съветът за електронни медии ежемесечно издава информационен бюлетин, в който 

се публикуват взетите решения и актуални статии по проблемите на аудио-визуалната 

култура, резултатите от мониторинга на доставчиците на медийни услуги, както и 

проучванията на общественото мнение, поръчани от Съвета за електронни медии, 

издадените актове за установяване на административни нарушения, наказателните 

постановления и постановените при тяхното оспорване съдебни решения. Бюлетинът 

се публикува на страницата на Съвета за електронни медии в интернет. 

 

Раздел V. 

Финансиране и възнаграждение 

 

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии се финансира от фонд 

„Радио и телевизия“. 

 

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За времето, през което изпълняват своите 

функции, членовете на Съвета за електронни медии получават месечно възнаграждение 

в размер, равняващ се на три средномесечни заплати на заетите лица в народното 

стопанство по данни на Националния статистически институт. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

(3) Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие на основата 

на средномесечната заплата за последния месец от предходното тримесечие. 

 

Чл. 41а. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Съветът за електронни 

медии осъществява обмен на информация, необходима за прилагане на Директива 

2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, с националните регулаторни органи 

и с Европейската комисия, и по-специално на членове 2 – 4 – с регулаторите на другите 

държави – членки на Европейския съюз. 
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(2) Когато Съветът за електронни медии бъде уведомен от доставчик на медийни 

услуги, попадащ под юрисдикцията на Република България, че той ще предоставя 

услуга, изцяло или предимно насочена към аудиторията на друга държава – членка на 

Европейския съюз, Съветът за електронни медии уведомява националния регулаторен 

орган на съответната държава. 

(3) Когато територия на друга държава – членка на Европейския съюз, е целева за 

доставчик на медийни услуги под юрисдикцията на Република България и 

регулаторният орган на тази държава изпрати искане до Съвета за електронни медии 

във връзка с дейностите на доставчика, Съветът за електронни медии прави всичко 

възможно да отговори на искането в двумесечен срок или в по-кратък срок, ако това е 

предвидено в Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808. 

(4) Когато територията на Република България е целева за доставчик на медийни услуги 

под юрисдикцията на друга държава от Европейския съюз, Съветът за електронни 

медии може да отправи искане във връзка с дейностите на този доставчик до 

регулаторния орган на съответната държава. При поискване Съветът за електронни 

медии предоставя на регулаторния орган на държавата от Европейския съюз, която има 

юрисдикция, всякаква информация, която може да помогне при разглеждането на 

искането. 

 

Чл. 41б. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Съветът за електронни 

медии участва чрез свои представители в дейността на Групата на европейските 

регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA). 

 

Глава трета. 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО И БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

 

Раздел I. 

Общи положения 

 

Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Българското национално 

радио и Българската национална телевизия са юридически лица със седалище София, 

чиито генерални директори са първостепенни разпоредители с бюджет. 

(2) Българското национално радио и Българската национална телевизия осъществяват 

оперативно управление върху имуществото – държавна собственост, което им е 

предоставено до влизането на този закон в сила. 

 

Чл. 43. (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 44. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Разпространението на радио- и телевизионните 

програми на БНР и БНТ се извършва чрез електронни съобщителни мрежи и/или 

съоръжения за наземно аналогово радиоразпръскване, които са собственост на БНР и 

БНТ, или въз основа на договор с предприятие, предоставящо електронни съобщителни 

услуги. 
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Държавата взема необходимите мерки за гарантиране 

разпространението на програмите на БНР и БНТ на цялата територия на страната при 

осъществяване на политиката в областта на електронните съобщения. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Българската национална телевизия и Българското 

национално радио осигуряват излъчването на националните си програми посредством 

спътник/спътници върху покритието на териториите на Европа и други континенти, на 

които има граждани с български произход по данни на Агенцията за българите в 

чужбина и чрез собствени изследвания. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Средствата за изпълнение на дейностите по ал. 1 се 

осигуряват от държавния бюджет. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Българската национална телевизия и Българското 

национално радио предоставят безвъзмездно националните и регионалните си 

програми на предприятия, осъществяващи електронни съобщения чрез кабелни 

електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни 

програми, както и за спътниково и наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Българското национално радио и Българската 

национална телевизия въвеждат и предлагат нови медийни услуги. 

(2) Българското национално радио и Българската национална телевизия създават 

условия за разпространение и прилагане на цифрови и други нови технологии в радио- 

и телевизионната дейност. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Държавата изпълнява 

задължението по чл. 44, ал. 2, като Съветът за електронни медии издава лицензии на 

БНР и БНТ за разпространение на програмите им чрез електронни съобщителни мрежи 

за наземно цифрово радиоразпръскване. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Държавата взема съответните 

мерки за гарантиране на необходимото цифрово оборудване за създаването на 

програми в съответствие с приложимите цифрови технологии. 

 

Чл. 46. (1) Българското национално радио и Българската национална телевизия имат 

право да сключват договори за закупуване на готови аудио- и аудио-визуални 

произведения. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Българското национално радио и Българската 

национална телевизия могат да сключват договори с други доставчици на медийни 

услуги за доставка, препредаване или обмен на предавания и програми. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Българското национално радио 

създава и поддържа музикални състави, които развиват звукозаписна и концертна 

дейност. 

 

Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Българското национално радио и Българската 

национална телевизия имат право сами да създават програми и предавания или да 

възлагат създаването им на независими продуценти, както и да участват в съвместни 

продукции. 
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(2) Продуценти на новини и актуално-публицистични предавания с политическа и 

икономическа тематика, разпространявани в програмите на БНР и БНТ, могат да бъдат 

само Българското национално радио и Българската национална телевизия. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Създаването на аудио- и аудио-визуални произведения 

от независими продуценти се извършва чрез конкурс и сключване на договор с БНР и 

БНТ. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Принципите на отношенията и редът за производство на 

съвместни продукции, за провеждане на конкурси и за сключване на договори с 

независимите продуценти се уреждат в правилник, приет от управителния съвет. 

 

Чл. 47а. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 48. Българското национално радио и Българската национална телевизия имат право 

да включват безплатно в новините си репортажи и информации за събития, за които 

друг радио- или телевизионен оператор има изключителни права за отразяване, в 

съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, като задължително 

обявяват източника на информация. 

 

Раздел II. 

Програми на БНР и БНТ 

 

Чл. 49. (1) Българското национално радио и Българската национална телевизия 

създават национални и регионални програми; предавания за чужбина, включително за 

българите зад граница; предавания, предназначени за българските граждани, за които 

българският език не е майчин, включително и на техния език. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Регионалните програми отразяват събития от местно 

значение. Те се създават в регионалните радио- и телевизионни центрове и са 

предназначени както за населението от съответния регион, така и за участие в 

националните радио- и телевизионни програми. 

(3) Територията на регионите, регионалните програмни схеми и участието на радио- и 

телевизионните центрове със собствени предавания при създаването на националните 

радио- и телевизионни програми се утвърждават от управителните съвети на БНР и 

БНТ. 

 

Чл. 50. Българското национално радио и Българската национална телевизия изготвят 

програмната си политика в съответствие с изискванията за национални обществени 

оператори за радио- и телевизионна дейност. 

 

Чл. 51. Българското национално радио и Българската национална телевизия са длъжни 

незабавно и безвъзмездно да предоставят при поискване програмно време за служебни 

съобщения на представители на държавни органи в случаи на бедствие или на 

непосредствена заплаха за живота, сигурността и здравето на населението или на 

отделни лица. 
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Чл. 52. (1) Право на обръщение по БНР и БНТ имат президентът на републиката, 

председателят на Народното събрание, министър-председателят, главният прокурор и 

председателите на Конституционния съд, на Върховния административен съд и на 

Върховния касационен съд. 

(2) По решение на Народното събрание БНР и БНТ са длъжни незабавно да предоставят 

програмно време за пряко предаване на пленарни заседания. 

(3) Предоставянето на програмно време по ал. 1 и 2 е безвъзмездно. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) С цел осигуряване на 

публичност и прозрачност на дейността на Народното събрание БНТ предоставя 

програмно време на Народното събрание при условия и по ред, определени в договор. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 68 от 2020 г.) Българската национална телевизия при условия и по 

ред, определени в договор, предоставя на Народното събрание за свободно и 

безвъзмездно ползване сигнал за откритите заседания, които се излъчват в реално 

време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 

 

Чл. 53. (1) Българското национално радио и Българската национална телевизия могат 

да дадат програмно време за обръщение към вярващите и за предаване на значими 

религиозни церемонии по искане от: 

1. Българската православна църква; 

2. други официално регистрирани вероизповедания. 

(2) Условията и редът за предоставяне на програмно време по ал. 1 се определят в 

правилника за организацията и дейността на БНР и БНТ. 

 

Чл. 54. Условията и редът за предоставяне на програмно време по БНР и БНТ при участие 

в предизборни кампании се определят със закон. 

 

Раздел III. 

Управление на БНР и БНТ 

 

Чл. 55. (1) Органи на управление на Българското национално радио са: 

1. управителният съвет на БНР; 

2. генералният директор на БНР. 

(2) Органи на управление на Българската национална телевизия са: 

1. управителният съвет на БНТ; 

2. генералният директор на БНТ. 

 

Чл. 56. Генералните директори на БНР и БНТ и членовете на управителните съвети 

осъществяват своята дейност на основание на договори, с които им се възлага 

управлението. 

Чл. 57. (1) Работодателят, който е в трудово правоотношение с лице по чл. 55, е длъжен 

да му разреши неплатен отпуск за времетраенето на съответния мандат. След 

изтичането или прекратяването на мандата той е длъжен да го възстанови на заеманата 

преди това длъжност. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Лицата по чл. 55, които към момента на избора или 

утвърждаването от Съвета за електронни медии са в трудово правоотношение с друг 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

441  

работодател, имат право да го прекратят при условията на чл. 325, т. 8 от Кодекса на 

труда. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Лицата по чл. 55, които към 

момента на избора или утвърждаването от Съвета за електронни медии заемат 

академични длъжности във висши училища или научни организации, имат право да 

продължат да извършват преподавателска или научна дейност по време на мандата си. 

 

Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Управителните съвети на БНР и БНТ се състоят 

от по петима членове, утвърждавани от Съвета за електронни медии по предложение на 

съответните генерални директори. 

(2) Управителните съвети на БНР и БНТ включват в състава си съответния генерален 

директор, който е председател на съвета по право. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При отсъствие генералният директор на БНТ или БНР 

упълномощава член на управителния съвет да го замества. 

 

Чл. 59. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Членове на управителните съвети на БНР и БНТ 

могат да бъдат лица с българско гражданство, които имат местожителство на 

територията на страната, висше образование и професионален опит в областта на 

радио- и телевизионната дейност, на културата, журналистиката, аудиовизията, 

електронните съобщения, правото или икономиката. 

(2) Не могат да бъдат членове на управителен съвет на БНР, съответно на БНТ, лица, 

които са: 

1. осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер; 

2. еднолични търговци, собственици, съдружници, управители, прокуристи или членове 

на ръководни и контролни органи на търговски дружества и кооперации; 

3. (обявена за противоконституционна и за несъответстваща на международните 

договори, по които България е страна с РКС № 8 от 2013 г. – ДВ, бр. 91 от 2013 г.) били 

щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност. 

 

Чл. 60. (1) Мандатът на управителните съвети на БНР и БНТ е 3 години. 

(2) Едно лице може да бъде избирано в управителен съвет на БНР или в управителен 

съвет на БНТ за не повече от два мандата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Едно лице не може едновременно да бъде член на 

управителните съвети на БНР и БНТ, както и да е член на един от тях и на Съвета за 

електронни медии. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) В случай че при изтичане на 

мандата на генералните директори на БНР, съответно на БНТ, изборът по чл. 66, ал. 1 не 

е осъществен и се прилага разпоредбата на чл. 66, ал. 4, членовете на управителните 

съвети на БНР, съответно на БНТ, изпълняват своите правомощия до утвърждаването 

на новите управителни съвети от Съвета за електронни медии. 

 

Чл. 61. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Мандатът на член на управителен съвет се 

прекратява предсрочно от Съвета за електронни медии по предложение на съответния 
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генерален директор на основанията за предсрочно прекратяване на мандат на член на 

Съвета за електронни медии. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

 

Чл. 62. Управителният съвет на БНР, съответно управителният съвет на БНТ: 

1. определя основните насоки за развитие, обема и структурата на програмата; 

2. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) приема правилници за структурата и организацията на 

дейността, за работната заплата, за заплащането на извънщатните сътрудници, за 

редакционната дейност, за рекламната дейност, за съхраняването и ползването на 

фондовете и за независимите и съвместните продукции; 

3. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) определя основните насоки за 

развитие, обема и структурата на програмата и одобрява създаването на програми 

съвместно с други физически и юридически лица или радио- и телевизионни оператори 

по предложение на генералния директор на БНТ; 

4. приема структурата и щатното разписание на служителите, условията и реда за 

сключване на договори с извънщатни сътрудници и журналисти; 

5. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) приема проектобюджета и включената в него субсидия от 

държавния бюджет; след съгласуване със Съвета за електронни медии изпраща в 

Министерството на финансите проекта за субсидия за включването ѝ в проекта за Закон 

за държавния бюджет; 

6. приема бюджета и неговото разпределение, числеността на персонала, средната 

работна заплата и средствата за работна заплата; 

7. приема отчета за изпълнение на бюджета; 

8. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) по предложение на генералните директори взема решение 

за откриване и закриване на регионални центрове и определя техния статут, структура 

и управление, съгласувано със Съвета за електронни медии; 

9. (нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) приема промени по бюджета на 

първостепенния разпоредител с бюджет, включително по бюджетите на 

второстепенните разпоредители с бюджет; 

10. (нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) определя разпоредителите с 

бюджет от по-ниска степен по съответните бюджети; 

11. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) определя професионални 

изисквания към категории заети лица в радио- и телевизионната дейност; 

12. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) утвърждава 

длъжностните характеристики на служителите; 

13. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) утвърждава всички 

договори за реклама и спонсорство, както и всички други договори със стойност над 

посочената в правилниците за организация и дейност; 

14. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) утвърждава 

сключването и прекратяването на трудовите договори на ръководни длъжностни лица 

в БНР, съответно в БНТ, и техните поделения съгласно списък на длъжностите, посочени 

в правилниците за организацията и дейността им; 

15. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) решава други въпроси 

в кръга на своята компетентност. 
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Чл. 63. (1) Управителните съвети на БНР и БНТ се свикват на заседания от генералния 

директор: 

1. по негова инициатива, или 

2. по искане на най-малко двама от членовете на съвета. 

(2) Поканата за заседанието съдържа проект за дневния ред на заседанието. 

(3) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват членове, достатъчни за вземане на 

решения по предварително обявения дневен ред. 

 

Чл. 64. Управителните съвети на БНР и БНТ вземат решение с обикновено мнозинство 

от всички членове. 

 

Чл. 65. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Членовете на управителните съвети получават от 

БНР, съответно от БНТ, за времето на мандата си месечно възнаграждение в размер на 

три четвърти от месечното възнаграждение на членовете на Съвета за електронни 

медии. 

 

Чл. 66. (1) (Доп. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За генерални директори на БНР, съответно на БНТ, 

се избират лица, отговарящи на изискванията за член на Съвета за електронни медии. 

За кандидатите за генерален директор на БНР се изисква не по-малко от петгодишен 

трудов стаж в радио, а за кандидатите за генерален директор на БНТ не по-малко от 

петгодишен трудов стаж в телевизия. 

(2) Мандатът на генералните директори на БНР, съответно на БНТ, е 3 години. 

(3) Генералните директори на БНР, съответно на БНТ, могат да бъдат избирани на 

същата длъжност за не повече от два последователни 3-годишни мандата. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 46 от 2016 г.) В случай че при изтичане на мандата на генералния 

директор на БНР, съответно на БНТ изборът по ал. 1 не е осъществен, те продължават да 

изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите генерални 

директори. 

 

Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Мандатът на генералния 

директор на БНР, съответно на БНТ, се прекратява предсрочно: 

1. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) на основанията, предвидени за предсрочно прекратяване 

на мандат на член на Съвета за електронни медии; 

2. ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или 

системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на 

дейността на радио- и телевизионните оператори. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При предсрочно прекратяване на мандат на генерален 

директор и до провеждане на нов избор, който да се проведе в срок до три месеца, 

ръководството на съответната организация се възлага на лице, определено от Съвета за 

електронни медии и отговарящо на изискванията по чл. 66. 

 

Чл. 68. (1) (Предишен текст на чл. 68 – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) 

Генералният директор на БНР, съответно на БНТ: 

1. провежда програмната политика; 
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2. осъществява оперативното ръководство на БНР, съответно на БНТ, и на тяхното 

имущество; 

3. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) предлага на Съвета за електронни медии за утвърждаване 

членовете на управителния съвет и прави предложение до Съвета за електронни медии 

за предсрочното прекратяване на мандата им; 

4. свиква и председателства заседанията на управителния съвет; 

5. сключва и прекратява трудовите договори на служителите; 

6. осъществява правата на работодател по Кодекса на труда; 

7. представлява БНР, съответно БНТ, пред всички физически и юридически лица в 

страната и в чужбина; 

8. организира съставянето на проектобюджета и го внася в управителния съвет за 

утвърждаване; 

9. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за 

приемане от управителния съвет. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Генералният директор на БНТ 

избира физически и юридически лица или радио- и телевизионни оператори, с които 

създават съвместно радио- и телевизионни програми. 

 

Чл. 69. Генералните директори на БНР и БНТ получават месечно възнаграждение в 

размер, равен на възнаграждението на председател на постоянна комисия на Народното 

събрание. 

Раздел IV. 

Финансиране на БНР и БНТ 

 

Чл. 70. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Българското национално 

радио и Българската национална телевизия съставят, изпълняват, приключват и 

отчитат бюджет. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Управителните съвети на БНР и 

БНТ в рамките на бюджетите си утвърждават бюджет на регионалните радио- и 

телевизионни центрове и другите структурни звена. 

(3) В приход на бюджета на БНР и БНТ постъпват: 

1. финансиране от фонд „Радио и телевизия“; 

2. субсидия от държавния бюджет; 

3. собствени приходи от реклама и спонсорство; 

4. постъпления от допълнителни дейности, свързани с радио- и телевизионната 

дейност; 

5. дарения и завещания; 

6. лихви и други приходи, свързани с радио- и телевизионната дейност; 

7. (нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) приходи от дейността на 

музикалните състави по чл. 46, ал. 3 – за БНР. 

(4) Субсидията от държавния бюджет е: 

1. за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми; 

субсидията се определя на базата на норматив за час програма, утвърден от 

Министерския съвет; 
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2. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) целева субсидия за придобиване и 

основен ремонт на дълготрайни активи по списък, ежегодно утвърждаван от министъра 

на финансите. 

(5) Разходната част на бюджета се съставя по класификацията на разходите на 

държавния бюджет. 

(6) Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и 

се включва към бюджета за следващата година. 

 

Чл. 71. Българското национално радио и Българската национална телевизия 

подпомагат създаването и изпълнението на национална аудио-, съответно аудио-

визуална продукция, като отделят за създаване на ново производство, както следва: 

1. Българското национално радио отделя за създаване и изпълнение на български 

музикални и радиодраматични произведения не по-малко от 5 на сто от субсидията на 

държавния бюджет и фонд „Радио и телевизия“; 

2. (нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Българското национално радио 

отделя за цялостната издръжка на музикалните си състави не повече от 10 на сто от 

субсидията на държавния бюджет и фонд „Радио и телевизия“; 

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Българската национална 

телевизия отделя за българско филмово телевизионно творчество не по-малко от 10 на 

сто от субсидията на държавния бюджет и фонд „Радио и телевизия“. 

 

Глава четвърта. 

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ  

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г.) 

 

Раздел I. 

Общи положения 

 

Чл. 72. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Търговските съобщения са аудио-визуални 

търговски съобщения и търговски съобщения в радиоуслуги. 

 

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

Аудио-визуални търговски съобщения са изображения със или без звук, предназначени 

да рекламират пряко или непряко стоки, услуги или репутация на физическо или 

юридическо лице, извършващо стопанска дейност, или да съдействат за 

популяризирането на кауза или идея, или да предизвикат друг ефект, желан от 

рекламиращия, придружаващи или включени в дадено предаване или в генериран от 

потребител видеоклип срещу заплащане или друго подобно възнаграждение или с цел 

осигуряване на самопромоция. 

(2) Търговски съобщения в радиоуслуги са звукови съобщения, предназначени да 

рекламират пряко или непряко стоки, услуги или репутация на физическо или 

юридическо лице, извършващо стопанска дейност, или да съдействат за 

популяризирането на кауза или идея, или да предизвикат друг ефект, желан от 
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рекламиращия, придружаващи или включени в дадено предаване срещу заплащане или 

друго подобно възнаграждение или с цел осигуряване на самопромоция. 

Чл. 74. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Реклама е форма на 

търговско съобщение, придружаващо или включено в аудио-визуално или 

радиопредаване срещу заплащане или подобно възнаграждение или с цел осигуряване 

на самопромоция на публично или частно предприятие или физическо лице във връзка 

с търговия, стопанска дейност, занаят или професия, имащо за цел да се популяризира 

доставянето на стоки и услуги, включително недвижима собственост, или на права и 

задължения, или да съдейства за популяризирането на кауза или идея, или да 

предизвика друг ефект, желан от рекламиращия срещу заплащане. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Спонсорство е форма на 

търговско съобщение, състоящо се в принос от физическо или юридическо лице, което 

не се занимава с доставката на медийни услуги или на услуги, свързани с платформи за 

споделяне на видеоклипове, или със създаване на аудио/аудио-визуални произведения, 

към финансирането на медийни услуги, на услуги, свързани с платформите за споделяне 

на видеоклипове, на генерирани от потребители видеоклипове или на предавания, с цел 

популяризиране на неговото име, търговска марка, репутация, дейност или на неговите 

продукти. 

(3) Телевизионен пазар или радиопазар е форма на търговско съобщение, което 

представлява всяко пряко предложение към аудиторията с цел предоставянето на стоки 

или услуги, включително недвижима собственост, права и задължения в аудио-визуално 

предаване или радиопредаване срещу заплащане. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Позициониране на продукт е 

форма на търговско съобщение, което представлява включване или споменаване на 

продукт, услуга или търговска марка в предаване или генериран от потребител 

видеоклип срещу заплащане или друго подобно възнаграждение. 

 

(Наименованието „Раздел II Реклама“ зал. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 75. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

Търговските съобщения, предоставяни от доставчиците на медийни услуги, трябва ясно 

да се разпознават като такива. Скритите търговски съобщения са забранени. 

(2) Скрито търговско съобщение е представянето с думи, звук или картина на стоки, 

услуги, наименование, търговска марка или дейности на производител на стоки или 

доставчик на услуги в предавания, когато с това представяне доставчикът на медийни 

услуги цели осигуряването на реклама и то би могло да подведе аудиторията по 

отношение на своята същност, особено ако е направено срещу възнаграждение или 

подобно заплащане. 

(3) Производителите на стоки и доставчиците на услуги не могат да оказват влияние 

върху редакционното съдържание. 

(4) В търговските съобщения не трябва да се използват техники, действащи върху 

подсъзнанието. Техники за подсъзнателни внушения са индиректни методи, които не са 

обозначени като търговски съобщения и не се разпознават от аудиторията като такива, 
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но могат да формират подсъзнателна психическа реакция и нагласа в аудиторията към 

представяните стоки и услуги. 

(5) Търговските съобщения не трябва да: 

1. засягат човешкото достойнство; 

2. включват или насърчават каквито и да са прояви на дискриминация, основана на 

признаци като пол, раса или етнически произход, националност, религия или 

убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; 

3. насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността; 

4. насърчават поведение, което сериозно засяга опазването на околната среда. 

(6) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Забраняват се всички форми на 

търговски съобщения за цигари и други тютюневи изделия, както и за електронни 

цигари и контейнери за многократно пълнене. 

(7) Търговските съобщения за алкохолни напитки не трябва да са насочени специално 

към деца и не могат да насърчават прекомерната употреба на такива напитки. 

(8) Забраняват се търговските съобщения за лекарствени продукти, които се отпускат 

само по лекарско предписание, или за лечение, което се назначава само по лекарско 

предписание, с изключение на случаите по чл. 248 от Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина. 

(9) Търговските съобщения не трябва да: 

1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) създават опасност за физическото, 

психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата; 

2. убеждават пряко децата да закупят или да вземат под наем продукт или услуга, 

използвайки тяхната неопитност или доверчивост; 

3. насърчават децата пряко да убедят родителите си или други лица да закупят 

рекламираните стоки или услуги; 

4. злоупотребяват със специалното доверие, което децата имат в своите родители, 

учители или други лица; 

5. показват безпричинно децата в опасни ситуации. 

(10) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила 

от 22.12.2020 г.) Нивата на звука в аудио-визуалните търговски съобщения и 

търговските съобщения в радиоуслуги следва да са съобразени с единния стандарт по 

чл. 4б, ал. 1, т. 2. 

(11) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Търговските съобщения за 

алкохолни напитки в аудио-визуални медийни услуги по заявка, с изключение на 

спонсорството и позиционирането на продукти, трябва да отговарят на критериите, 

предвидени в чл. 88. 

 

Чл. 76. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., 

в сила от 22.12.2020 г.) (1) Доставчиците на медийни услуги изготвят като част от 

етичния кодекс по чл. 4б, ал. 1, т. 3 правила по отношение на неподходящи търговски 

съобщения, придружаващи или включени в детски предавания за храни и напитки, 

съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-

специално съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто 

прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен. Правилата имат за цел 
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ефективно намаляване на излагането на деца на търговски съобщения за подобни храни 

и напитки, както и да се гарантира, че тези търговски съобщения не изтъкват 

положителните качества на хранителните аспекти на такива храни и напитки. 

(2) Доставчиците на медийни услуги изготвят като част от етичния кодекс по чл. 4б, ал. 

1, т. 3 правила по отношение на неподходящите аудио-визуални търговски съобщения 

за алкохолни напитки. С тези правила се цели ефективно намаляване на излагането на 

децата на аудио-визуални търговски съобщения за алкохолни напитки. 

 

Чл. 77. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Не се допуска 

разпространяването на търговски съобщения, съдържащи порнография или 

подтикващи към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към 

поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми. Не се 

допускат търговски съобщения с еротично съдържание с участие на деца или 

предназначени за тях. 

 

Чл. 78. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги уреждат 

включването на търговски съобщения в медийните услуги с писмени договори. 

 

Чл. 79. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги съдействат на 

Съвета за електронни медии за стриктното прилагане на закона, като при мотивирано 

искане му предоставят необходимите данни и документи за нуждите на регулирането. 

 

Чл. 80. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) В търговските съобщения не могат да се използват 

гербът, знамето и химнът на Република България, както и гласовете и образите на 

действащи журналисти – водещи на новини. 

(2) Лицата по ал. 1 могат да участват в популяризирането на кауза или идея. 

 

Чл. 81. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Търговските съобщения 

за стоки и услуги, чието производство или търговия подлежат на лицензионен режим 

съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност или за чиято реклама се изисква 

разрешение, могат да бъдат включвани в медийни услуги само след представяне на 

съответния лиценз или разрешение. 

 

Раздел II. 

Спонсорство  

(Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 82. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Спонсорираните медийни услуги или предавания 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. тяхното съдържание, а при програмите – тяхната програмна схема, при никакви 

обстоятелства да не бъдат повлияни по начин, засягащ отговорността и редакторската 

независимост на доставчика на медийни услуги; 

2. те да не насърчават пряко закупуването или наемането на стоки или услуги, особено 

чрез споменаване на тези стоки и услуги в предаванията; 
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3. зрителите да са ясно информирани за съществуването на споразумение за 

спонсорство; 

4. ясно да се разпознават като такива по името, логото и/или друг знак на спонсора, като 

споменаване на неговите продукти или услуги или на техен отличителен знак по 

подходящ начин в началото, по време на и/или в края на предаванията. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Медийните услуги или 

предавания не могат да бъдат спонсорирани от лица, чиято основна дейност е 

производството или продажбата на цигари и други тютюневи изделия, както и на 

електронни цигари и контейнери за многократно пълнене. 

(3) При спонсорирането на медийни услуги или предавания от производители или 

търговци с лекарствени продукти или от лечебни заведения може да се рекламира 

името или образът на спонсора, като не се допуска реклама на конкретни лекарствени 

продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или на лечение, което се 

назначава само по лекарско предписание. 

(4) Не могат да бъдат спонсорирани новини и актуално-публицистични предавания за 

текущи събития. 

(5) Не могат да бъдат спонсори на предавания политически партии и организации, както 

и религиозни организации. 

(6) Забранено е показването на логото на спонсор в детски и религиозни предавания. 

 

Раздел III. 

Позициониране на продукти  

(Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 83. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

Позиционирането на продукти се разрешава, освен: 

1. в новини и в актуално-публицистични предавания, предавания по потребителски 

въпроси и религиозни предавания; 

2. в детски предавания; 

3. в аудио-визуални медийни услуги на обществени доставчици с изключение на 

позициониране на продукти в кинематографични произведения, във филми и сериали, 

създадени за аудио-визуални медийни услуги. 

(2) (Отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

(4) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Не съставляват позициониране 

на продукти случаите, когато включването на продукт или услуга в дадено предаване не 

е извършено срещу заплащане, а е предоставено за нуждите на осигуряване на 

предаването с гардероб, реквизит, награди, настаняване, терен за снимки или други 

подобни и съответните продукти и услуги не са на значителна стойност. 

(5) Значителна стойност по смисъла на ал. 4 е тази, която надвишава 5 пъти средната 

стойност на търговските съобщения, излъчвани в съответното предаване, съобразно 

предварително обявената тарифа на съответния доставчик на медийни услуги. 

(6) Доставчиците имат право да обявят по подходящ начин предоставянето на стоки и 

услуги по ал. 4 във финалните надписи на съответното предаване. 
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Чл. 84. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010г., 

изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Предаванията, които съдържат 

позициониране на продукти, трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. тяхното съдържание и организирането им в програмна схема при линейни услуги или 

в каталог при нелинейни медийни услуги по заявка да не бъдат повлияни по начин, 

засягащ отговорността и редакционната независимост на доставчика на медийни 

услуги; 

2. да не насърчават пряко покупката или наемането на стоки или услуги, по-специално 

като рекламират изрично тези стоки или услуги; 

3. да не изтъкват неоправдано съответния продукт; 

4. аудиторията да е ясно информирана за съществуването на позициониране на 

продукти чрез подходящо обозначаване в началото и в края на предаването, както и при 

подновяването на предаването след рекламна пауза, за да се избегне евентуално 

объркване на аудиторията; това изискване не се прилага за предаване, което не е 

произведено или поръчано от самия доставчик на медийни услуги или от свързано с 

него лице. 

(2) Във всички случаи предаванията не трябва да включват позициониране на следните 

продукти: 

1. цигари и други тютюневи изделия, както и електронни цигари и контейнери за 

многократно пълнене, или продукти на предприятия, чиято основна дейност е 

производството или продажбата на такива продукти; 

2. конкретни лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само 

по лекарско предписание в държавата членка, под чиято юрисдикция попада 

доставчикът на медийни услуги. 

(3) Ограниченията по ал. 2 се прилагат само за предавания, създадени след 19 декември 

2009 г. 

Раздел IV. 

Реклама и пазар в телевизионни програми  

(Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 85. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Рекламата и телевизионният пазар трябва да са 

ясно разпознаваеми и да се различават от редакционното съдържание. 

(2) Рекламата и телевизионният пазар трябва да са ясно отделени от другите части на 

предаването чрез визуални и/или звукови, и/или пространствени средства, без с това 

да се ограничава използването на нови рекламни техники. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) При разпространение на спортни 

събития се допускат единични телевизионни рекламни спотове и единични спотове за 

телевизионно пазаруване. Освен при разпространението на спортни събития, 

единичните телевизионни рекламни спотове и спотове за телевизионно пазаруване са 

изключение. 

 

Чл. 86. (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Когато рекламни и 

телепазарни спотове са разположени по време на предаванията, те не трябва да 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

451  

нарушават целостта на предаванията предвид естествените интервали, 

продължителността и естеството им и правата на носителите на права. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Филми, създадени за телевизията 

(с изключение на отделни серии, сериали и документални филми), кинематографични 

произведения и новинарски предавания могат да бъдат прекъсвани от рекламен и/или 

телепазарен спот по веднъж за всеки период с програмирана продължителност от най-

малко 30 минути. 

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Детски предавания могат 

да бъдат прекъсвани от рекламен спот по веднъж за всеки период с програмирана 

продължителност от най-малко 30 минути, при условие че определената 

продължителност на предаването е по-голяма от 30 минути. Телепазарни спотове са 

забранени по време на детски предавания. 

(4) Излъчването на реклама или телевизионен пазар не се допуска по време на 

национални чествания и религиозни служби. 

(5) Не се допускат платени репортажи в новини. 

 

Чл. 87. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Забранява се телевизионният пазар на лекарствени 

продукти, за които се изисква разрешение за употреба съгласно Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, както и телевизионният пазар на 

лечебна дейност. 

 

Чл. 88. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Рекламата и 

телевизионният пазар за алкохолни напитки не трябва да: 

1. бъдат насочени конкретно към деца или, в частност, да представят деца, 

употребяващи тези напитки; 

2. правят връзка между употребата на алкохол и по-високи постижения или 

управлението на моторни превозни средства; 

3. създават впечатлението, че употребата на алкохол допринася за социален или 

сексуален успех; 

4. съдържат твърдения, че алкохолът има терапевтични качества или че има 

стимулиращ или успокояващ ефект, или че може да решава лични конфликти; 

5. насърчават прекалената употреба на алкохолни напитки или да представят 

въздържанието или умереността в отрицателна светлина; 

6. подчертават, че високото алкохолно съдържание е положително качество на 

напитките. 

 

(Заличено наименование „Раздел III Спонсорство“ – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 

22.12.2020 г.) 

 

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) 

Делът на рекламните спотове и спотовете за телевизионен пазар в интервала между 6,00 

и 18,00 ч. не може да надхвърля 20 на сто от този интервал. Делът на рекламните спотове 

и спотовете за телевизионен пазар в интервала между 18,00 и 00,00 ч. не може да 

надхвърля 20 на сто от този интервал. 
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(2) Алинея 1 не се прилага за: 

1. самопромоция и съобщения, направени от оператора за неговите собствени програми, 

предавания и допълнителни продукти, свързани с тези предавания, както и за 

предавания и медийни услуги на свързани с него лица, предоставящи медийни услуги; 

2. промоция на европейски филми; 

3. призиви за благотворителност и общественополезни каузи; 

4. съобщения относно спонсорство; 

5. позициониране на продукти; 

6. неутрални елементи между редакционното съдържание и телевизионните рекламни 

спотове или спотовете за телевизионно пазаруване, а също и между отделните спотове. 

 

Чл. 90. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Общото времетраене на рекламата за всяка 

отделна програма не може да надвишава: 

1. за БНТ – 15 минути на денонощие и 4 минути на час; 

2. за БНР – 6 минути на час. 

(2) Българската национална телевизия има право да използва до една трета от общия 

обем на рекламното време за денонощието в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) В програми на БНР и БНТ, 

предназначени за регионално разпространение, общото времетраене на рекламата не 

може да надхвърля 6 минути на час. 

(4) Ограниченията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат за рекламата, включена в предавания 

по време на отразяване на прояви на изкуството, културата и спорта с общонационално 

и международно значение. В този случай за времетраенето на рекламата се прилагат 

общите разпоредби. 

Чл. 91. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Прозорците за телевизионен пазар трябва да са ясно 

разпознаваеми като такива чрез визуални и звукови средства и да са с минимална 

непрекъсваема продължителност 15 минути. 

 

Чл. 92. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Разпоредбите на раздели I, II и III се прилагат 

съответно за телевизионни програми, посветени изключително на реклама и 

телевизионен пазар, както и за телевизионни програми, посветени изключително на 

самопромоция, като разпоредбите се тълкуват и прилагат съобразно естеството и 

характера на тези програми. 

(2) Разпоредбите на чл. 86, ал. 1 относно спазването на авторските и сродните им права, 

на ал. 4 и 5, чл. 87 и 88 се прилагат съответно и за рекламата в радио и за радиопазара. 

 

Глава пета. 

ФИНАНСИРАНЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

Раздел I. 

Такси 

 

Чл. 93. (1) За финансиране на обществената радио- и телевизионна дейност се заплаща 

месечна такса въз основа на всеки регистриран електромер. 
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(2) Не се заплаща такса при електромер за трифазен ток, регистриран за производствени 

нужди. 

(3) Лицата, които не притежават радио- и телевизионни приемници или не приемат 

радио- и телевизионни предавания, заявяват това с декларация, подадена пред 

съответната служба. Те се освобождават от заплащане на таксата по ал. 1 от деня на 

подаване на декларацията. 

(4) (Обявена за противоконституционна относно думите „по всяко време“ с РКС № 10 от 

1999 г. – ДВ, бр. 60 от 1999 г.) Съответната служба може по всяко време да извърши 

проверка за верността на декларацията. Ако се установи неверност на декларацията или 

лицето не допусне да се извърши проверка за верността на декларацията, таксата се 

дължи в двоен размер за цялото време от деня на подаване на декларацията. 

 

Чл. 94. (1) Гражданите заплащат месечна такса по чл. 93 в размер 0,6 на сто от 

минималната работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, за всеки 

регистриран електромер. 

(2) Юридическите и физическите лица, осъществяващи търговска дейност, както и 

държавните и общинските организации заплащат месечна такса в размер 2,5 на сто от 

минималната работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, за всеки 

регистриран електромер. 

 

Чл. 95. Таксата по чл. 94 се заплаща заедно с дължимите суми за ползвана електрическа 

енергия по съответния за това ред чрез касите на електроснабдителните предприятия 

на „Националната електрическа компания“ – ЕАД. 

 

Чл. 96. Освобождават се от заплащане на такси граждани с увреден слух или зрение с II 

група инвалидност. 

 

Чл. 97. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Не се плаща такса при ползване на приемници и 

устройства от здравни заведения, детски домове и градини, образователни, социални и 

културни институции по списък, предложен от съответните министерства и ведомства 

и утвърден от Съвета за електронни медии, както и ако приемниците и устройствата се 

ползват като монитори. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Списъкът по ал. 1 се публикува в Информационния 

бюлетин на Съвета за електронни медии и периодично се актуализира. 

 

Раздел II. 

Фонд „Радио и телевизия“ 

 

Чл. 98. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Създава се фонд „Радио и телевизия“ към Съвета за 

електронни медии за финансиране на радио- и телевизионната дейност. 

Чл. 99. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Фонд „Радио и телевизия“ се ръководи от 

управителен съвет, чийто състав се определя от Съвета за електронни медии. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

Управителният съвет задължително включва по един представител на Министерството 
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на финансите, на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, на обществените радио- и телевизионни доставчици на медийни услуги и 

на търговските радио- и телевизионни доставчици на медийни услуги. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии приема правилници за 

устройството и дейността на фонд „Радио и телевизия“ и на неговия управителен съвет. 

 

Чл. 100. Управителният съвет избира от състава си председател. 

 

Чл. 101. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии назначава 

изпълнителен директор на фонд „Радио и телевизия“, който ръководи оперативната 

дейност на фонда. 

(2) Изпълнителният директор не може да бъде член на управителния съвет. 

 

Чл. 102. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) (1) Средствата във фонд „Радио и телевизия“ се 

набират от: 

1. събраните месечни такси за приемане на радио- и телевизионни програми; 

2. първоначалните и годишните лицензионни, съответно регистрационни такси, 

събирани от Съвета за електронни медии; 

3. лихви върху средствата, набирани във фонда; 

4. дарения и завещания; 

5. други източници, определени в закон. 

(2) Лицензионните и регистрационните такси, събирани от Съвета за електронни 

медии, покриват административните му разходи за дейностите, свързани с 

лицензирането, регистрирането и надзора върху дейността за спазване на условията, 

предвидени в лицензиите, и на условията, при които е извършена регистрацията. 

(3) Радио- и телевизионните оператори заплащат такси, както следва: 

1. първоначална лицензионна такса, включително: 

а) за проверка на редовността на документите; 

б) за издаване на лицензията; 

2. първоначална регистрационна такса, включително: 

а) за проверка на редовността на документите; 

б) за извършване на регистрацията и за издаване на удостоверение; 

3. годишна такса: 

а) за надзор върху дейността на лицензирания радио- и телевизионен оператор за 

спазването на закона и на условията, при които е издадена лицензията; 

б) за надзор върху дейността на регистрирания радио- и телевизионен оператор за 

спазване на заявения програмен проект, програмна концепция, програмен профил или 

програмна схема; 

4. такса за изменение и допълнение на лицензията, съответно за промени в 

регистрираните обстоятелства, включително: 

а) за разглеждане на искането; 

б) за извършване на промените; 

5. такса за удължаване срока на лицензията; 

6. такса за издаване на дубликат на лицензията, съответно на удостоверението за 

регистрация; 
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7. (нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) такса за издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра по чл. 125к. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчиците на медийни услуги 

по заявка заплащат такси, както следва: 

1. за проверка редовността на документите за първоначално вписване в публичния 

регистър по чл. 125к и за вписване на настъпили промени; 

2. за издаване на удостоверение за вписване; 

3. годишна такса за надзор. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчици на платформи за 

споделяне на видеоклипове заплащат такси, както следва: 

1. за проверка редовността на документите за първоначално вписване в публичния 

регистър по чл. 125к и за вписване на настъпили промени; 

2. за издаване на удостоверение за вписване; 

3. годишна такса за надзор. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 

22.12.2020 г.) Размерът на първоначалната такса по ал. 3, т. 1 и 2, по ал. 4, т. 1 и 2 и по ал. 

5, т. 1 и 2 се определя съобразно необходимите административни разходи на Съвета за 

електронни медии по подготовката и издаването на лицензията, на регистрацията или 

за вписването на услугата по заявка или платформата за споделяне на видеоклипове. 

(7) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 

г.) Размерът на годишната такса се определя съобразно необходимите 

административни разходи на Съвета за електронни медии за надзора по спазването на 

условията за предоставянето на услугите по този закон въз основа на следните 

критерии: 

1. брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от лицензираната, 

регистрираната услуга или услугата по чл. 125ж; 

2. териториален обхват на услугата; 

3. вид на услугата. 

(8) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Размерът, 

сроковете и начините на заплащането на таксите по ал. 3 – 5 се определят с Тарифа за 

таксите за радио- и телевизионна дейност, одобрена от Министерския съвет. Тарифата 

се внася в Министерския съвет от министъра на културата по предложение на Съвета за 

електронни медии. 

(9) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Таксите по ал. 3 

– 5 се определят в съответствие със следните принципи: 

1. равнопоставеност на доставчиците на медийни услуги, съответно на доставчиците на 

услуги на платформи за споделяне на видеоклипове; 

2. пропорционалност по отношение на административните разходи; 

3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги; 

4. задоволяване потребностите на обществото от качествени услуги. 

(10) (Предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчиците 

на медийни услуги и доставчиците на услуги на платформа за споделяне на 

видеоклипове заплащат еднакви такси при еднакъв по вид и обхват дейност. 
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(11) (Предишна ал. 9, изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Приходите от 

таксите по ал. 3 – 5 се администрират от Съвета за електронни медии. 

Чл. 103. (1) Средствата от фонд „Радио и телевизия“ се разходват за: 

1. финансиране на БНР и БНТ; 

2. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) финансиране на Съвета за електронни медии; 

3. финансиране на проекти с национално значение, свързани с внедряване и използване 

на нови технологии в радио- и телевизионната дейност; 

4. финансиране на значими културни и образователни проекти; 

5. финансиране на проекти и дейности, предназначени да разширят разпространението 

на радио- и телевизионните програми по население и/или територия; 

6. управлението на фонда; 

7. „Националната електрическа компания“ – ЕАД, във връзка със събирането на таксите 

по чл. 93. 

(2) Финансирането на БНР и БНТ е: 

1. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) за подготвяне, създаване и разпространение на 

национални и регионални програми по норматив за час програма, определен от Съвета 

за електронни медии по предложение на БНР и БНТ; 

2. целево финансиране за дълготрайни материални активи. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии открива извънбюджетна 

сметка в Българската народна банка за съхраняване на средствата на фонд „Радио и 

телевизия“. 

 

Чл. 104. Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен 

остатък и се използва през следващата година по предназначение. 

 

Глава шеста. 

ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ  

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 96 ОТ 2001 Г.) 

 

Раздел I. 

Общи положения 

 

Чл. 105. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 

2009 г.) Радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за 

разпространение чрез електронни съобщителни мрежи, когато се ползва индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, се осъществява въз основа на 

индивидуални лицензии, издадени от Съвета за електронни медии при условията и по 

реда на този закон. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – 

ДВ, бр. 14 от 2009 г.) За осъществяване на радио- и телевизионна дейност могат да 

кандидатстват: 

1. физически лица – еднолични търговци, и юридически лица, регистрирани по 

българското законодателство; 
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2. юридически лица, регистрирани по законодателството на държава – членка на 

Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство. 

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

Българското национално радио и Българската национална телевизия осъществяват 

радио- и телевизионна дейност като национални обществени оператори въз основа на 

лицензии, издадени без конкурс, или въз основа на регистрации. 

(4) Не могат да кандидатстват за издаване на лицензии: 

1. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) юридически лица, на които е 

отказано или е отнето разрешението за извършване на застрахователна дейност; 

2. юридически лица, в които юридическите лица по т. 1 или съдружниците или 

акционерите в тях притежават дялово участие; 

3. (доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) физически лица-еднолични 

търговци и юридически лица, които не могат да докажат собствеността на имуществото 

си или на капитала; 

4. (доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) юридически лица, в които физически лица-едноличните 

търговци и юридическите лица по т. 3 или съдружниците или акционерите в тях 

притежават дялово участие; 

5. (доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) физически лица – еднолични търговци и юридически лица, 

които през последните пет години, предхождащи кандидатстването за лицензия, са 

обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност или 

в ликвидация; 

6. юридически лица, в които като съдружници или акционери участват лица, включени 

в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за информация относно необслужвани кредити; 

7. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

8. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

9. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

10. (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) еднолични търговци и юридически лица, които през 

последната година, предхождаща кандидатстването за лицензия, са получили отказ за 

същия вид лицензирана дейност или издадена по този закон лицензия им е била отнета. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии 

възлага проверката по ал. 4 на съответните компетентни органи. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

Кандидатите за лицензия трябва да предоставят на Съвета за електронни медии 

следните документи съгласно изискванията на този член: 

1. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) удостоверение за актуално 

състояние, а чуждестранните лица – съответния документ, издадени не по-рано от един 

месец преди датата на подаване на заявлението по чл. 111; 

2. документи, доказващи произхода на капитала за последните три години назад, 

включително заверен счетоводен отчет, считано от датата на подаване на документите; 

3. списък на медийните предприятия, в които са акционери или съдружници. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 106. (1) Лицензията е лична. 
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(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Прехвърляне на лицензия се допуска от Съвета за 

електронни медии при спазване на изискванията към лицата за първоначално 

лицензиране. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. – 

ДВ, бр. 14 от 2009 г.) При прехвърляне на лицензия за радио- и телевизионна дейност, 

издадена по реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г, Съветът за електронни медии в 14-

дневен срок уведомява Комисията за регулиране на съобщенията. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В 10-дневен срок от 

уведомлението по ал. 3 Комисията за регулиране на съобщенията прехвърля 

разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични 

и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване 

на лицето, на което е прехвърлена съответната лицензия за радио- и телевизионна 

дейност, при спазване на условията и реда по чл. 121, ал. 7 и чл. 122 от Закона за 

електронните съобщения. 

 

Чл. 107. (Отм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

 

Чл. 108. При представяне на документите за получаване на лицензии по чл. 111 

кандидатите декларират, че не притежават дялове, акции или друг вид права за участие 

в радио- и телевизионни оператори над допустимия размер според антимонополното 

законодателство на Република България. 

 

Чл. 109. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 

22.12.2020 г.) Лицензиите се издават за срок до 20 години. Срокът може да бъде 

продължен с решение на Съвета за електронни медии по искане на лицензирания по 

реда на чл. 125. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Срокът на разрешението за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни 

съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване трябва да отговаря на срока на лицензията по този закон. 

 

Чл. 110. (1) Лицензията за радио- и телевизионна дейност съдържа: 

1. наименованието (фирмата) и седалището на радиооператора или телевизионния 

оператор; 

2. вида (обществен или търговски); 

3. датата на издаване на лицензията; 

4. началната дата на разпространение на програмата; 

5. обхвата на разпространение (национален, регионален, местен); 

6. срока на лицензията; 

7. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) техническите и други изисквания към програмите 

включително изисквания за предоставяне на програмите за разпространение в 

некодиран вид. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В 

лицензията се включват задължения за спазване изискванията на чл. 6, ал. 2 и 3 и 
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принципите за осъществяване на радио- и телевизионна дейност по чл. 9, ал. 1 и чл. 10, 

включително период и график за постигане на предвидените в чл. 19а, ал. 1 и 2 

съотношения. 

Раздел II. 

Ред за издаване на лицензия 

 

Чл. 111. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., предишен текст на чл. 111 – ДВ, бр. 10 от 2007 г., 

в сила от 01.01.2007 г.) Кандидатите за лицензия за радио- и телевизионна дейност 

подават писмено заявление до Съвета за електронни медии, към което прилагат: 

1. учредителен акт; 

2. (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

удостоверение за търговска регистрация или документи, удостоверяващи създаването 

на юридическото лице, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на 

заявлението; 

3. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила 

от 01.01.2018 г.) 

4. предложение за способ на разпространение на програмите; 

5. декларация по чл. 108; 

6. декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4; 

7. доказателства за финансовите възможности за изпълнение на дейността; 

8. програмен проект, програмна концепция, програмен профил, програмна схема, списък 

на допълнителни радио- и телевизионни услуги; 

9. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) предварителни договори за отстъпени авторски права за 

защитени произведения в програмите и за отстъпени сродни права за предоставяне за 

разпространение на чужди програми. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Към документите по ал. 1 кандидатите за издаване на 

лицензия за радио- и телевизионна дейност прилагат задължително: 

1. документи, доказващи произхода на капитала за последните три години, 

включително заверен финансов отчет, считано от датата на подаване на документите; 

2. документи, удостоверяващи структурата на капитала и разпределението на 

собствеността в него; 

3. списък на медийните предприятия, в които са акционери или съдружници. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 14 от 

2009 г.) Заявлението и документите по ал. 1 и 2 се подават на български език. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила 

от 01.01.2018 г.) Съветът за електронни медии изисква по служебен път информация за 

наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс за съответния кандидат. 

 

Чл. 112. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии извършва 

проверка за редовността на подадените документи по чл. 111. 

(2) При констатиране на пропуски и недостатъци в документите по чл. 111 на 

кандидатите се дава 7-дневен срок за отстраняването им, като срокът тече от 
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уведомяването. Ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на 

срока, документите на кандидата не се разглеждат. 

 

Чл. 113. (Отм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

 

Чл. 114. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Членовете на Съвета за електронни медии и 

неговите служители, както и членовете на конкурсната комисия, са длъжни да опазват 

тайната на информацията, съдържаща се в документите на кандидатите. 

 

Чл. 115. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

 

Чл. 116. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 

2009 г., в сила от 12.02.2010 г.) За осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез 

използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване се издава лицензия след провеждане на конкурс. 

(2) Процедурата за провеждане на конкурс се открива по искане на заинтересовано лице 

или по инициатива на Съвета за електронни медии. В искането, отправено до Съвета за 

електронни медии, лицето може да посочи желаната точка на излъчване и териториален 

обхват. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., доп. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Съветът 

за електронни медии в 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 2 писмено 

изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно 

техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на 

радио- и телевизионни програми за населено място, регион или за цялата територия на 

Република България, включително свободните радиочестоти, допустимите мощности 

на излъчване, възможните точки на излъчване, както и друга необходима техническа 

информация. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. и 

доп. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Комисията за регулиране на 

съобщенията представя на Съвета за електронни медии своето решение по запитването 

в срок до три месеца, а когато е необходимо международно координиране на 

радиочестотите и радиочестотните ленти, както и техническите характеристики на 

радиосъоръженията, които ще ги използват – в срок до 8 месеца, спазвайки 

изискванията за ефективното използване на радиочестотния спектър. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) При 

наличие на свободен радиочестотен спектър, съобразно запитването, Комисията за 

регулиране на съобщенията прилага към решението по ал. 4 проект на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

 

Чл. 116а. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 

2010 г.) В 14-дневен срок от получаване на отговора Съветът за електронни медии взема 

решение за откриване на конкурс или конкурси съобразно наличния свободен 

радиочестотен спектър. 
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(2) Решението по ал. 1 се обнародва в  „Държавен вестник“ и съдържа датата, мястото и 

часа на провеждане на конкурса, срока и мястото на подаване на заявление за участие, 

мястото, срока и реда за закупуване на конкурсните книжа. 

(3) Конкурсните книжа съдържат: 

1. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) проект на разрешение по чл. 116, ал. 5 със съответен 

териториален обхват съобразно наличния свободен индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър; 

2. искани темпове на развитие и/или на обслужване; 

3. изисквания за опазване на околната среда; 

4. изисквания за качество; 

5. изисквания, свързани с творческите, финансови и технически възможности и опит; 

6. критерии за оценка и тяхната относителна тежест при определяне на комплексната 

оценка, при спазване на изискването за приоритет на оценката на програмния проект. 

(4) Конкурсът се провежда не по-рано от 30 дни от обнародване на решението по ал. 1. В 

случай, че се обявяват няколко конкурса, съобразно наличния свободен радиочестотен 

спектър, те се провеждат едновременно. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Когато в тримесечен срок от получаване на отговора по 

чл. 116, ал. 4 Съветът за електронни медии не вземе решение за откриване на конкурс 

или конкурси съобразно наличния свободен радиочестотен спектър, Комисията за 

регулиране на съобщенията може след консултация със Съвета за електронни медии в 

съответствие с държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния 

спектър да предложи преразглеждане на целите, за които е предоставен ограниченият 

ресурс. 

 

Чл. 116б. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Кандидатите за получаване на лицензията за 

радио- и телевизионна дейност подават заявление за участие в конкурса, към което 

прилагат следните конкурсни документи: 

1. (доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) документите по чл. 111, с 

изключение на информацията по ал. 4, която се изисква по служебен път; 

2. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) предварителен технически проект за използване на 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа; 

3. проект на бизнесплан за осъществяване на дейността; 

4. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в 

конкурсните книжа; 

5. доказателствени документи за заплатени конкурсни книжа; 

6. други документи, свързани с конкурсната процедура. 

 

Чл. 116в. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 

5.02.2002 г.) Съветът за електронни медии определя председател и състав на експертна 

комисия за провеждане на конкурса, в която задължително се включват членове на 

Съвета за електронни медии и на Комисията за регулиране на съобщенията. В 

комисията могат да участват и експерти от други заинтересовани ведомства и 

организации. Председателят на Съвета за електронни медии издава заповед за 
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назначаване на експертната комисия. Членовете на комисията подписват декларация за 

поверителност на информацията, станала им известна при провеждането на конкурса. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Съветът 

за електронни медии въз основа на конкурсните документи, критериите по чл. 116а, ал. 

3, т. 6, доклада на експертната комисия и комплексна оценка за най-пълно 

удовлетворяване на конкурсните изисквания класира кандидатите и взема решения за 

издаване на лицензия за радио- или телевизионна дейност и на разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за 

осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване от Комисията за 

регулиране на съобщенията на кандидата, класиран на първо място. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Лицензия за радио- и телевизионна дейност за 

територията на Република България не се издава на лице или свързани с него лица по 

смисъла на Търговския закон, които притежават лицензии от същия вид, за радио- и 

телевизионна дейност с регионален или местен обхват, освен ако те не се откажат от 

нея, с изключение на случаите по чл. 49 или при наземно цифрово радиоразпръскване. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) В 

тридневен срок от влизане на решението по ал. 2 в сила Съветът за електронни медии 

уведомява Комисията за регулиране на съобщенията. В 10-дневен срок Съветът за 

електронни медии издава лицензия за радио- и телевизионна дейност и Комисията за 

регулиране на съобщенията издава разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни 

съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване. 

 

Чл. 116г. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) В случай, че в 10-

дневен срок от решението на Съвета за електронни медии одобреният кандидат се 

откаже от издаването на лицензията за радио- и телевизионна дейност и разрешението 

по чл. 116в, ал. 4, те се предлагат на участника, класиран на второ място. 

(2) При отказ и на втория участник процедурата се закрива. 

 

Раздел II „а“. 

Радио- и телевизионна дейност за създаване на програми,  

предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи  

за наземно цифрово радиоразпръскване  

(Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

 

Чл. 116д. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Радио- и 

телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение 

чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, се 

осъществява въз основа на лицензия, издадена от Съвета за електронни медии по реда 

на този закон. 

(2) Лицензията по ал. 1 дава право програмите да се разпространяват от предприятие, 

на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за 
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осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Предприятието по ал. 2 има право да разпространява 

лицензирани радио- и/или телевизионни програми, които са с вид и профил: 

1. определени от Съвета за електронни медии по реда на чл. 116ж; 

2. съгласувани със Съвета за електронни медии по реда на чл. 116з. 

 

Чл. 116е. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Процедурата за 

издаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност за национални/регионални 

програми, които могат да бъдат разпространявани чрез електронни съобщителни 

мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, се открива по искане на заинтересовано 

лице или по инициатива на Съвета за електронни медии, или на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 

(2) Съветът за електронни медии с решение обявява процедура за издаване на лицензия 

по ал. 1 на страницата си в интернет и в  „Държавен вестник“. В решението се посочват 

срокът и мястото за подаване на заявление. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 

Кандидатите за издаване на лицензия прилагат към заявлението по ал. 2 и 

доказателства за възможностите за създаване на качествена собствена продукция, 

както и проект на бизнесплан за осъществяване на дейността, а тези, които не са 

вписани в регистъра по чл. 125к, прилагат и документите по чл. 111, с изключение на 

информацията по ал. 4, която се изисква по служебен път. 

(4) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 2 председателят на Съвета за електронни 

медии определя експертна комисия, в която задължително се включват трима членове 

на Съвета за електронни медии и двама членове на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

(5) Членовете на експертната комисия по ал. 4 разглеждат постъпилите искания за 

издаване на лицензия въз основа на следните критерии: 

1. оригиналност и разнообразие на програмата; 

2. възможности за създаване и предоставяне на собствена продукция; 

3. степен на готовност и етапи за цялостно (24-часово) разпространение на програмата; 

4. доказан опит като радио- или телевизионен оператор. 

(6) Експертната комисия предлага на Съвета за електронни медии да издаде или откаже 

издаването на лицензия за всеки от кандидатите. 

(7) При приемане на решението за издаване или отказ за издаване на лицензия Съветът 

за електронни медии се ръководи от следните принципи: 

1. гарантиране на правото на информация на гражданите в Република България; 

2. създаване на благоприятни условия за многообразие на медийната среда и за 

плурализъм; 

3. съхранение на националната идентичност. 

(8) Броят на лицензиите не е ограничен. 

(9) Съветът за електронни медии се произнася в 30-дневен срок от определянето на 

експертната комисия по ал. 4 с решението по ал. 7, като в 10-дневен срок от приемането 

му Съветът за електронни медии издава лицензии за телевизионна дейност. 
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Чл. 116ж. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Съветът за електронни медии мотивирано с 

решение определя вид и профил на лицензираните български телевизионни програми 

или радиопрограми, които задължително се разпространяват чрез мрежите за наземно 

цифрово радиоразпръскване. 

(2) Броят на програмите по ал. 1 не може да бъде по-голям от две програми за всяка 

електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Чл. 116з. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В едномесечен 

срок от издаването на разрешение по реда на Закона за електронните съобщения 

предприятието по чл. 116д, ал. 2 предлага на Съвета за електронни медии вида и 

профила на лицензираните радио- и/или телевизионни програми, които ще 

разпространява чрез електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване. 

(2) В едномесечен срок от внасянето на предложението по ал. 1 Съветът за електронни 

медии провежда консултации с предприятието, като взема предвид предложените вид 

и профил на програмите и се ръководи от принципите по чл. 116е, ал. 7. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 Съветът 

за електронни медии мотивирано с решение съгласува вида и профила на 

лицензираните радио- и/или телевизионни програми, които ще се разпространяват 

чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Непроизнасянето в срока по ал. 3 се приема за 

съгласуване на предложените от предприятието вид и профил на програмите, които ще 

разпространява чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване. 

 

Чл. 116и. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) 

 

Раздел III. 

Надзор, изменение и прекратяване на лицензията 

 

Чл. 117. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., предишен текст на чл. 117 – ДВ, бр. 105 от 2006 г., 

в сила от 01.01.2007 г.) Надзорът за спазването на този закон и за изискванията по 

лицензията се осъществява от съответните длъжностни лица на Съвета за електронни 

медии. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При изпълнение на служебните 

си задължения длъжностните лица по ал. 1 имат право: 

1. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на този 

закон или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, 

въвеждащи изискванията на Директива 89/552/ЕИО на Съвета за извършване на 

телевизионно радиоразпръскване, последно изменена от Директива 97/36/ЕО на 

Европейския парламент и Съвета, независимо от формата на документа; 

2. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по т. 1, които са му 

известни; 

3. да извършват проверки на място. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на Съвета за 

електронни медии има право да: 
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1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението по ал. 2, т. 1; 

2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението по ал. 2, т. 1 и, 

ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние; 

3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по ал. 2, т. 1 и, ако е 

необходимо, да направи разпореждането за прекратяване или забрана на нарушението 

обществено достояние. 

 

Чл. 118. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При констатиране на нарушения Съветът за 

електронни медии в срок един месец е длъжен да разгледа и обсъди представените 

документи и да вземе решение относно налагане на имуществена санкция по този закон 

и/или отнемане на лицензията. 

 

Чл. 119. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При констатиране на промяна на дейността на 

лицензиран радио- или телевизионен оператор от обществен в търговски Съветът за 

електронни медии взема решение за прекратяване на лицензията. 

(2) Лицето по ал. 1 може да кандидатства за лицензия като търговски радио- и 

телевизионен оператор. 

(3) Лицето по ал. 1 има право да поиска изменение на лицензията си тогава, когато се 

налага промяна на характера на дейността му в търговска. 

 

Чл. 120. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) В случаите по чл. 119 Съветът за електронни медии 

взема решение за изменение или прекратяване на лицензията. 

 

Чл. 121. (1) (Предишен текст на чл. 121 – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Лицензията се прекратява 

със: 

1. изтичането на срока; 

2. отнемането ѝ; 

3. (доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) прекратяването на юридическото лице или смърт на 

физическото лице-едноличен търговец; 

4. (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) предсрочно по искане на лицензианта. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. – 

ДВ, бр. 14 от 2009 г.) При прекратяване на лицензията за радио- и телевизионна дейност, 

издадена по реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г, Съветът за електронни медии 

изисква от Комисията за регулиране на съобщенията прекратяване на разрешението за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за 

осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. 

 

Чл. 122. Лицензията се отнема при: 

1. груби нарушения на принципите на радио- и телевизионната дейност; 

2. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

системни нарушения на разпоредбите по чл. 6, ал. 2 и 3, чл. 9, ал. 1, чл. 10, чл. 19а, ал. 1, 2 

и 4 и чл. 19б; 

3. установяване на неверни данни в декларациите по чл. 111. 
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Чл. 123. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Отнемане на лицензия на радио- и телевизионен 

оператор се извършва от Съвета за електронни медии с мотивирано решение. 

Отнемането се извършва след отправяне на писмено предупреждение с определен срок 

за отстраняване на нарушението. Отнемането става във всички случаи след налагане на 

две имуществени санкции за едно и също нарушение. 

(2) Съветът за електронни медии отнема лицензията, ако в срока по ал. 1 лицензираният 

не е отстранил нарушението. 

(3) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да се кандидатира 

за нова лицензия и който не може да бъде по-малък от две години. 

 

Чл. 123а. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., 

изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) При отнемане на лицензия за радио- и телевизионна дейност, 

издадена по реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г, Съветът за електронни медии 

уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която в 10-дневен срок 

прекратява издаденото разрешение за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. 

 

Чл. 124. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) С отнемането на лицензията лицензиантът е 

длъжен да преустанови радио- и телевизионната си дейност. 

 

Чл. 125. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Не по-късно от шест месеца преди изтичането 

на срока на лицензията лицензиантът следва да заяви намерение за продължаване 

срока на лицензията. 

(2) Съветът за електронни медии разглежда искането за продължаване срока на 

лицензията по ал. 1 и в срок до три месеца преди изтичането на срока на лицензията 

взема решение по искането и писмено уведомява лицензианта. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) В 

случаите на положително решение на Съвета за електронни медии по ал. 2, когато 

лицензията е издадена по реда на чл. 116, 116а, 116б, 116в и 116г, Съветът за електронни 

медии уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която в 10-дневен срок 

продължава срока на издаденото разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения 

чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване. 

 

Раздел IV. 

Регистрация на радио- и телевизионни оператори  

(Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г., загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

 

Чл. 125а. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Лица, които желаят 

да създават радио- или телевизионни програми, подлежат на регистрация при спазване 

на следните общи изисквания: 

1. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) спазване принципите на чл. 10; 

2. зачитане на човешкото достойнство; 
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3. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) осигуряване на определеното съотношение в рамките на 

годишното програмно време, предназначено за европейска продукция, както и за 

произведения, създадени от независими продуценти; 

4. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) закрила на децата; 

5. спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Желаещите да се регистрират 

подават пред Съвета за електронни медии заявление, към което прилагат документите 

по чл. 111, с изключение на информацията по ал. 4, която се изисква по служебен път. 

(3) Съветът за електронни медии се произнася по заявлението за регистрация с решение 

в 14-дневен срок от постъпване на заявлението. При регистрацията не могат да се 

поставят ограничения, свързани с обхвата на разпространение на програмата. При 

непълнота и нередовност на документите се прилага чл. 112, ал. 2. 

(4) Съветът за електронни медии може да откаже регистрация, когато: 

1. за лицето са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4, или 

2. представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или 

програмна схема противоречат на разпоредбите на закона, или 

3. нередовностите по ал. 3 не бъдат отстранени в срок. 

(5) Въз основа на решението по ал. 3 на заявителя се издава удостоверение за 

регистрация, което съдържа: 

1. наименованието (фирмата) и седалището на радио- или телевизионния оператор; 

2. наименованието на програмата и способа за разпространението ѝ; 

3. вида – обществен или търговски; 

4. програмния профил; 

5. началната дата за разпространение на програмата. 

(6) Регистрираният оператор е длъжен да уведомява Съвета за електронни медии за 

условията, мястото и начина на разпространението, програмното време, както и за всяка 

промяна в тях в 14-дневен срок от настъпването ѝ. 

(7) Регистрациите са безсрочни. 

 

Чл. 125б. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 125в. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Предприятие, което 

разпространява български и чуждестранни програми, се задължава да предоставя на 

Съвета за електронни медии на всеки 6 месеца актуализиран списък на 

разпространяваните програми и документите, свързани със: 

1. придобиване на правата за разпространение на програмите; 

2. придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и 

записите на аудио-визуални произведения, включени в разпространяваните програми. 

Чл. 125г. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 125д. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Съветът за електронни медии с решение 

заличава регистрацията, когато са: 

1. установени нарушения на изискванията на чл. 125а, ал. 1; 
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2. възникнали обстоятелства по чл. 125а, ал. 4, т. 1. 

(2) Съветът за електронни медии с решение може да заличи регистрацията, когато: 

1. регистрираната програма не се разпространява за период, по-дълъг от 12 

последователни месеца от вписването в регистъра или по което и да е време след 

регистрацията; 

2. са възникнали обстоятелства по чл. 125а, ал. 4, т. 2; 

3. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) операторът не изпълни задълженията си по чл. 125а, ал. 6 

или чл. 125к, ал. 2. 

(3) Регистрацията се заличава, ако след предупреждение от 30-дневен срок операторът 

не е отстранил посочените в ал. 2 обстоятелства. 

 

Чл. 125е. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Съветът за електронни медии посочва с решение 

причините и целите, за които изисква информацията по чл. 125а, ал. 1, т. 6 за всеки 

отделен случай. 

(2) При предоставяне на информацията по ал. 1 радио- и телевизионните оператори 

писмено определят изрично коя част от предоставената информация представлява 

търговска тайна. 

(3) Съветът за електронни медии приема правила за реда за достъп и работа с 

информацията по ал. 2. 

(4) Членовете на Съвета за електронни медии и служителите на администрацията са 

длъжни да не разпространяват информацията по ал. 2. 

(5) В случаите, когато информацията по ал. 1 се изисква във връзка с членството на 

Република България в Европейския съюз, Съветът за електронни медии изисква от 

получателите на информацията да спазват търговската тайна съобразно ал. 2. 

 

Раздел V. 

Медийни услуги по заявка  

(Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 125ж. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Лицата, които имат намерение да осъществяват 

медийни услуги по заявка, уведомяват за това Съвета за електронни медии. 

(2) Лицата по ал. 1 подават до Съвета за електронни медии уведомление по образец, 

което съдържа: 

1. идентификационни данни на лицето, което осъществява медийни услуги по заявка – 

наименование (фирма), седалище и адрес на управление и съответния единен 

идентификационен код; 

2. предоставяни медийни услуги по заявка; 

3. кратко описание и основни параметри на осъществяваните медийни услуги по заявка; 

4. териториален обхват; 

5. телефон, факс, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти; 

6. предполагаема дата за започване предоставянето на медийните услуги. 

(3) Уведомлението по ал. 2 се подава на български език. 

(4) В случай на непълнота на уведомлението в 7-дневен срок от получаването му 

Съветът за електронни медии писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите. 
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(5) Съветът за електронни медии вписва лицето в регистъра по чл. 125к в 14-дневен срок 

от датата на получаване на уведомлението или от отстраняването на непълнотите. 

Чл. 125з. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) При прекратяване осъществяването на медийните 

услуги по заявка лицето уведомява Съвета за електронни медии. 

 

Чл. 125и. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Лицето, осъществяващо медийни услуги по 

заявка, може да поиска писмено от Съвета за електронни медии издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра, за което заплаща еднократна административна 

такса. 

(2) Съветът за електронни медии издава удостоверението по ал. 1 в 7-дневен срок от 

постъпване на искането. 

Раздел VI. 

Регистър  

(Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 125к. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Съветът за електронни медии поддържа 

публичен регистър. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) В регистъра по ал. 1 се обособяват 

6 самостоятелни раздела: 

1. първи раздел, който включва български радио- и телевизионни програми, които 

могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез кабел и 

сателит; 

2. втори раздел, който включва чуждестранните програми, които могат да бъдат 

разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит: 

а) създадени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

б) създадени от чуждестранни лица, различни от лицата по буква „а“; 

3. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) трети раздел, който включва 

български радио- и телевизионни програми, разпространявани чрез: 

а) налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване; 

б) електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване; 

4. четвърти раздел, който включва медийните услуги по заявка; 

5. пети раздел, който включва предприятията, които разпространяват български и 

чуждестранни програми; 

6. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) шести раздел, който включва 

платформите за споделяне на видеоклипове. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Програми, които са 

предназначени за разпространение за аудитория извън територията на Република 

България и се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или 

спътниково радиоразпръскване, които са на територията на Република България, 

подлежат на регистрация и се включват в първи раздел на публичния регистър по ал. 2, 

т. 1. 

(4) В регистъра по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се включват следните данни: 
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1. данните по чл. 125а, ал. 5; 

2. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху 

управлението на оператора; 

3. данни за органите на управление, включително персонален състав, на доставчиците 

на медийни услуги; 

4. обстоятелства, свързани с търговски обезпечения, подлежащи на вписване; 

5. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) критерия за определяне на 

юрисдикцията на Република България. 

(5) В регистъра по ал. 2, т. 4 се включват следните данни: 

1. идентификационни данни – наименование (фирма), седалище и адрес на управление 

на юридическото лице или на физическо лице – едноличен търговец, което осъществява 

медийни услуги по заявка след подаване на уведомление; 

2. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) данни за юридическите и 

физическите лица, упражняващи контрол върху управлението на доставчика на 

медийни услуги по заявка; 

3. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) данни за органите на управление, 

включително персонален състав, на доставчиците на медийни услуги по заявка; 

4. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) предоставяните медийни 

услуги по заявка; 

5. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) основни параметри на 

осъществяване на медийните услуги по заявка; 

6. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) териториален обхват, 

където това е приложимо; 

7. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) телефон, факс, 

електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти; 

8. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) дата на започване 

предоставянето на медийни услуги; 

9. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) критерия за определяне на 

юрисдикцията на Република България. 

(6) В регистъра по ал. 2, т. 5 се включват: 

1. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху 

управлението на предприятието; 

2. данни за органите на управление на предприятието, включително персонален състав; 

3. телефон, адрес, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти; 

4. списък на разпространяваните програми, съответно в цифров и аналогов пакет, ако 

предприятието поддържа два отделни пакета; 

5. срокът, до който предприятието има отстъпени права за разпространение на 

съответната програма; 

6. териториален обхват, за който предприятието има отстъпени права за 

разпространение на съответната програма. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) В регистъра по ал. 2, т. 6 се 

включват следните данни: 

1. идентификационни данни – наименование (фирма), седалище и адрес на управление 

на юридическото лице или на физическо лице – едноличен търговец, което осъществява 

услуга на платформа за споделяне на видеоклипове след подаване на уведомление; 
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2. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху 

управлението на доставчика на услуги на платформа за споделяне на видеоклипове; 

3. данни за органите на управление, включително персонален състав, на доставчиците 

на медийни услуги; 

4. интернет адрес (URL) на платформата за споделяне на видеоклипове; 

5. териториален обхват, където това е приложимо; 

6. телефон, факс, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти; 

7. дата на започване на дейността; 

8. критерия за определяне на юрисдикцията на Република България. 

 

Чл. 125л. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Регистърът по чл. 125к е публичен и се 

публикува на интернет страницата на Съвета за електронни медии. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) При промяна на вписаните в 

регистъра обстоятелства по ал. 1 лицензираният и регистрираният оператор са длъжни 

да заяви промяната в Съвета за електронни медии в 30-дневен срок от настъпването ѝ. 

(3) Лице, осъществяващо медийни услуги по заявка, уведомява Съвета за електронни 

медии за всяка промяна на данните от уведомлението по чл. 125ж, ал. 2 в 14-дневен срок 

от настъпването на промяната. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчик на услуги на 

платформа за споделяне на видеоклипове уведомява Съвета за електронни медии за 

всяка промяна в данните от уведомлението по чл. 125с, ал. 1 в 14-дневен срок от 

настъпване на промяната. 

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Данните по чл. 125к, 

ал. 6, т. 1 и 2 се събират служебно от Съвета за електронни медии въз основа на 

наличната информация в търговския регистър и публичните регистри, водени от 

Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. 

Данните по чл. 125к, ал. 6, т. 3, 4, 5 и 6 се предоставят от предприятията заедно с 

информацията по чл. 125в. 

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) При промяна на 

предоставените по ал. 4 данни предприятията в 14-дневен срок от настъпване на 

промяната уведомяват Съвета за електронни медии. 

 

Раздел VII. 

Регистрация на радио- и телевизионни оператори, които създават програми, 

предназначени за аудитория извън територията на Република България  

(Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) 

 

Чл. 125м. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лица, които създават 

радио- или телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез 

електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, 

когато предназначението на излъчвания сигнал е за приемане извън територията на 

Република България, се осъществява въз основа на регистрация от Съвета за 

електронни медии по реда на този закон. 
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Чл. 125н. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Лицата, които създават 

радио- или телевизионни програми, предназначени за приемане от аудитория извън 

територията на Република България, и желаят тези програми да се разпространяват 

чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, 

намиращи се на територията на Република България, подлежат на регистрация при 

спазване на следните общи изисквания: 

1. спазване принципите на чл. 10, ал. 1, т. 1 – 8; 

2. зачитане на човешкото достойнство; 

3. закрила на децата; 

4. спазване на авторските и сродните права; 

5. предоставяне на информация на Съвета за електронни медии при наличие на 

мотивирано искане. 

(2) Желаещите да се регистрират подават пред Съвета за електронни медии заявление, 

към което прилагат документите по чл. 111, ал. 1, т. 1, 2, 4, 7 и 8. 

(3) Съветът за електронни медии се произнася по заявлението за регистрация с решение 

в 14-дневен срок от постъпване на заявлението. При регистрацията не могат да се 

поставят ограничения, свързани с обхвата на разпространение на програмата. При 

непълнота и нередовност на документите се прилага чл. 112, ал. 2. 

(4) Съветът за електронни медии може да откаже регистрация, когато: 

1. представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или 

програмна схема противоречат на разпоредбите на закона, или 

2. нередовностите по ал. 3 не бъдат отстранени в срок. 

(5) Въз основа на решението по ал. 3 операторът се вписва в регистъра по чл. 125к, ал. 2, 

т. 1 и на заявителя се издава удостоверение за регистрация, което съдържа: 

1. наименованието (фирмата) и седалището на радио- и телевизионния оператор; 

2. наименованието на програмата и способа за разпространението ѝ; 

3. вида – обществен или търговски; 

4. програмния профил; 

5. началната дата за разпространение на програмата. 

(6) Регистрираният оператор е длъжен да уведомява Съвета за електронни медии за 

всяка промяна във вписаните в удостоверението данни в 14-дневен срок от 

настъпването ѝ. 

(7) Регистрациите са безсрочни. 

 

Чл. 125о. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, което 

разпространява радио- или телевизионни програми, предназначени за аудитория извън 

територията на Република България, се задължава да предоставя на Съвета за 

електронни медии информацията и документите по чл. 125в. 

 

Чл. 125п. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Съветът за електронни 

медии с решение заличава регистрацията, когато са установени нарушения на 

изискванията по чл. 125н, ал. 1. 
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Раздел VIII. 

Услуги на платформи за споделяне на видеоклипове  

(Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

 

Чл. 125р. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Лицата, които имат 

намерение да осъществяват услуги на платформи за споделяне на видеоклипове, 

уведомяват за това Съвета за електронни медии по реда на чл. 125с. 

 

Чл. 125с. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Лицата по чл. 125р 

подават до Съвета за електронни медии уведомление по образец, което съдържа: 

1. идентификационни данни – наименование (фирма), седалище и адрес на управление 

и съответния единен идентификационен код; 

2. интернет адрес (URL) на платформата за споделяне на видеоклипове; 

3. териториален обхват; 

4. телефон, факс, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти; 

5. предполагаема дата за стартиране на дейността. 

(2) Уведомлението по ал. 1 се подава на български език. 

(3) Към уведомлението се прилага проект на общи условия за ползване на платформата 

за видеосподеляне. 

 

Чл. 125т. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Общите условия на 

услугите на платформите за споделяне на видеоклипове задължително съдържат: 

1. идентификационни данни на доставчика на услуги на платформа за споделяне на 

видеоклипове – наименование, седалище и адрес на управление; 

2. условия за ползване на услугите на платформата за видеосподеляне; 

3. основни права и задължения на потребителите на услугите на платформата за 

споделяне на видеоклипове; 

4. описание на мерките по чл. 19д, ал. 6 и 8; 

5. отговорности и санкции при неизпълнение на общите условия; 

6. условия и ред за ограничаване достъпа до съдържание или до услугите на 

платформата при нарушения от страна на потребителите. 

(2) В случай на непълнота на уведомлението по чл. 125с, ал. 1 в 7-дневен срок от 

получаването му Съветът за електронни медии писмено уведомява лицето да отстрани 

непълнотите. 

(3) В случай че общите условия не отговарят на изискванията на този закон, Съветът за 

електронни медии уведомява за това лицето по чл. 125р, като дава указания и срок за 

отстраняване на недостатъците. 

(4) Съветът за електронни медии вписва лицето в регистъра по чл. 125к, ал. 2, т. 6 и 

съгласува общите условия в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението 

или от отстраняването на непълнотите и недостатъците по реда на ал. 2 и 3. 

(5) Общите условия се публикуват на интернет страницата на доставчика на услуги на 

платформи за споделяне на видеоклипове, като се осигурява лесен, пряк и бърз достъп 

до тях. 
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Чл. 125у. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Изменение на общите 

условия може да бъде извършено по инициатива на доставчика на услуги на платформа 

за споделяне на видеоклипове или на Съвета за електронни медии. 

(2) Изменение на общите условия по инициатива на доставчика се извършва по реда на 

чл. 125с и 125т. 

(3) Изменение на общите условия по инициатива на Съвета за електронни медии се 

извършва с цел осигуряване на интересите на потребителите (аудиторията). В този 

случай Съветът за електронни медии с решение дава задължителни указания на 

доставчика за съответните изменения. 

(4) Промените в общите условия влизат в сила след съгласуването им по реда на чл. 127т, 

ал. 4. 

 

Чл. 125ф. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) При прекратяване 

осъществяването на услугите на платформа за споделяне на видеоклипове доставчикът 

уведомява Съвета за електронни медии в срок 14 дни. 

(2) В 14-дневен срок Съветът за електронни медии заличава доставчика в съответния 

регистър. 

 

Чл. 125х. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Доставчик на услуги на 

платформа за споделяне на видеоклипове може да поиска писмено от Съвета за 

електронни медии издаване на удостоверение за вписване в регистъра. 

(2) Съветът за електронни медии издава удостоверението по ал. 1 в 7-дневен срок от 

постъпване на искането. 

 

Глава седма. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 126. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 

2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) За 

нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, 2 и 5, чл. 11, чл. 12, чл. 

13, ал. 3, чл. 14, чл. 16, ал. 1, чл. 17, чл. 18, ал. 3, чл. 19а, ал. 1 и 2, чл. 19в, ал. 4 и 7, чл. 75, ал. 

1, ал. 3 – 6, ал. 8 и ал. 10, чл. 78, чл. 79, чл. 80, ал. 1, чл. 81, 82, чл. 83, ал. 1, чл. 84, ал. 1, т. 4 и 

ал. 2, чл. 85, чл. 86 – 88, чл. 89, ал. 1 и чл. 90 и 91 на доставчиците на медийни услуги се 

налага имуществена санкция от 3000 до 20 000 лв. 

(2) За нарушение на разпоредбата на чл. 9, ал. 3 на доставчиците на медийни услуги се 

налага имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв. 

(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 имуществената санкция е в двоен размер. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) За 

нарушение на разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, чл. 75, ал. 7 и 9 и чл. 77 на доставчиците на 

медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) При неизпълнение на решението по чл. 32, ал. 1, т. 12а на 

доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 

30 000 лв. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) При повторно нарушение по ал. 4 и 5 имуществената 

санкция е в двоен размер. 
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Чл. 126а. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) За нарушение на 

условията на издадената лицензия, което не представлява нарушение по чл. 126, се 

налага имуществена санкция от 1000 до 7000 лв. При повторно нарушение 

имуществената санкция е в двоен размер. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) За нарушение на условията на 

регистрацията на регистрирания оператор се налага имуществена санкция в размер от 

1000 до 7000 лв. 

(3) За нарушение на изискванията на чл. 125а, ал. 1, вследствие на което са възникнали 

обстоятелства по чл. 125а, ал. 4, т. 1 и/или 2, на регистрирания оператор се налага 

имуществена санкция в размер от 4000 до 15 000 лв. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) За нарушение на разпоредбите 

на чл. 125а, ал. 6 на регистрирания оператор се налага имуществена санкция в размер от 

3000 до 7000 лв. 

(5) За нарушение на разпоредбите на чл. 125в се налагат имуществени санкции, както 

следва: 

1. за непредоставяне на информация в определения срок или при предоставяне на 

невярна или непълна информация – от 3000 до 7000 лв.; 

2. за разпространение на програми без надлежно уредени авторски и сродни права – от 

7000 до 30 000 лв. 

(6) При повторно нарушение по ал. 5 имуществената санкция е в двоен размер. 

(7) При системно нарушение на закона от регистрирания оператор регистрацията се 

заличава. 

(8) При системно нарушение на закона от доставчика на медийни услуги по заявка 

вписването в публичния регистър по чл. 125к се заличава. 

(9) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) При системно нарушение на 

закона от доставчика на платформа за споделяне на видеоклипове вписването в 

публичния регистър по чл. 125к се заличава. 

(10) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) При нарушение на чл. 8в се 

налага имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. 

(11) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) При повторно нарушение по ал. 

10 имуществената санкция е в двоен размер. 

 

Чл. 126б. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

За неизпълнение на разпореждане по чл. 117, ал. 2, т. 2 и ал. 3 се налага имуществена 

санкция в размер от 1000 до 4000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция 

е в двоен размер. 

 

Чл. 126в. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) На лице, което без 

лицензия предоставя за разпространение радио- и телевизионни програми, които се 

разпространяват само въз основа на лицензия, издадена по реда на този закон, се налага 

имуществена санкция в размер от 7000 до 30 000 лв. 

(2) На лице, което без регистрация предоставя за разпространение радио- и 

телевизионни програми, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв. 
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(3) На лице, което без уведомление предоставя медийни услуги по заявка, се налага 

имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение 

имуществената санкция е в двоен размер. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) На лице, което без уведомление 

предоставя услуга на платформа за споделяне на видеоклипове, се налага имуществена 

санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция 

е в двоен размер. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) При нарушение 

на задълженията за предоставяне на информация по реда на чл. 125л, ал. 2 – 4 и ал. 6 се 

налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение 

имуществената санкция е в двоен размер. 

 

Чл. 126г. (1) (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г., предишен текст на чл. 126г – ДВ, бр. 109 от 2020 

г., в сила от 22.12.2020 г.) На доставчик на медийни услуги, който не изпълни в срок 

решение на Етичната комисия към Фондация „Национален съвет за журналистическа 

етика“ и/или Сдружение „Национален съвет за саморегулация“, се налага имуществена 

санкция в размер от 2000 до 5000 лв. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) На доставчик на платформа за 

споделяне на видеоклипове, който не изпълни в срок решение на Етичната комисия на 

Сдружение „Национален съвет за саморегулация“, се налага имуществена санкция в 

размер от 2000 до 5000 лв. 

 

Чл. 126д. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) За нарушение на 

разпоредбите на този закон на доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове 

се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение 

имуществената санкция е в двоен размер. 

 

Чл. 127. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Нарушенията се констатират от длъжностните 

лица на Съвета за електронни медии. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Наказателните постановления 

се издават от председателя на Съвета за електронни медии. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Установяването на нарушенията, 

издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се 

извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото 

с този закон не е установен друг ред 

(4) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., отм. 

– ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

Чл. 128. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Актът за установяване 

на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на законния 

представител на юридическото лице или на упълномощено от него лице. 

(2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща: 

1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на 

управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по 

вписванията, или 
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2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано 

с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно 

уреден регистър, в който е вписан адресатът, или на адрес в информационна система за 

сигурно връчване; изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез 

електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната 

идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния 

пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) или 

възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като 

идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага 

към преписката. 

(3) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната 

разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице 

или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. 

(4) Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок 

от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за 

получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна 

препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване. 

(5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на 

връчването се смята по-късната дата. 

 

Чл. 129. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) Въз основа на актовете 

по чл. 128, ал. 2 председателят на Съвета за електронни медии издава наказателни 

постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на 

административнонаказателното производство. 

(2) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Разпространение на програми“ 

е първоначалното предаване или излъчване, независимо от използваната технология, 

на радио- или телевизионна програма, предназначена за приемане от слушатели или 

зрители. То включва и обмена (препредаването) на програми между оператори, за да 

бъдат приети от аудиторията. То не включва електронни съобщителни услуги за 

индивидуално ползване. 

2. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Създаване“ е творчески акт, който включва авторски 

замисъл и неговата реализация с цел производство на предаване или програма. 

3. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) „Програма“ е система от всички елементи, които създава и 

разпространява операторът, и която е носител на определено съдържание, 

разпределено в часова схема. 

4. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 
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5. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) „Системно“ е нарушението по една глава на този закон три 

или повече пъти, извършено в едногодишен срок. 

6. „Български аудио- и аудио-визуални произведения“ са произведения, създадени или 

реализирани изключително или в съдружие от български граждани, създадени на 

основата на произведения от български граждани. За български се считат и 

произведения, създадени въз основа на двустранни договори между български и чужди 

продуценти, при условие че българските продуценти имат преобладаващо финансово 

участие в общите разходи на продукцията и тази продукция се ръководи от един или 

няколко български продуценти. 

7. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Европейски произведения“ са: 

а) произведения с произход от държави – членки на Европейския съюз, създадени 

главно от автори и работници, пребиваващи в една или повече от тези държави, при 

условие че отговарят поне на едно от следните три условия: 

аа) създадени са от един или повече продуценти, установени в една или повече от тези 

държави, или 

бб) създаването на произведенията се наблюдава и фактически се контролира от един 

или повече продуценти, установени в една или повече от посочените държави; 

вв) копродуцентите от тези държави имат основен принос в поемането на разходите на 

цялата съвместна продукция и тя не се контролира от един или повече продуценти, 

установени извън тези държави; 

б) произведения с произход от трети европейски държави, които са страни по 

Европейската конвенция за трансгранична телевизия на Съвета на Европа, съставена в 

Страсбург на 5 май 1989 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 117 от 1997 г.) (ДВ, бр. 32 

от 1999 г.), създадени главно от автори и работници, пребиваващи в една или повече от 

тези държави, при условие че отговарят поне на едно от следните три условия: 

аа) създадени са от един или повече продуценти, установени в една или повече от тези 

държави; 

бб) създаването на произведенията се наблюдава и фактически се контролира от един 

или повече продуценти, установени в една или повече от посочените държави; 

вв) копродуцентите от тези държави имат основен принос в поемането на разходите на 

цялата съвместна продукция и тя не се контролира от един или повече продуценти, 

установени извън тези държави, при условие че произведенията с произход от 

държави – членки на Европейския съюз, не са предмет на дискриминационни мерки в 

съответните трети държави; 

в) произведения, които са копродуцирани в рамките на свързани с аудио-визуалния 

сектор споразумения, сключени между Европейския съюз и трети държави и 

отговарящи на условията, определени във всяко от тези споразумения, при условие че 

произведенията с произход от държави членки не са предмет на дискриминационни 

мерки в тези държави. 

Произведения, които не са европейски произведения по смисъла на букви „а“, „б“ или „в“, 

но са произведени в рамките на двустранни копродуцентски договори, сключени между 

държави – членки на Европейския съюз, и трети държави, се смятат за европейски 

произведения, при условие че копродуцентите от Европейския съюз поемат 

преобладаващата част от общите разходи на продукцията и че продукцията не се 
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контролира от един или повече продуценти, установени извън територията на 

държавите – членки на Европейския съюз. 

8. „Значимо събитие“ е събитие със социален, политически, икономически, спортен или 

развлекателен характер, което засяга интересите на преобладаващата част от 

аудиторията. 

9. „Изключително право“ е правото за отразяване на събитие, придобито срещу 

заплащане само от един радио- или телевизионен оператор. 

10. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) „Допълнителна информация“ е информация, 

разпространявана в честотния канал за основна програмна информация на радио- или 

телевизионен оператор, съдържанието на която не е елемент от основната програма. 

11. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) „Телетекст“ е система за предаване на информационни и 

справочни съобщения и реклами чрез буквено-цифрови символи и графични 

изображения, чрез специален сигнал, включен в състава на програмния телевизионен 

сигнал. 

12. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

13. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

14. (отм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

15. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) 

16. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) „Цифрови технологии“ са технологии, прилагащи 

цифрови формати на електрическите сигнали за звука и картината, и чрез които се 

подобрява качеството на представяне на информационното съдържание при 

обработката, съхранението, разпространението и приемането му и чрез компресия на 

такива сигнали се създават условия за повишаване на информационния капацитет на 

честотните предавателни канали. 

17. „Препредаване“ е извършването на едновременно и непроменено приемане и 

предаване, независимо от използваните технически средства, изцяло и без никакви 

изменения на радио- и телевизионни програми или на големи части от тях, 

разпространявани за приемане от широката аудитория. 

18. (отм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) 

19. „Прозорец“ е времево ограничена в рамките на основната програма радио- и 

телевизионна програма, която има своя съдържателна специфика. 

20. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

21. „Личен живот“ е животът на човек в семеен, здравен и сексуален аспект. 

22. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Информационно отразяване“ е създаването и 

разпространението в рамките на актуално-публицистичните предавания и новините с 

продължителност, необходима за да се предаде изчерпателно съдържанието на 

отразяваното събитие. 

23. (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Доставчици на медийни услуги 

под юрисдикцията на Република България“ са: 

а) доставчици, установени в Република България, когато: 

аа) седалището на доставчика на медийни услуги е в Република България и 

редакционните решения за аудио-визуалните медийни услуги се вземат в Република 

България; 
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бб) (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) седалището на доставчика на 

медийни услуги е в Република България, но редакционните решения за аудио-

визуалните медийни услуги се вземат в друга държава – членка на Европейския съюз, 

когато значителна част от работната сила, заета в извършването на свързаната с 

предаванията дейност по предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги, оперира в 

Република България; 

вв) (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) значителна част от работната 

сила, заета с извършването на свързана с предаванията дейност по предоставяне на 

аудио-визуалните медийни услуги, оперира в различни държави – членки на 

Европейския съюз, но седалището му е в Република България; 

гг) (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) значителна част от работната 

сила, заета в извършването на свързана с предаванията дейност по предоставяне на 

аудио-визуалните медийни услуги, оперира извън която и да е от държавите членки, ако 

първоначално е започнал своята дейност в съответствие с правото на Република 

България, при условие че поддържа стабилна и ефективна връзка с икономиката на 

Република България; 

дд) седалището на доставчика на медийни услуги е в Република България, но решения 

за аудио-визуалните медийни услуги се вземат в трета държава, или обратно, той се 

смята за установен в Република България, когато значителна част от работната сила, 

заета в извършването на дейността по предоставяне на аудио-визуални медийни услуги, 

оперира в Република България; 

б) доставчици, за които разпоредбите на буква „а“ не са приложими, когато: 

аа) използват връзка към спътник (ъп линк) от територията на Република България, 

или 

бб) независимо че не използват връзка към спътник от територията на Република 

България, използват спътникови възможности, които принадлежат на Република 

България. 

Ако въпросът коя държава – членка на Европейския съюз, има юрисдикция не може да 

бъде решен в съответствие с букви „а“ и „б“, компетентна държава е тази, в която 

доставчикът на медийни услуги е установен по смисъла на чл. 49 – 54 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

23а. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчици на платформа за 

споделяне на видеоклипове под юрисдикцията на Република България са: 

а) доставчици, установени на територията на Република България по смисъла на член 3, 

параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 

2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-

специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната 

търговия), и 

б) доставчици, които не са установени на територията на Република България съгласно 

буква „а“, но се считат за установени на територията на Република България за целите 

на този закон, когато доставчикът: 

аа) има предприятие майка или дъщерно предприятие, установено на територията на 

Република България, или 

бб) е част от група и друго предприятие от тази група е установено на територията на 

Република България. 
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Когато предприятието майка, дъщерното предприятие или другите предприятия от 

групата са установени в различни държави членки, доставчикът на платформи за 

споделяне на видеоклипове се счита за установен в държавата членка, в която е 

установено неговото предприятие майка, или, ако то не е установено в държава членка, 

в държавата членка, в която е установено неговото дъщерно предприятие, или, ако то 

не е установено в държава членка, в държавата членка, в която е установено другото 

предприятие от групата. 

При наличието на няколко дъщерни предприятия, като всяко от тях е установено в 

различна държава членка, доставчикът на платформи за споделяне на видеоклипове се 

счита за установен в държавата членка, в която първоначално е започнало своята 

дейност едно от дъщерните предприятия, при условие че то поддържа трайна и реална 

връзка с икономиката на тази държава членка. 

При наличието на няколко други предприятия, които са част от групата, като всяко от 

тях е установено в различна държава членка, доставчикът на платформи за споделяне 

на видеоклипове се счита за установен в държавата членка, в която първоначално е 

започнало своята дейност едно от тези предприятия, при условие че то поддържа трайна 

и реална връзка с икономиката на тази държава членка. 

23б. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) „Предприятие майка“ е 

предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия. 

23в. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) „Дъщерно предприятие“ е 

предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно 

предприятие на крайно предприятие майка. 

23г. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) „Група“ е предприятие майка, 

всички негови дъщерни предприятия и всички останали предприятия, които имат 

икономически и правни организационни връзки с тях. 

23д. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) За доставчиците на платформи 

за споделяне на видеоклипове, за които се счита, че са установени на територията на 

България в съответствие с т. 23а, буква „б“, се прилагат съответно чл. 1, 2, чл. 13 – 17 и 

чл. 20, ал. 4 от Закона за електронната търговия. 

24. (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., доп. – ДВ, бр. 10 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – 

ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Независим продуцент“ е продуцент, регистриран по Търговския 

закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

организационно и икономически независим от който и да е радио- и телевизионен 

оператор в дейността си, за когото са спазени следните изисквания: 

1. не е собственик на радио- или телевизионен оператор или на дял от имуществото му; 

2. радио- или телевизионен оператор не е собственик на такова лице или на дял от 

имуществото му; 

3. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

25. (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Самопромоция“ е форма на 

рекламиране, при която доставчикът на медийни услуги рекламира своите собствени 

стоки, услуги или програми. 
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26. (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г.) „Безплатна телевизия“ е обществен или търговски 

телевизионен канал, достъпен до аудиторията без допълнително заплащане над 

редовната месечна такса или основния абонамент за кабелна мрежа. 

27. (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

28. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) „Програмен профил“ е характеристика на програмата, 

според спецификата на нейното съдържание и насочеността ѝ към аудиторията. По своя 

профил радио- и телевизионните оператори могат да бъдат: 

а) с общ (политематичен) профил – радио- и телевизионна програма, в която 

задължително присъстват предавания с информационна, образователна, културна и 

развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от обществото; 

б) със специализиран профил – радио- и телевизионна програма с тематична насоченост, 

предназначена за ограничена част от обществото. 

29. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) „Програмен проект“ е описание на програмни намерения 

(цел, предназначение и очаквани резултати), организационно-творчески, технологичен 

и финансов план за развитие на радио- и телевизионната програма в лицензионния 

период. 

30. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) „Програмна концепция“ е аргументиран план за 

провеждане на програмната политика на дадена електронна медия с оглед на нейната 

съдържателна осигуреност. 

31. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) „Програмна схема“ е съвкупността от всички предвидени 

за разпространение или разпространени предавания от програмата на дадена 

електронна медия, подредена в графичен вид по дни и часове за определен период от 

време. 

32. (нова – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Дете“ е лице по смисъла на 

чл. 2 от Закона за закрила на детето. 

33. (нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) „Повторно“ е нарушението, 

извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с 

което е наложено наказание за същото по вид нарушение. 

34. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) „Българска програма“ е програма, която се създава от 

лице, установено в Република България, предназначена за разпространение на 

български език, насочена изключително или преобладаващо към аудиторията в 

Република България. 

35. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) „Контрол върху управлението 

на доставчика на медийни услуги“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез свързано лице, повече от половината плюс един от броя 

на гласовете в общото събрание, или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния орган на доставчика на медийни услуги, или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с предоставяне на медийни услуги. 

§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Този закон въвежда разпоредбите на: 

1. Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на 

някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни 

актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност; 
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2. Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 г. за 

изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои 

разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите 

членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение; 

3. Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. 

за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои 

разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ, L 

332/27 от 18 декември 2007 г.); 

4. (нова – ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г.) Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои 

разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите 

членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (OB, L 95/1 

от 15 април 2010 г.); 

5. (нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Директива (ЕС) 2018/1808 на 

Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 

2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови 

и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на 

аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), 

предвид променящите се пазарни условия (ОВ, L 303/69 от 28 ноември 2018 г.). 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 114 от 2003 г., 

изм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 

01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 113 от 

2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – 

ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 

01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2012 г., 

в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 

107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., 

изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 

01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 

2019 г., в сила от 01.01.2020 г. изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Съветът 

за електронни медии получава субсидия от държавния бюджет за издръжката си до 

2021 г. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 114 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., 

в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 108 

от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – 

ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 

01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., 

в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 

109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., 

изм. – ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 
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01.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2018 г., 

в сила от 01.01.2019 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 

104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Българското национално радио и Българската 

национална телевизия получават субсидия от държавния бюджет до 31 декември 

2021 г. по реда на чл. 70, ал. 3, т. 2 и 3. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) 

Българското национално радио, Българската национална телевизия и Съветът за 

електронни медии получават субсидия от държавния бюджет и финансиране от фонд 

„Радио и телевизия“ в размер, определен по норматив за час програма, одобрен от 

Министерския съвет: 

1. (отм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г.) 

2. (отм. – ДВ, бр. 114 от 2003 г.) 

3. (отм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) 

4. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – 

ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 

01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2010 г., 

в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 102 

от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – 

ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 

01.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., 

в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. – ДВ, бр. 

100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) 

От 1 януари 2022 г. субсидията от държавния бюджет на БНР, БНТ и Съвета за 

електронни медии се заменя изцяло с финансиране от фонд „Радио и телевизия“. 

Размерът на финансирането се определя по реда на чл. 103, ал. 1, т. 1 и ал. 2. 

 

§ 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) До 1 януари 2003 г. правомощията на управителния 

съвет на фонд „Радио и телевизия“ по контрола върху постъпленията се осъществяват 

от Съвета за електронни медии. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Не по-късно от 3 месеца преди изтичане на срока по ал. 1 

Съветът за електронни медии определя членовете на управителния съвет на фонд 

„Радио и телевизия“, назначава изпълнителен директор на фонда и приема 

правилниците по чл. 99, ал. 3. 

 

§ 4. (1) Радио- и телевизионните оператори, лицензирани преди влизането в сила на 

този закон, в съответствие с действащите по това време нормативни актове, 

включително тези с изтекъл срок на лицензията, се лицензират по реда на чл. 125. 

(2) Юридически лица, които осъществяват фактически радио- и телевизионна дейност, 

са длъжни да предприемат необходимите действия за лицензиране по реда на чл. 105 в 

3-месечен срок от влизането в сила на този закон. 

(3) Българското национално радио и Българската национална телевизия са длъжни да 

представят необходимите документи по чл. 111 с оглед на лицензирането си по реда на 

чл. 105, ал. 3 в срока по ал. 2. 
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§ 5. (1) Управителните съвети на БНР и БНТ и генералните директори на БНР и БНТ, 

избрани по време на действието на Закона за радио и телевизия (обн., ДВ, бр. 77 от 

1996 г.; Решение № 21 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 102 от 1996 г.; изм. и доп., 

бр. 112 от 1997 г.), довършват мандата си, предвиден в него. 

(2) Съставът на Националния съвет за радио и телевизия през първия мандат след 

влизането в сила на този закон се обновява по жребий. 

(3) След изтичане на две години съставът на Националния съвет за радио и телевизия 

се обновява с двама представители от квотата на Народното събрание и един от квотата 

на президента. 

(4) След изтичане на четири години съставът на Националния съвет за радио и 

телевизия се обновява с един представител от квотата на Народното събрание и двама 

от квотата на президента. 

(5) Програмните съвети на БНР и БНТ прекратяват мандата си в едномесечен срок от 

влизането в сила на този закон. 

(6) (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) 

 

§ 6. (1) Договорите за реклама и спонсорство, сключени от БНР и БНТ, следва да се 

преразгледат с оглед на привеждането им в съответствие с този закон. 

(2) В случаите, когато времетраенето на рекламата, съгласно условията на всички 

сключени договори, превишава времетраенето на рекламата съгласно разпоредбата на 

чл. 86, БНР и БНТ са длъжни да предложат на рекламодателите съответно редуциране 

или да прекратят договорите с тях, считано от 1 януари 1999 г. 

 

§ 7. Решенията по чл. 49, ал. 3 се приемат не по-късно от 3 месеца след влизането на този 

закон в сила. 

 

§ 8. Срокът за изпълнение на разпоредбите по чл. 62, т. 1, 2, 4, 8 и 9 е не по-дълъг от 6 

месеца след влизането на този закон в сила. 

 

§ 9. До получаването на лицензия за частен телевизионен оператор с национален обхват 

Българската национална телевизия не ползва правата за реклама в часовия пояс от 19,00 

до 22,00 ч. 

 

§ 9а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2003 г.) (1) Лицата, получили индивидуални лицензии по реда 

на § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията 

(обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 

от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 2003 г.), срокът на които не е продължен, 

както и лицата, ползващи права по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 

64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 2003 г.), 

които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна дейност чрез 

изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за наземно 

радиоразпръскване в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на 
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лицензии, могат да продължат или възобновят дейността си до приключването на 

конкурсите по реда на Закона за радиото и телевизията за съответните населени места. 

(2) Лицата, които притежават или са притежавали индивидуална далекосъобщителна 

лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за 

телевизионно- и радиоразпръскване с местно и регионално покритие, издадена на 

отпаднало вследствие влязло в сила решение на Върховния административен съд 

правно основание, и осъществяват или са осъществявали радио- и телевизионна 

дейност чрез наземно радиоразпръскване, могат да продължат или възобновят 

дейността си до окончателното приключване на конкурсите за съответните населени 

места, в които са участвали. 

(3) Лицата, които са осъществявали и/или осъществяват далекосъобщителна дейност 

чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за наземно 

радиоразпръскване след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 

93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 2001 г., бр. 

45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 2003 г.) и са подали заявления за издаване на лицензии 

до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

далекосъобщенията (ДВ, бр. 112 от 2001 г.), в населени места, в които не са проведени 

конкурси за издаване на лицензии, могат да продължат или възобновят дейността си до 

приключване на конкурсите по реда на Закона за радиото и телевизията за съответните 

населени места. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2004 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 осъществяват радио- и 

телевизионна дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и 

телевизията и Закона за далекосъобщенията. 

 

§ 10. Този закон отменя Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 77 от 1996 г.; 

Решение № 21 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 102 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 112 

от 1997 г.). 

------------------------- 

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 23 септември 1998 г. и на 13 ноември 

1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 96 ОТ 2001 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 93 ОТ 2005 Г.) 

 

§ 51. (1) В срок 14 дни от влизане на закона в сила Народното събрание избира и 

президентът на републиката съответно назначава членове на Съвета за електронни 

медии. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Съставът на Съвета за електронни медии след втората и 

четвъртата година от конституирането му се обновява по жребий. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) След изтичане на две години съставът на Съвета за 

електронни медии се обновява с двама представители от квотата на Народното 

събрание и един от квотата на президента. Техният 6-годишен мандат започва да тече 

от датата на избирането или назначаването им. 
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(4) (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2005 г.) След изтичане на 4 години съставът на Съвета за 

електронни медии се обновява с един представител от квотата на Народното събрание 

и двама от квотата на президента. Техният 6-годишен мандат започва да тече от датата 

на избирането или назначаването им. 

 

§ 52. С конституирането на Съвета за електронни медии Националният съвет за радио и 

телевизия се закрива и неговите членове се освобождават. Имуществото, архивът, 

правата и задълженията на Националния съвет за радио и телевизия преминават към 

Съвета за електронни медии. 

 

§ 53. (1) В срок 6 месеца от датата на конституиране на Съвета за електронни медии 

същият по служебен път издава удостоверения за регистрация на радио- и 

телевизионните оператори, които притежават лицензии за осъществяване на радио- 

или телевизионна дейност чрез кабел или сателит, след представяне от тяхна страна на 

документите по чл. 125а, ал. 5 и без заплащане на първоначална регистрационна такса. 

(2) Комисията за регулиране на съобщенията е длъжна да предостави на Съвета за 

електронни медии всички сведения и копия от документи, които са необходими за 

извършване на преминаването на засегнатите оператори от лицензионен към 

регистрационен режим. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2002 Г.) 

 

§ 5. (1) Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно 

радиоразпръскване се изготвя от Съвета за електронни медии и Комисията за 

регулиране на съобщенията в срок три месеца от влизането в сила на този закон. 

(2) Стратегията по ал. 1 трябва да съдържа националните приоритети и обществените 

интереси при лицензирането с оглед по-ефективно използване на свободния 

радиочестотен спектър. 

(3) Стратегията по ал. 1 може да се актуализира на всеки три години или на по-кратки 

периоди в зависимост от икономическото и технологичното развитие на електронния 

медиен пазар. Актуализацията се осъществява по реда на приемане на стратегията. 

 

§ 6. (1) Нови конкурсни процедури се откриват след приемането от Народното събрание 

на стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно 

радиоразпръскване. 

(2) Започнали или образувани конкурси и лицензионни процедури до влизането в сила 

на този закон се финализират след приемането от Народното събрание на стратегията 

за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване и в 

съответствие с нея. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2003 Г.) 

 

§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон лицата по § 9а са длъжни да 

предоставят на Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията 

необходимата информация съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията 

и Закона за далекосъобщенията за осъществяване на радио- и телевизионна дейност 

чрез наземно радиоразпръскване. 

(2) В тримесечен срок от влизане в сила на този закон лицата по § 9а са длъжни да внесат 

дължимите годишни такси за ползване на ограничен честотен ресурс – радиочестотен 

спектър за времето на осъществяване на радио- и телевизионната дейност след влизане 

в сила на Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., 

бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 

2003 г.), съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на 

съобщенията (обн., ДВ, бр. 68 от 2002 г.; попр., бр. 69 от 2002 г.; изм., бр. 66 и 71 от 2003 г.). 

(3) След процедурата за координация по електромагнитна съвместимост с въздушните 

радиослужби Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от 

предоставянето на информацията по ал. 1 определя техническите условия за излъчване 

за всяко населено място. В резултат на тази процедура Комисията за регулиране на 

съобщенията може да измени параметрите на предавателите, включително честотата и 

точката на излъчване. 

(4) В двуседмичен срок след изпълнение на условията по ал. 1, 2 и 3 Комисията за 

регулиране на съобщенията издава на лицата по § 9а лицензии за изграждане, 

поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и 

радиоразпръскване с местно и регионално покритие със срок до приключване на 

конкурси за предоставяне на лицензии за радио- и телевизионна дейност в съответните 

населени места по реда на Закона за радиото и телевизията. Комисията за регулиране 

на съобщенията уведомява Съвета за електронни медии за издадените 

далекосъобщителни лицензии. 

(5) Лицата по § 9а осъществяват радио- и телевизионна дейност в съответствие с 

разпоредбите на Закона за радиото и телевизията. 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2004 Г.) 

 

§ 2. (1) Лицата по § 9а, които не са изпълнили условията, предвидени в § 2, ал. 1 и 2 от 

преходната разпоредба на Закона за допълнение на Закона за радиото и телевизията 

(ДВ, бр. 99 от 2003 г.), в двумесечен срок от влизане в сила на този закон подават нови 

заявления за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на 

далекосъобщителна мрежа за телевизионно и радиоразпръскване с местно и 

регионално покритие. Заявленията трябва да бъдат придружени с всички изисквани от 
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Закона за далекосъобщенията и Закона за радиото и телевизията документи за 

осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване. 

Заявленията се подават на място в Съвета за електронни медии и Комисията за 

регулиране на съобщенията. Заявленията пред Комисията за регулиране на 

съобщенията се подават по утвърден от комисията образец. 

(2) В едномесечен срок от получаване на заявлението по ал. 1 Комисията за регулиране 

на съобщенията изпраща на лицата по ал. 1 съобщение за дължимите годишни такси за 

ползване на ограничен честотен ресурс – радиочестотен спектър, за времето на 

осъществяване на радио- и телевизионна дейност след влизане в сила на Закона за 

далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 

г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 120 от 2002 г.; отм., бр. 88 от 2003 г.) съгласно 

отменените чл. 1 – 17 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за 

регулиране на съобщенията (обн., ДВ, бр. 68 от 2002 г.; попр., бр. 69 от 2002 г.; изм., бр. 

66 и 71 от 2003 г., бр. 31 от 2004 г.). 

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да внесат дължимите такси по ал. 2 в едномесечен срок от 

получаване на съобщението на Комисията за регулиране на съобщенията за размера на 

дължимите такси. 

(4) След осъществяване на процедура за координация по електромагнитна 

съвместимост с въздушните радиослужби при наличие на свободен радиочестотен 

спектър Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от 

предоставянето на заявлението по ал. 1 определя техническите условия за излъчване за 

всяко населено място. В резултат на тази процедура Комисията за регулиране на 

съобщенията може да измени параметрите на предавателите, включително честотата и 

точката на излъчване, посочена от операторите, които са подали нови заявления по ал. 1. 

(5) В 14-дневен срок след изпълнение на условията по ал. 1 – 4 Комисията за регулиране 

на съобщенията издава на лицата по ал. 1 лицензия за изграждане, поддържане и 

използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно и радиоразпръскване с 

местно и регионално покритие със срок до приключване на конкурсите за предоставяне 

на лицензии за радио- и телевизионна дейност в съответните населени места по реда на 

Закона за радиото и телевизията. Комисията за регулиране на съобщенията уведомява 

Съвета за електронни медии за издадените далекосъобщителни лицензии. 

 

§ 3. Лицата по § 9а, които са получили отказ от Комисията за регулиране на съобщенията 

за издаване на лицензия на основание § 2, ал. 4 от преходната разпоредба на Закона за 

допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 99 от 2003 г.), подават нови 

заявления за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на 

далекосъобщителна мрежа за телевизионно и радиоразпръскване с местно и 

регионално покритие по реда на този закон не по-рано от един месец след получаването 

на отказа. 

 

§ 4. Издадените на основание § 2, ал. 4 от преходната разпоредба на Закона за 

допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 99 от 2003 г.) лицензии запазват 

действието си. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.) 

 

§ 82. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И 

ТЕЛЕВИЗИЯТА (ОБН. – ДВ, БР. 93 ОТ 2005 Г.) 

 

§ 13. Министерският съвет одобрява тарифата по чл. 102, ал. 6 в срок три месеца от 

влизането в сила на този закон. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2006 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.) 

 

§ 95. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС  

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.) 

 

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 

9, § 10, т. 1, буква „д“ и т. 4, буква „в“, § 11, т. 1, буква „б“ и § 14, т. 12 от преходните и 

заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса 

в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

(ОБН. – ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В 

СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.) 

 

§ 56. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 

януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването 

на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

 (ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) 

 

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4, т. 1 и 5, които влизат 

в сила от деня на влизане в сила на Закона за електронната търговия. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) 

 

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат 

в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 10 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) 

 

§ 4. Процедурите за издаване на лицензия по чл. 105, започнали преди влизането в сила 

на този закон, се приключват по досегашния ред. 

 

§ 5. Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на 

Република България към Европейския съюз. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 41 ОТ 2007 Г.) 

 

§ 4. (1) Законът за радиото и телевизията се привежда в съответствие с този закон в срок 

до 6 месеца от влизането му в сила. 

(2) Българската телекомуникационна компания може да разпространява телевизионни 

програми, лицензирани и/или регистрирани по реда на Закона за радиото и телевизията 

към момента на приемане на този закон, както и чуждестранни програми на 

чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по 

законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, чрез 

издадената ѝ лицензия/разрешение за осъществяване на далекосъобщения чрез 

далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни 

сигнали за срока и в териториалния обхват, определен в нея. 

(3) Съветът за електронни медии в 6-месечен срок след влизането в сила на измененията 

по ал. 1 определя с решение две български програми, една от които е Канал 1 на 

Българската национална телевизия, които могат да бъдат разпространявани чрез 

мрежата по ал. 2 за срока и в териториалния обхват на лицензията по ал. 2. 

§ 5. Разрешения за индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за аналогово наземно телевизионно разпръскване, се издават до 31 декември 2008 г. за 

максимален срок до 31 декември 2012 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 113 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.) 

 

§ 99. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 110 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.) 

 

§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза 

в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 14 ОТ 2009 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 37 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 19.05.2009 Г., изм. – 

ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 

§ 34. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Съветът за електронни 

медии привежда водения по досегашния ред регистър в съответствие с публичния 

регистър по този закон. 

(2) Регистрираните и лицензираните по досегашния ред радио- и телевизионни 

оператори се вписват служебно от Съвета за електронни медии в публичния регистър 

по този закон в срока по ал. 1. За служебното вписване операторите не заплащат такси. 

(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон операторите по ал. 2 са длъжни 

да представят документи съгласно изискванията на чл. 111, ал. 2 с цел в регистъра да 

бъдат попълнени данните по чл. 125б, ал. 1. 

(4) В срока по ал. 3 операторите по ал. 2 имат право да поискат промени в данните, 

необходими за регистъра, като представят съответните доказателства и документи по 

чл. 111, ал. 1. 

(5) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Съветът за електронни медии 

издава удостоверения по чл. 125а, ал. 5 на радио- и телевизионните оператори. 

(6) В случай че операторите по ал. 2 не изпълнят задължението си по ал. 3, 

регистрацията се заличава с решение на Съвета за електронни медии. 

(7) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Съветът за електронни медии 

открива процедура за издаване на лицензии по чл. 116е. 

§ 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Програмите на БНР и БНТ като обществени радио- 

и телевизионни оператори се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване. За БНТ тези мрежи са с национален и регионален 

обхват, а за БНР те са с национален и регионален обхват, както и такива, предназначени 

за предавания в чужбина. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Програмите на БНТ и БНР се разпространяват чрез 

обществена електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно 
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радиоразпръскване с национален обхват, изградена съгласно Първия етап от прехода, 

определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване 

(DVB-T) в Република България, приет от Министерския съвет. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Разрешението за ползване на 

индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, необходим за 

осигуряване на осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по ал. 1, се 

издава от Комисията за регулиране на съобщенията. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Предприятие, получило разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване, се задължава да разпространява: 

1. в електронната съобщителна мрежа по ал. 2 – до 4 телевизионни програми на БНТ и 

до 4 радиопрограми на БНР; 

2. в електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово разпространение на 

радиопрограми с национален обхват, определен от Комисията за регулиране на 

съобщенията – до 4 радиопрограми на БНР; 

3. в една от електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово разпространение на 

телевизионни програми с регионален обхват – една регионална програма на БНТ, 

изготвена за съответния регион; 

4. в електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово разпространение на 

радиопрограми с регионален обхват, определена от Комисията за регулиране на 

съобщенията – една регионална програма на БНР, изготвена за съответния регион; 

5. в електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово разпространение на 

радиопрограми за чужбина, определена от Комисията за регулиране на съобщенията – 

до 4 радиопрограми на БНР. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Програмите по ал. 4 трябва да са с вид и профил, 

съгласуван със Съвета за електронни медии по реда на чл. 116з. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Програмите по ал. 4 задължително се разпространяват в 

некодиран вид. 

 

§ 36. (1) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Предприятие, получило разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване 

на електронни съобщения, за предоставяне чрез мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване, осигурява достъп за разпространение на радио- и/или 

телевизионни програми при спазване на следните принципи: 

1. обективност; 

2. справедливост; 

3. недискриминация; 

4. равнопоставеност. 

(2) В случай, че предприятието по ал. 1 и телевизионният оператор, който следва да бъде 

разпространяван по силата на задължение, произтичащо от този закон, не постигнат 

съгласие за условията на разпространение, всяка от страните има право да поиска 

определяне на тези условия от Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране 

на съобщенията. 
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(3) Обжалването на актовете по ал. 2 не спира изпълнението им, освен ако съдът 

постанови друго. 

 

§ 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Предприятие, получило разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, различен от 

предвидения за разпространение на програмите на БНТ и БНР, за осъществяване на 

електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване с национален обхват, в изпълнение на Първия етап на прехода, 

определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване 

(DVВ-Т) в Република България, приет от Министерския съвет, задължително 

разпространява програмите на лицензираните радио- и/или телевизионни оператори, 

които към влизането в сила на този закон отговарят на следните условия: 

1. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) имат 

издадена лицензия за радио- и/или телевизионна дейност с национален обхват; и 

2. разпространяват програмите си чрез електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване; и 

3. електронните съобщителни мрежи по т. 2 осигуряват достъп до програмата на не по-

малко от 50 на сто от населението на страната. 

(2) Програмите по ал. 1 задължително се разпространяват в некодиран вид. 

(3) Освен програмите по ал. 1, предприятието разпространява само лицензирани 

телевизионни програми с вид и профил, съгласувани със Съвета за електронни медии 

по реда на чл. 116з. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон 

Съветът за електронни медии издава служебно лицензии на радио- и/или 

телевизионните оператори по ал. 1. 

 

§ 37а. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

Предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения 

чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, 

в изпълнение на първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на цифрово 

наземно телевизионно радиоразпръскване DVB-T в Република България, приет от 

Министерския съвет, освен програмите по § 37, ал. 1 задължително разпространява и 

програмите на телевизионни оператори, които към момента на стартиране 

предоставянето на услугите съобразно издаденото разрешение разпространяват радио- 

и/или телевизионните си програми чрез електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване, осигуряващи достъп до програмите на не по-малко от 50 

на сто от населението на страната. 

(2) Предприятието по ал. 1 задължително разпространява и по две лицензирани 

програми, създадени за разпространение на всеки от телевизионните оператори, които 

притежават разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали 

с национален обхват, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, чийто срок 

изтича след 2010 г. 
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(3) Програмите по ал. 2 могат да бъдат произведени за разпространение от свързани по 

смисъла на Търговския закон лица с операторите по ал. 2, които също са оператори. 

(4) Програмите по ал. 2 отговарят на изискванията на § 37, ал. 2 и 3. 

 

§ 38. (1) Предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с 

национален обхват, съобразно предвиденото във Втория етап на прехода, определен в 

Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т) в 

Република България, приет от Министерския съвет, се задължава да разпространява три 

лицензирани български телевизионни програми, които отговарят по вид и профил, 

съгласно определеното от Съвета за електронни медии по реда на чл. 116ж. 

(2) Съветът за електронни медии определя с решение вида и профила на българските 

телевизионни програми по ал. 1. 

(3) Комисията за регулиране на съобщенията задължително включва в решението за 

откриването на конкурса и в конкурсните книжа за издаване на разрешение по ал. 1 

задължение за предприятието, спечелило конкурса за разпространение на български 

телевизионни програми с вид и профил, определени в решението на Съвета за 

електронни медии по реда на чл. 116ж. 

(4) Програмите по ал. 2 се разпространяват в некодиран вид. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Освен програмите по ал. 2 

предприятието разпространява в некодиран вид задължително и по три лицензирани 

програми на телевизионните оператори по § 37а, ал. 2. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В 

случаите по ал. 5 чрез електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване могат да се разпространяват и лицензирани по реда на Закона за 

радиото и телевизията програми, произведени за разпространение от свързани по 

смисъла на Търговския закон лица с операторите по ал. 5, които също са оператори. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Програмите по ал. 5 и 6, както и 

останалите програми, които се разпространяват от предприятието, трябва да са с вид и 

профил, съгласувани със Съвета за електронни медии по реда на чл. 116з. 

 

§ 39. (1) Предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с 

регионален обхват, в изпълнение на Първия етап на прехода, определен в Плана за 

въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т) в Република 

България, приет от Министерския съвет, се задължава да разпространява три 

лицензирани български телевизионни програми, които отговарят по вид и профил, 

определени от Съвета за електронни медии по реда на чл. 116е. 

(2) Програмите по ал. 1 се разпространяват в некодиран вид. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) 

 



 

Венцислав Велев 

496 

§ 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Министерският съвет осигурява прехода от 

аналогово към цифрово телевизионно и радиоразпръскване, като до 1 юни 2010 г. 

приема програма за реализирането му. 

(2) Програмата по ал. 1 предвижда и мерки за подпомагане на социално слаби граждани. 

§ 41. Лицензиите за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна 

мрежа за телевизионно радиоразпръскване с местно покритие, издадени по реда на § 9а 

от преходните и заключителните разпоредби, се прекратяват, когато ползваният от 

лицата по § 9а индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, е 

необходим за реализиране на съответния етап от изграждане на цифровата електронна 

съобщителна мрежа съобразно издаденото от Комисията за регулиране на съобщенията 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни 

мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален и/или регионален обхват. 

§ 42. (1) Лицата, на които са издадени лицензии за изграждане, поддържане и 

използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие по 

реда на § 9а, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби, подават в едномесечен 

срок от влизането в сила на този закон заявления до Комисията за регулиране на 

съобщенията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс. 

(2) В тримесечен срок от получаването на заявленията по ал. 1 Комисията за регулиране 

на съобщенията издава разрешения, които са съобразени с правата на лицата, посочени 

в издадената им индивидуална лицензия за радиодейност. Срокът на разрешенията се 

съобразява със срока на лицензията им за радиодейност. 

§ 43. (1) Конкурсните процедури за издаване на лицензии за радиодейност, чието 

провеждане от Съвета за електронни медии е започнало преди влизането в сила на този 

закон, се довършват по досегашния ред. 

(2) Изпратеният с решения от Комисията за регулиране на съобщенията свободен 

радиочестотен спектър, за който Съветът за електронни медии не е обявил конкурси до 

две години от получаването им, се приема за свободен и Комисията за регулиране на 

съобщенията след съгласуване със Съвета за електронни медии може да промени 

предназначението му. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 37 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 19.05.2009 Г.) 

 

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на § 6, т. 1, която влиза в сила от 1 юли 2009 г. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.) 

§ 84. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 80, който влиза в сила 

от 15 декември 2009 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г.) 

 

§ 89. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за регулиране на 

съобщенията при спазване на процедурата, предвидена в глава пета от Закона за 

електронните съобщения, открива процедура по чл. 48, ал. 1 от същия закон за избор на 

предприятие, на което да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване, предназначена за разпространение на програми на обществени 

оператори, съобразно предвидените етапи и срокове в Плана за въвеждане на наземно 

цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т) в Република България, приет от 

Министерския съвет. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 91. Разпоредбите на § 53, относно чл. 83, ал. 1 – 3, и § 54, относно чл. 84, се прилагат 

само за предавания, създадени след 19 декември 2009 г. 

 

§ 92. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Съветът за електронни 

медии привежда водения по досегашния ред регистър в съответствие с изискванията на 

чл. 125к, ал. 2. 

(2) В срока по ал. 1 доставчиците на медийни услуги по заявка, осъществяващи дейност 

към влизането в сила на този закон, са длъжни да представят данните съгласно чл. 125ж, 

ал. 2. 

(3) В срока по ал. 1 предприятията, които разпространяват български и чуждестранни 

програми, са длъжни да представят данните по чл. 125к, ал. 6, т. 3 – 6. 

 

§ 93. Съветът за електронни медии служебно привежда в съответствие с този закон 

издадените лицензии и извършените регистрации в 6-месечен срок от влизането му в 

сила. 

 

§ 94. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Съветът за електронни медии 

публикува на страницата си в интернет пълните протоколи от заседанията на съвета, 

проведени до влизането в сила на този закон. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 47 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 22.06.2010 Г.) 

 

§ 3. Мандатът на член на Съвета за електронни медии, който е втори последователен, 

се прекратява от деня на влизане в сила на този закон. 
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§ 4. След изтичане на две години от влизането в сила на този закон съставът на Съвета 

за електронни медии от квотата на Народното събрание се обновява, като чрез жребий 

се прекратява мандатът на един от членовете, избрани през 2010 г. 

 

§ 5. В 10-дневен срок от влизането в сила на този закон мандатът на един от членовете 

на Съвета за електронни медии от квотата на президента се прекратява чрез жребий. 

 

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.) 

 

§ 55. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на 

Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., 

бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., 

бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 

2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. и бр. 12 и 47 от 2010 г.) навсякъде 

думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят 

със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“ с 

изключение на: 

1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.; 

2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 

23, които влизат в сила от 1 април 2011 г. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.) 

 

§ 86. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 27, ал. 1 – 3, които влизат 

в сила от 20 декември 2010 г. 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г.) 

 

§ 8. (1) Критериите по чл. 32, ал. 5 се разработват и приемат в срок до 5 месеца от 

влизането в сила на този закон. 

(2) Споразумението по чл. 32, ал. 6 за 2011 г. се приема в срок до два месеца от 

приемането на критериите по ал. 1. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.) 

 

§ 100. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 76, който влиза в сила 

от 15 декември 2011 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 Г.) 

 

§ 220. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ  

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.) 

 

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в  

„Държавен вестник“: 

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията 

в съответствие с този закон; 

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната 

администрация в съответствие с този закон. 

 

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и 

телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните 

съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за 

отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално 

осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските 

производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.). 

(2) С акта за назначаването на държавния служител се: 

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията 

минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг; 

2. определя индивидуална основна месечна заплата. 

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се 

осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски 

по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити. 
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(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната 

сметка на Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи от този закон. 

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната 

здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните 

бюджети, произтичащи от този закон. 

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се 

компенсират с парични обезщетения. 

 

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна 

месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък 

и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били 

дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, 

намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното 

лице, ако са били дължими, и дължимия данък. 

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват: 

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение; 

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се 

основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост 

единствено от отработеното време. 

 

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от 

деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.) 

 

§ 78. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на параграфи 61, 68 и 73, 

които влизат в сила от деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) 

 

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила 

от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 

2013 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г.) 

 

§ 8. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на 

Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 
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2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 

от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 

113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 

2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 17 от 2013 г.) се 

правят следните изменения и допълнения: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 11. Параграф 8 влиза в сила от 1 април 2013 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) 

 

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от 

деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС  

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2014 Г.) 

 

§ 30. Кодексът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.  

(ОБН. – ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.) 

 

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 19, който влиза в сила 

от 1 декември 2014 г. 

 

 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 96 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.) 

 

§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 9 и 10, които влизат в 

сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 61 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2016 Г.) 

 

§ 2. Законът влиза в сила от 5 август 2016 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.) 

 

§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 8 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2017 Г.) 

 

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС  

(ОБН. – ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2017 Г.) 

 

§ 83. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“ с 

изключение на: 

1. параграф 64, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.; 

2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.; 

3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила от 30 юни 2017 г.; 

4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.; 

5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила от 26 април 2017 г.; 

6. параграфи 6 и 72 – 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. 

(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни 

актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или 

липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС  

(ОБН. – ДВ, БР. 92 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) 

 

§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на: 

1. параграфи 1, 4 – 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и 29, които влизат в сила три дни след 

обнародването на закона в  „Държавен вестник“; 

2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) 

 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА 

НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО  

(ОБН. – ДВ, БР. 7 ОТ 2018 Г.) 

 

§ 35. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на 

Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., 

бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., 

бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 

2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 

28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на 

Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 

2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г.) се 

правят следните изменения: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Навсякъде в закона думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС  

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.) 

 

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на: 

1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които 

влизат в сила от 10 октомври 2019 г.; 

2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон 

в  „Държавен вестник“; 

3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването 

на този закон в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.) 

 

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на § 9, т. 1, § 16 и 17, които 

влизат в сила от деня на обнародването на закона в  „Държавен вестник“, и § 18, който 

влиза в сила от 20 май 2019 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 106 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.) 
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§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 100 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.) 

 

§ 21. Министърът на културата в срок до 31 март 2020 г. внася в Министерския съвет 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за 

привеждане на частта за фонд „Радио и телевизия“ в съответствие със Закона за 

публичните финанси, както и за привеждане на финансирането на Българското 

национално радио и Българската национална телевизия в съответствие с правилата на 

държавните помощи. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 14, 15 и 20, които влизат 

в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 104 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.) 

 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 

деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 109 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2020 Г.) 

§ 52. В срок до 8 месеца от влизането в сила на този закон Съветът за електронни медии 

приема рамка за ефективно съвместно регулиране съгласно чл. 32, ал. 8. 

 

§ 53. В срок 8 месеца от влизането в сила на този закон доставчиците на медийни услуги 

предоставят плановете си за действие във връзка с непрекъснатото и постепенно 

увеличаване на достъпността на предоставяните услуги за хората с увреждания по чл. 

8а, ал. 2, т. 1. 

 

§ 54. До 19 декември 2022 г. и на всеки три години след това Съветът за електронни 

медии представя на Европейската комисия доклад за прилагането на чл. 8а, ал. 7. 

§ 55. До 19 декември 2021 г. и на всеки две години след това Съветът за електронни 

медии представя на Европейската комисия доклад за прилагането на чл. 19, ал. 5. 

 

§ 56. До 19 декември 2022 г. и на всеки три години след това министърът на културата 

представя на Европейската комисия доклад по чл. 33а, ал. 2, т. 2. 

 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

505  

§ 57. (1) В срок до 8 месеца от влизането в сила на този закон Съветът за електронни 

медии изработва съвместно с доставчиците на медийни услуги, включително 

Българската национална телевизия и Българското национално радио, и приема Кодекс 

за поведение съгласно чл. 17а, ал. 3. 

(2) До влизането в сила на Кодекса за поведение по ал. 1 се прилагат Критериите за 

оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата по 

отменената ал. 5 на чл. 32 и последното сключено споразумение за защита на децата от 

съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното 

физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие по отменената ал. 6 на чл. 32. 

 

§ 58. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Съветът за електронни 

медии привежда публичния регистър по чл. 125к в съответствие с изискванията на този 

закон. 

 

§ 59. В срок до един месец от влизането в сила на този закон Съветът за електронни 

медии утвърждава образеца на уведомление по чл. 125с, ал. 1 и го публикува на 

страницата си в интернет. 

 

§ 60. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон лицата, които осъществяват 

услуги на платформи за споделяне на видеоклипове, подават до Съвета за електронни 

медии уведомление по чл. 125с, ал. 1. 

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

Релевантни актове от Европейското законодателство 

 

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Директиви: 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1808 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 ноември 

2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, 

установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, 

отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия 

ДИРЕКТИВА 2010/13/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 март 2010 

година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и 

административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на 

аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) 

ДИРЕКТИВА 2007/65/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 

2007 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно 

координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови 

и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на 

телевизионна дейност (Дата на изтичане на валидността: 04.05.2010 г.) 
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ДИРЕКТИВА 97/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 юни 1997 

година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на 

някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на 

държавите-членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно 

разпространение (Дата на изтичане на валидността: 04.05.2010 г.) 

ДИРЕКТИВА 89/552/ЕИО НА СЪВЕТА от 3 октомври 1989 година относно 

координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови 

и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на 

телевизионна дейност (отм.) 
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ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД  
„13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“ 

 

 

Обн. ДВ. бр.12 от 9 Февруари 2001г.,  

изм. ДВ. бр. 32 от 12 Април 2005 г., изм. ДВ. бр. 94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 113 

от 28 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15 Септември 

2009 г., изм. ДВ. бр. 97 от 10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. 

бр. 7 от 19 Януари 2018 г., изм. ДВ. бр. 100 от 20 Декември 2019 г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. Националният дарителски фонд „13 века България“, наричан по-нататък „фонда“, 

е юридическо лице със седалище София. 

 

Чл. 2. Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана 

от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на 

образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и 

културни ценности, здравеопазването и други социални сфери. 

 

Чл. 3. За постигане на целите си фондът придобива безвъзмездно, управлява и се 

разпорежда с движими и недвижими имоти, финансови активи, права върху обекти на 

интелектуалната собственост, уникални и други произведения на изкуството, които се 

даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в 

полза на фонда или са резултат от дейността на фонда по чл. 13, т. 2. 

 

Чл. 4. Националният дарителски фонд „13 века България“ гарантира изпълнението на 

волята на дарителите. 

 

Глава втора. 

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 5. (1) Дейността на фонда се осъществява чрез централно управление и регионални 

поделения. 

(2) Централното управление на фонда се състои от органи на управление и 

администрация. 

(3) Структурата и организацията на дейност на регионалните поделения на фонда се 

определят от управителния съвет. 

 

Чл. 6. Органи на управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният 

директор. 
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Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) Управителният съвет на фонда се състои от девет 

членове, в това число председател. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила 

от 15.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Членове на 

управителния съвет по право са министърът на културата, министърът на 

здравеопазването, министърът на образованието и науката и министърът на труда и 

социалната политика. По предложение на министър-председателя Министерският 

съвет избира един от тях за председател на управителния съвет. 

(3) При невъзможност на министрите да присъстват на заседание на управителния 

съвет по изключение те могат да бъдат замествани от заместник-министри, 

упълномощени от тях. 

(4) Изпълнителният директор и членовете на управителния съвет, извън определените 

по ал. 2, се избират от Министерския съвет по предложение на министър-председателя. 

(5) Мандатът на изборните членове на управителния съвет и на изпълнителния 

директор е 4 години. 

(6) Изборните членове на управителния съвет и изпълнителният директор се 

освобождават предсрочно: 

1. по тяхна писмена молба, отправена до Министерския съвет; 

2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер; 

3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, 

които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 

месеца; 

5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда; 

6. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. – ДВ, 

бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при смърт. 

(7) При предсрочно освобождаване на изборен член на управителния съвет в 

едномесечен срок от настъпване на събитието Министерският съвет избира на негово 

място нов член за срок до края на мандата на освободения член. 

 

Чл. 8. (1) Управителният съвет: 

1. управлява и се разпорежда с имуществото на фонда; 

2. приема дарения и завещания или отказва такива, когато са направени с неприемливи 

условия или в противоречие с целите на фонда; 

3. взема решения за постъпили дарения, когато дарителската воля е станала 

неосъществима; 

4. приема годишния бюджет на фонда; 

5. приема годишния отчет за дейността на фонда и го изпраща на Министерския съвет и 

на Сметната палата; 

6. (отм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) 

7. създава и закрива постоянни и временни комисии, съвети и други към фонда; 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

509  

8. създава и закрива по предложение на изпълнителния директор регионални 

поделения на фонда и определя техния териториален обхват, седалище, функции и 

структура; 

9. (доп. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) взема решение за командироване на своите членове в 

чужбина и на изпълнителния директор. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно 

за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда. 

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Управителният съвет приема правила за 

организацията и дейността на фонда. 

 

Чл. 9. (1) Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж в месеца. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Заседанията се свикват от председателя на управителния 

съвет или по инициатива на една трета от членовете му. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Заседанията на управителния съвет са редовни, когато 

присъстват най-малко две трети от членовете му. Изпълнителният директор участва в 

заседанията на управителния съвет без право на глас. 

(4) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от най-малко 5 гласа. 

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Избираемите членове на управителния съвет 

получават възнаграждение за участие в заседание, равно на минималната месечна 

работна заплата за страната. 

(2) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя от управителния съвет. 

 

Чл. 11. Председателят на управителния съвет: 

1. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) предлага дневен ред за заседанията на управителния съвет 

или одобрява предложенията за дневен ред, направени от другите членове или от 

изпълнителния директор; 

2. председателства заседанията на управителния съвет; 

3. посочва член от управителния съвет, в случай на отсъствие на председателя, да 

председателства заседанието; 

4. сключва договор за управление с изпълнителния директор; 

5. командирова членовете на управителния съвет в чужбина въз основа на решение на 

управителния съвет. 

 

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Изпълнителният директор: 

1. представлява фонда лично или чрез изрично упълномощено от него длъжностно 

лице; 

2. (доп. – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) организира дейността на фонда, осъществява 

оперативното му ръководство и управлява имуществото съгласно дадените му 

правомощия от управителния съвет; 

3. организира работата по получаването на дарения, съхраняването и използването им 

съобразно волята на дарителите и целите на фонда; 

4. организира провеждането на заседанията на управителния съвет; 

5. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет; 



 

Венцислав Велев 

510 

6. изготвя проекта на годишния план за работата на фонда и го представя за одобряване 

от управителния съвет; 

7. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на фонда; 

8. разработва и предлага за одобряване от управителния съвет структурата на фонда; 

9. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността на 

фонда; 

10. публикува информация в централен ежедневник за годишния отчет за дейността на 

фонда, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него; 

11. утвърждава щатното разписание на служителите на фонда; 

12. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фонда; 

13. определя състава на регионалните поделения на фонда. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) При предсрочно освобождаване на изпълнителния 

директор в едномесечен срок от настъпване на събитието Министерският съвет избира 

на негово място нов изпълнителен директор за срок до края на мандата на освободения 

директор. До избирането му функциите на изпълнителен директор се изпълняват от 

член на управителния съвет, определен от управителния съвет с мнозинство три 

четвърти от всички членове. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Изпълнителният директор отговаря за имуществените 

вреди, които е причинил виновно на фонда. 

 

Глава трета. 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

Раздел I. 

Имущество 

 

Чл. 13. Имуществото на фонда се образува от: 

1. дарения и завещания в полза на фонда; 

2. приходи от управлението на имуществото на фонда; 

3. приходи от благотворителни акции, кампании за набиране на средства, 

спомоществователства и други пожертвования; 

4. (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила 

от 01.01.2020 г.) субсидия от държавния бюджет, определена със закона за държавния 

бюджет на Република България за съответната година. 

 

Раздел II. 

Финансиране и издръжка 

 

Чл. 14. Фондът за постигане на целите на дейността си: 

1. набира средства; 

2. кандидатства с проекти пред български, чуждестранни и международни 

финансиращи институции; 

3. (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила 

от 01.01.2020 г.) получава субсидия от държавния бюджет. 
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Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Издръжката на дейността 

и имотите на фонда, както и разходите по изпълнението на волята на дарителите се 

осигуряват за сметка на приходите от управлението на имуществото на фонда и 

отпуснатите от бюджета средства, освен ако волята на дарителя или закон предвиждат 

друго. 

(2) За издръжката на фонда могат да се използват само средства от: 

1. приходи от управлението и стопанисването на имуществото, като: постъпления от 

лихви; реализирани приходи от държавни ценни книжа; дивиденти и ликвидационни 

дялове; наеми и други; 

2. отчисления върху постъпили дарения в съответствие с волята на дарителя; 

3. (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) субсидията по чл. 13, т. 4. 

 

Чл. 16. (1) Набраните във фонда средства се разходват за: 

1. изпълнение на волята на дарителите, когато тя съответства на целите на фонда; 

2. администриране реализацията на даренията. 

(2) Фондът не разпределя печалба. 

 

Чл. 17. (Нов – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Дейността на фонда се контролира от Сметната 

палата. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Фондът е собственик на имуществото, придобито при условията и по реда на 

Постановление № 21 на Министерския съвет от 1983 г. за създаване условия за развитие 

и задълбочаване на идеите и целите на 13-вековния юбилей на българската държава 

(обн., ДВ, бр. 53 от 1983 г.; изм., бр. 17 от 1987 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 13 от 1992 г., бр. 13 

и 70 от 1993 г., бр. 68 от 1994 г., бр. 1 и 24 от 1995 г.). 

 

§ 2. (1) Министерският съвет избира нов управителен съвет в 6-месечен срок от 

влизането в сила на закона. 

(2) До избирането на нов управителен съвет неговите функции се изпълняват от 

назначените от министър-председателя досегашни органи. 

 

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. 

------------------------- 

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 25 януари 2001 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ 

ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“  

(ОБН. – ДВ, БР. 32 ОТ 2005 Г.) 

 

§ 8. (1) Мандатът на заварения управителен съвет на Националния дарителски фонд „13 

века България“ се прекратява с избиране на нов управителен съвет, но не по-късно от 

един месец след влизане в сила на този закон. 

(2) В срока по ал. 1 Министерският съвет избира председателя на управителния съвет и 

изпълнителния директор на фонда. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА  

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.) 

 

§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 113 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.) 

 

§ 99. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.) 

 

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“, с 

изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила 

от 1 октомври 2009 г. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.) 

 

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“ с 

изключение на: 

1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.; 

2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 

23, които влизат в сила от 1 април 2011 г. 
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Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА  

(ОБН. – ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.) 

 

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. 

(ОБН. – ДВ, БР. 100 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.) 

 

§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 14, 15 и 20, които  

влизат в сила от деня на обнародването му в  „Държавен вестник“. 
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2.1.2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ  –  НАРЕДБИ  
 

– Наредба № Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните 

фондове 

– Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни 

археологически проучвания 

– Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, 

предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите 

културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в 

Националния регистър на недвижимите културни ценности 

– Наредба № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, 

временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на 

сертификата по чл.128, ал.3 от ЗКН за изнасяне и временно изнасяне 

– Наредба № Н-4 от 8.10.2013 г. за условията и реда за представяне на културните 

ценности 

– Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното 

културно наследство на Република България 

– Наредба № Н-3 от 26 януари 2012 г. за създаването, съдържанието, 

поддържането, съхраняването и използването на Националния документален 

архив на Националния институт за недвижимо културно наследство и научния 

архив на музеите 

– Наредба № 1 от 22 май 2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по 

закона за меценатството 

– Наредба № Н-1 от 14 март 2007 г. за информационния регистър на културните 

организации 

– Наредба № Н-6 от 29 юни 2007 г. за организацията и творческата дейност в 

държавните културни институти, в държавните културни институти с 

национално значение и в българските културни институти в чужбина 

– Наредба № 1 от 23 юни 2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по 

глава Четвърта от Закона за филмовата индустрия 
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Наредба № Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране  
и управление на музейните фондове 

 

 

Издадена от министъра на културата,  

обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 87 от 9 октомври 2020г. 

 

Раздел I 

Общи положения 

 

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) С наредбата се определят 

условията и редът за формиране, управление и идентификация на музейните фондове. 

(2) По реда на тази наредба се извършва и инвентаризацията на движимите паметници 

на културата, инвентирани в музейните фондове до влизането в сила на Закона за 

културното наследство (ЗКН). 

 

Чл. 2. (1) Държавните, общинските и частните музеи и музеите със смесено участие, 

наречени за краткост „музеи“, формират основен, обменен и научноспомагателен фонд. 

(2) Основният фонд включва придобитите от музея и предоставените му за 

безвъзмездно ползване движими културни ценности – национално богатство, както и 

тези, които съответстват на неговия тематичен обхват. 

(3) Обменният фонд включва придобитите от музея и предоставените му за ползване 

движими културни ценности, които не съответстват на неговия тематичен обхват, както 

и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд. 

(4) Научноспомагателният фонд включва предмети и други материали от значение за 

изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея. 

(5) Движимите културни ценности, както и предметите и другите материали от 

значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея 

се инвентират, съхраняват се и се отписват от неговите фондове при условията и по реда 

на тази наредба. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Движимите културни ценности, 

инвентирани във фондовете на държавни и общински музеи, са част от активите на 

музея и се признават балансово. Когато балансовото признаване на движимите 

културни ценности е свързано с неоправдани разходи на време и ресурси, те не се 

включват в баланса, но се осигуряват надеждни процедури за контрол на тяхното 

съхранение, опазване и отчетност. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Частните музеи и музеите със 

смесено участие организират счетоводното отчитане на включените във фондовете им 

движими културни ценности съгласно приложимото законодателство. 

 

Чл. 3. (1) Националният музеен фонд е постоянно попълваща се съвкупност от движими 

културни ценности, на които поради тяхното изключително голямо научно и културно 

значение е предоставен статут на национално богатство. 
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(2) Националният музеен фонд се формира от движимите културни ценности – 

национално богатство, придобити от музеите или предоставени им за безвъзмездно 

ползване. 

(3) Регистрирането в Националния музеен фонд се осъществява чрез вписването на 

движимите културни ценности – национално богатство, в Регистъра на движимите 

културни ценности в Министерството на културата. 

(4) (Отм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) 

(5) (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Движимите културни ценности от 

Националния музеен фонд се съхраняват в основния и обменния фонд на музея, който 

ги е придобил или на когото те са предоставени за безвъзмездно ползване. 

 

Раздел II 

Състав на музейните фондове 

 

Чл. 4. (1) Всички движими културни ценности, придобити от музея или предоставени му 

за безвъзмездно ползване и регистрирани в Националния музеен фонд, се включват в 

състава на неговия основен фонд. 

(2) Извън случаите по ал. 1 движимите културни ценности, придобити от музей и 

предоставени му за ползване, се включват в състава на основния фонд, когато те 

съответстват на неговия тематичен обхват. 

(3) Движимите културни ценности, които могат да се включат в основния фонд на 

съответните специализирани музеи, са посочени в приложение № 1. 

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Общите музеи включват в 

основния си фонд движимите културни ценности, които са съответни на областите на 

знанието и изкуството, обхванати тематично в дейността на музея. Приложение № 1 се 

прилага от държавните, регионалните и общинските музеи за посочените в него техни 

отдели. 

 

Чл. 5. (1) Движими културни ценности, които не могат да бъдат отнесени към основния 

фонд на музея съгласно чл. 4, се включват в неговия обменен фонд. 

(2) В обменния фонд на музея могат да се включат и всички повтарящи се културни 

ценности, когато те са повече от 10 в основния фонд. 

 

Чл. 6. В научноспомагателния фонд се включват: 

1. материали, изработени за нуждите на експозицията на музея – копия на културни 

ценности, рисунки, карти, таблици, диаграми, схеми, чертежи, макети и др.; 

2. печатни материали, излезли в масов тираж, когато са свързани или отразяват 

дейността на музея или съхраняваните в него културни ценности – плакати, афиши, 

листовки, книги, вестници и др.; 

3. фотографии в масов тираж като албуми, рисунки и фотографии, които са изработени 

за нуждите на музея – до 10 бр.; 

4. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) факсимилета и фотокопия от 

оригинални снимки и документи, веществени материали, аудио-визуални записи и др.; 

5. образци от селскостопански култури и други природни експонати, които лесно се 

похабяват; 
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6. други предмети или материали, когато са от значение за изследователската, 

експозиционната и образователната дейност на музея. 

7. (нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) природни образци, които не са 

културни ценности и са от значение за изследователската, експозиционната и 

образователната дейност на музея; 

8. (нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) вещи от съвременността, които 

съответстват на тематичния обхват на музея и в съвкупност представляват научен, 

културен, обществен и религиозен интерес. 

 

Раздел II „а“. 

Идентификация на придобити от музея вещи  

(Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) 

 

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) Музеите извършват 

идентификация по реда на този раздел на: 

1. движими археологически находки, издирени при теренни археологически проучвания и 

предадени в музея; 

2. вещи, придобити вследствие на издирване и изследователска дейност, различна от 

посочената в т. 1; 

3. вещи, придобити чрез покупка или дарение, както и такива, които са предоставени от 

органи на държавната и местната власт. 

(2) Чрез идентификацията по ал. 1 се определя: 

1. дали дадена вещ съответства на критериите за културна ценност съгласно чл. 7 от ЗКН; 

2. класификацията на културната ценност според принадлежността и към определен 

исторически период съгласно чл. 52 от ЗКН и според научната и културната област, към 

която се отнася, съгласно чл. 53 от същия закон; 

3. класификацията на културна ценност, която отговаря на критериите за национално 

богатство съгласно чл. 54 от ЗКН. 

(3) Музеят може да извърши идентификация на културна ценност съвместно с друга научна 

или културна организация или висше училище, когато не разполага с необходимите 

материални условия за това. Отношенията между научната и културната организация, 

висшето училище и музея, извършващ идентификацията, се уреждат с писмен договор. 

 

Чл. 6б. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) Идентификацията на 

движимите културни ценности се извършва от комисия, назначена със заповед на 

директора на музея, в състав най-малко от трима музейни експерти. От състава на 

комисията се определя председател. В състава на комисията се включват: 

1. музейни специалисти от специализираните отдели на съответния музей; 

2. външен за музея експерт в съответната област, вписан в регистъра по чл. 96, ал. 4 от ЗКН, 

при необходимост; 

3. лице, вписано в регистъра по чл. 165 от ЗКН, при необходимост. 

(2) Заповедта по ал. 1 се издава в 14-дневен срок от постъпването на вещта в музея, като в 

нея се посочват срок за извършване на идентификацията, който не може да бъде по-дълъг 

от шест месеца, както и задължение за председателя на комисията да определи график за 
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осъществяване на дейностите по идентификация, който да бъде предоставен на директора 

в определен срок. 

(3) По изключение с мотивирано предложение на председателя на комисията до директора 

на музея срокът за извършване на идентификацията може да бъде удължен до три години, 

съответно да бъде актуализиран графикът по ал. 2. Предложението на председателя на 

комисията се подава до директора на музея преди изтичане на 6-месечния срок по ал. 2. 

(4) Отношенията между музея и членовете на комисията по ал. 1, т. 2 и 3, които не са 

служители на музея, се уреждат с писмен договор. 

 

Чл. 6в. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) Заседанието на комисията се 

свиква от нейния председател и се счита за редовно, когато присъства целият състав. 

(2) За всяко заседание се води протокол, в който се вписват приетите от комисията 

експертни заключения. 

 

Чл. 6г. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) За резултатите от 

идентификацията се изготвя експертно заключение съгласно приложение № 16. 

(2) В експертното заключение комисията посочва, че: 

1. вещта не съответства на изискванията за културна ценност, или 

2. вещта съответства на изискванията за културна ценност; 

3. за вещта са налице достатъчно данни за съответствие и на критериите за национално 

богатство – в случаите по т. 2. 

(3) За вещи, които отговарят на чл. 7, ал. 3 и 4 от ЗКН, комисията не съставя експертни 

заключения, но съставя опис, приложение към протокола по чл. 6в, ал. 2. 

(4) В експертното заключение по ал. 2, т. 2 и 3 комисията посочва и класификацията на 

културната ценност според принадлежността и към определен исторически период 

съгласно чл. 52 от ЗКН и според научната и културната област, към която се отнася, 

съгласно чл. 53 от същия закон. 

(5) В експертното заключение по ал. 2, т. 2 и 3 комисията задължително включва 

информация за наименованието, описанието, състоянието, теглото, авторството, мястото и 

времето на създаване, материалите на изготвяне, техниката, размерите, специфичните 

особености и други характеристики, както и най-малко две цветни изображения на 

културната ценност (лице и гръб) с размери не по-малки от 8/12 см. 

(6) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 с експертното заключение се предлагат и съответни 

предписания за съхранението на културната ценност. 

(7) Експертното заключение се счита за прието, ако 2/3 от членовете са изразили едно и 

също становище по ал. 2, т. 1 – 3. Член на комисията, който изразява различно становище, 

подписва експертното заключение, като излага мотивите си за изразеното становище. 

(8) Експертните заключения се изготвят и подписват от председателя и членовете на 

комисията в един екземпляр, подпечатват се с печата на съответния музей и се съхраняват 

в научния архив на музея. 

(9) Протоколът по чл. 6в, ал. 2 се изготвя и подписва в един екземпляр с поредни номера за 

всяка календарна година, подпечатва се с печата на музея и се съхранява в научния архив на 

музея. Всички протоколи за извършена идентификация подлежат на регистрация в музея. 
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Чл. 6д. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Когато за вещта са налице 

достатъчно данни съгласно експертното заключение за съответствие с критериите за 

национално богатство, се прилага чл. 99 от ЗКН. 

 

Раздел III 

Формиране на музейните фондове 

 

Чл. 7. Регистрацията на движимите културни ценности в музея включва: 

1. първична обработка, при която се съставя документация по издирването, събирането и 

постъпването в музея на движими вещи, които могат да се определят или са определени 

чрез идентификация като движими културни ценности, и се издава акт за тяхното 

приемане; 

2. инвентиране, при което след идентификация движимите културни ценности се завеждат 

в инвентарните книги на музея. 

 

Чл. 8. (1) Отнасянето на движимите културни ценности и на предметите и другите 

материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност 

на музея към неговите фондове се определя от фондова комисия. 

(2) Директорът на музея разпорежда включването на движимите културни ценности и на 

предметите и другите материали от значение за изследователската, експозиционната и 

образователната дейност в съответния фонд чрез тяхното вписване в инвентарните книги 

на музея. 

 

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) При постъпването в музея на 

вещи и археологически находки по чл. 6а, ал. 1 се издава акт за приемане – предаване по 

образец съгласно приложение № 3. 

(2) За новопостъпили движими културни ценности се съставя акт по образец съгласно 

приложение № 3 в три екземпляра, по един за предаващия и приемащия, а третият остава в 

кочана, който след приключване се съхранява в научния архив на музея. 

(3) За движими вещи, които могат да се определят като културни ценности, придобити при 

теренни проучвания с изключение на теренните археологически проучвания, 

ръководителят на проучването осигурява редовно водене на полеви дневник и на полева 

инвентарна книга, които след приключването им се предават в научния архив. Полевата 

инвентарна книга се води по образец съгласно приложение № 4. 

 

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) Музеите водят Книга за 

движението на формулярите и регистрите по образец съгласно приложение № 4а. 

(2) Книгата по ал. 1 се прономерова, прошнурова, заверява от директора и се подпечатва с 

печата на музея. Същата се води и съхранява от определено със заповед на директора на 

музея длъжностно лице. 

(3) Подлежащите на вписване документи се прономероват, прошнуроват, заверяват с 

подписа на директора, подпечатват се с печата на музея и се предоставят на длъжностните 

лица срещу подпис в книгата по ал. 1. 
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(4) След приключване на екземплярите в съответния кочан същият се предава на 

длъжностното лице по ал. 2. Всеки нов кочан се номерира в поредност за съответната година 

или до безкрайност. 

(5) Приключените кочани с формуляри се предават срещу подпис в научния архив, където 

се завеждат и съхраняват. 

 

Чл. 10. (1) Във всеки музей се създава фондова комисия. 

(2) Фондовата комисия изготвя предложения до директора на музея за: 

1. отнасянето на движимите културни ценности, придобити от музея или предоставени му 

за ползване, към неговия основен или обменен фонд; 

2. включване на предмети или други материали от значение за изследователската, 

експозиционната и образователната дейност в научноспомагателния фонд на музея; 

3. прехвърлянето на предмети или други материали след тяхната идентификация като 

движими културни ценности от научноспомагателния в основния или обменния фонд на 

музея; 

4. прехвърляне на движими културни ценности от основния в обменния фонд или обратно; 

5. прехвърляне на културни ценности, за които по съответния ред е установено, че са 

загубили това си качество, от основния или обменния в научноспомагателния фонд на 

музея. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Прехвърлянето по ал. 2, т. 4 се 

извършва след проведена процедура по идентификация по реда на раздел IIа от тази 

наредба. 

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) При инвентаризацията на 

движимите паметници на културата, инвентирани в музейните фондове до влизането в сила 

на ЗКН, фондовата комисия предлага на директора на музея съобразно изискванията на чл. 

4 – 6 включването им като движими културни ценности съответно в основния, обменния 

или научноспомагателния фонд. 

(5) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Фондовата комисия е 

в състав трима музейни специалисти от съответния музей и се назначава със заповед на 

директора на музея за срок една година. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Със заповед на директора на музея 

фондовата комисия може да извършва процедура по идентификация. 

 

Чл. 11. (1) Инвентирането в музейните фондове е основна форма на регистрация на 

движимите културни ценности в музея. 

(2) На инвентиране в основния или обменния фонд подлежат всички движими културни 

ценности, придобити от музея или предоставени му за ползване. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Движимите културни ценности могат 

да се систематизират в основния и обменния фонд по отдели, колекции или по друг признак. 

(4) Вписването в инвентарните книги се извършва точно и изчерпателно. Движимите 

културни ценности, съставляващи част от комплект, се записват с един инвентарен номер, 

а отделните части – с цифрови индекси от едно към безкрайност. 

 

Чл. 12. (1) Движимите културни ценности, включени в основния фонд на музея, се вписват 

в инвентарна книга по образец съгласно приложение № 5. 
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(2) Инвентирането на движими културни ценности – природни образци, в основния фонд на 

музея се извършва чрез вписване в инвентарна книга по образец съгласно приложение № 6. 

(3) Инвентирането на движими културни ценности – монети, в основния фонд на музея се 

извършва чрез вписване в инвентарна книга по образец съгласно приложение № 7. 

(4) Инвентирането на движими културни ценности – художествени произведения, в 

основния фонд на музея се извършва чрез вписване в инвентарна книга по образец съгласно 

приложение № 8. 

(5) Движимите културни ценности, включени в обменния фонд на музея, се вписват в 

инвентарна книга по образец съгласно приложение № 9. 

(6) Предмети и другите материали, включени в научноспомагателния фонд, се вписват в 

инвентарна книга по образец съгласно приложение № 10. 

 

Чл. 13. (1) Вписването в инвентарната книга се извършва в едномесечен срок от 

постъпването, съответно от идентификацията на движимата културна ценност, придобита 

от музея или предоставена му за ползване. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Директорът на музея може със заповед 

еднократно да удължи срока по ал. 1 с един месец въз основа на мотивирано писмено 

предложение на уредник, завеждащ съответния фонд. 

(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Вписването на 

движимите културни ценности, всяко допълнително вписване за тях и тяхното отписване 

от инвентарните книги се извършват от директора на музея или от овластени от него с 

писмена заповед длъжностни лица. При допълнителни вписвания в инвентарните книги се 

поставя дата и подпис на длъжностното лице, извършило вписването. 

 

Чл. 14. (1) Замяната на старите инвентарни книги с нови се допуска в изключителни случаи 

с разрешение на министъра на културата, за което се съставя акт по образец съгласно 

приложение № 11. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Актът по ал. 1 се съставя в два 

екземпляра, от които първият се предава в счетоводството, а вторият остава в старата 

инвентарна книга. 

(3) Не се допуска унищожаването на старите инвентарни книги, като същите се съхраняват 

в научния архив. 

(4) Ползването на инвентарни номера, освободени след отписване на движими културни 

ценности, за вписване на други културни ценности не се допуска. 

(5) Зачерквания и изтривания в инвентарните книги не се допускат, а когато се наложат 

поправки, те се извършват с червено мастило, така че да се чете старият текст. Поправката 

се заверява с подписа на директора и печата на музея. 

 

Раздел IV 

Отчетни обозначения 

 

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Върху движимите културни 

ценности, предметите и материалите от научноспомагателния фонд се поставят отчетни 

обозначения, които представляват специфични шифровани белези (шифър и инвентарен 
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номер), сочещи тяхната принадлежност към определен музей. Шифърът съдържа 

абревиатурите на наименованието на музея и на съответния фонд. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Шифърът на музея се определя със 

заповед на министъра на културата. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) На движимите културни ценности, 

предметите и материалите от научноспомагателния фонд, инвентирани като колекции, се 

поставя инвентарният номер, под който е записана цялата колекция, а в индекс – поредната 

цифра, под която дадена културна ценност се числи към колекцията. 

(4) Използването на отчетното обозначение на движимата културна ценност е 

задължително при всички нейни записвания. 

 

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Отчетното обозначение върху 

движимата културна ценност се изписва четливо и трайно, съобразно нейната специфика, с 

определен цвят и материал, избрани от музея. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Избраните методи и материали за 

поставяне на отчетно обозначение върху движима културна ценност не трябва да нанасят 

увреждания върху нея. 

(3) (Отм., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) В случай че цветът 

на боята съвпада с цвета на движимата културна ценност, на последната предварително се 

поставя фон от друг цвят, върху който се написват шифърът и инвентарният номер. 

 

Чл. 17. (1) Отчетните обозначения в зависимост от характера на движимата културна 

ценност се поставят чрез написване непосредствено върху нея или закачване или залепване 

на етикет. 

(2) Отчетните обозначения се поставят непосредствено на движимата културна ценност, а 

не върху нейната опаковка. Изключение се допуска за движими културни ценности като 

монети, печати и геми, върху които не могат да се поставят обозначения. 

(3) Стари обозначения върху движимите културни ценности не се заличават, а се 

унищожават със знак „х“. Изключение се допуска за миниатюрните движими културни 

ценности, където заличаването на старите инвентарни номера е неизбежно. В тези случаи в 

графата „Забележка“ на инвентарната книга се отбелязва заличеното обозначение. 

 

Чл. 18. (1) За всяка група движими културни ценности се установява определено място, на 

което се поставят отчетните обозначения. 

(2) Отчетните обозначения се нанасят на: 

1. картини, икони, рисунки, гравюри, плакати и други рисувани на плътна хартия предмети 

– на обратната страна в левия долен ъгъл; нанасянето е чрез изписване с мека четка, а при 

особена прозрачна хартия – чрез залепване, но само с обратимо лепило или клайстер, на 

малки етикети; 

2. отделни ръкописни листове – отляво горе на обратната страна на листа; 

3. подвързани архивни ръкописи – на гърба на заглавния или първия лист при 

задължителна номерация на листовете и посочване на техния брой; 

4. в отделни случаи на особено ценни ръкописи, гравюри и рисунки на тънка и прозрачна 

хартия, недопускащи шифровка – на пакета или корицата, в която те се пазят; 

5. скулптури – на задната страна в долния край на подложката, а на малки предмети – долу 
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на дъното; 

6. архитектурни фрагменти – на невидими места; 

7. тъкани – на етикети от памучна материя или чрез нашиване на опакото на предмета; 

8. особено крехки предмети от археологически разкопки, археологически тъкани и други – 

върху опаковката: стъкленица, кутийка, плик; а не върху самия предмет; 

9. керамични изделия и движимите културни ценности от дърво, камък и друг подобен 

материал – на подложката; 

10. мебели – на задната страна под седлото, под горната дъска или на друго подобно място; 

11. шкафове – на обратната страна на лявата вратичка; 

12. огнестрелни оръжия – от вътрешната страна на подходящо място; 

13. хладни оръжия – на дръжката или върху картонен етикет, закачен на тънък здрав шнур; 

14. шлемове и други подобни – на обратната страна; 

15. зоологически предмети – върху етикета или на поставките; 

16. препарати, поставени в стъкленици или в постоянни опаковки – в тях или от долната им 

страна; а на хербарийните листове – върху етикета на всеки лист; 

17. негативи и диапозитиви – с туш на емулсията; 

18. отделни фотоснимки – на гърба на левия долен ъгъл; 

19. отпечатъци, свързани в албум – на гърба или на заглавния лист на корицата; 

20. особено дребни движими културни ценности: камъни, геми, монети – върху тяхната 

собствената опаковка (плик, калъф, кутийка), като за скъпоценностите задължително към 

тях се прибавя фотоснимка на дадения предмет; 

21. сипкави тела – върху опаковката. 

(3) Отчетните обозначения на всички движими културни ценности трябва да се повтарят и 

върху оформянето, което включва рамката, постамента, калъфа и др. 

 

Раздел V 

Опазване на движимите културни ценности в музейните фондове 

 

Чл. 19. (1) Всички движими културни ценности в музейните фондове, които не са включени 

в постоянни или временни експозиции, се съхраняват във фондохранилищата на музея. 

(2) За движими културни ценности, които поради техните размери не могат да се 

съхраняват във фондохранилище, се осигурява подходящо помещение или друга покрита 

конструкция. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Всяко фондохранилище и 

експозиционна зала имат постоянен номер. Със заповед на директора на музея се определят 

постоянният номер, местоположението и броят на фондохранилищата. Постоянният номер 

на фондохранилището се посочва в музейната документация. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Във фондохранилищата не се допуска 

съхранение едновременно и в едно и също помещение на идентифицирани и инвентирани 

в музея движими културни ценности заедно и неидентифицирани или неинвентирани 

движими културни ценности и предмети. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Движимите културни 

ценности се подреждат във фондохранилищата по групи, видове и колекции с цел да се 

осигури по-доброто им опазване и да се улесни тяхното ползване и инвентаризация. 
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(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Всяко фондохранилище и 

експозиционна зала задължително се снабдяват с необходимите съоръжения, осигуряващи 

физическата защита на културните ценности, като противопожарни съоръжения, 

вентилационна уредба, климатична инсталация, сигнални уредби и др. 

(7) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Всяко 

фондохранилище се заключва с отделен ключ в два броя. Първият се съхранява от 

материалноотговорното лице, а вторият в запечатана кутия с подпис и печат на музея. 

Кутията се предава срещу подпис на дежурния, охраната или на друго определено със 

заповед на директора длъжностно лице, като това се отбелязва в специална книга. Вторият 

екземпляр от ключа се ползва само в случаите, предвидени в тази наредба, както и при 

бедствие. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Достъпът до фондохранилищата се 

урежда с вътрешни правила, утвърдени със заповед на директора на музея. 

 

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) Движими културни ценности 

могат да бъдат временно предоставяни извън музея само въз основа на писмена заповед на 

директора на музея. 

(2) При вземане за временно ползване на движима културна ценност извън музея се съставя 

акт за приемане – предаване по образец съгласно приложение № 12 в три екземпляра, по 

един за приемащия и предаващия, а третият остава в кочана, който след приключването му 

се съхранява в научния архив. Предоставянето се извършва само ако предварително са 

определени с приемащата страна условията за съхранение и експониране, режимът на 

охрана и застраховането на културната ценност. 

(3) За преместването на движимите културни ценности вътре в музея за всеки отделен 

случай се изготвя протокол за приемане – предаване по образец, утвърден от директора на 

музея. 

 

Чл. 21. (1) Директорът на музея определя с писмена заповед длъжностните лица, които 

отговарят за приемането и съхраняването на движимите културни ценности в музейните 

фондове. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) При промяна на длъжностното лице 

по ал. 1 се извършва предаване и приемане на движимите културни ценности от комисия, 

назначена със заповед на директора на музея. Комисията е в състав най-малко двама 

музейни специалисти и счетоводител. Предаването и приемането се осъществява в 

присъствието и със съдействието на лицата, които предават и приемат културните 

ценности. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) При отсъствие на предаващия 

предаването се извършва от комисията по ал. 2 на определено от директора длъжностно 

лице. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) За работата си комисията по ал. 2 

съставя протокол в три екземпляра, който се одобрява от директора на музея. Първият 

екземпляр се дава на предаващия, вторият на приемащия, а третият остава в научния архив 

на музея. 

 

Чл. 22. (1) Вземането и връщането на културна ценност на мястото, където тя се съхранява 
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в музея, се извършва в присъствието на длъжностното лице, което отговаря за нея, което 

подписва документите по чл. 20, ал. 2 и 3, а при негово отсъствие – от комисия, назначена с 

писмена заповед на директора на музея. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) В случаите по ал. 1 при отсъствие на 

длъжностното лице се назначава комисия с писмена заповед на директора на музея. 

Комисията има право да ползва втория екземпляр на ключа от фондохранилището. За 

вземането или връщането на една или повече културни ценности се съставя протокол, след 

което се запечатва фондохранилището или витрината в експозиционната зала, където те се 

съхраняват. Протоколът се прилага към издадената заповед и се предават в научния архив. 

Копия от заповедта и протокола се предоставят и на длъжностното лице при неговото 

завръщане или определяне. 

(3) За върнати в негово отсъствие културни ценности длъжностното лице, което отговаря 

за тях, подписва на гърба на протокола декларация за състоянието, в което ги е приело. 

 

Чл. 23. (1) Предоставените на музея за временно ползване движими културни ценности се 

съхраняват при условията и по реда на този раздел. Те не се включват в музейните фондове, 

а тяхното приемане се вписва в Книгата за временно постъпление, която се води по образец 

съгласно приложение № 13. 

(2) На движимите културни ценности по ал. 1 се поставя техният пореден номер в Книгата 

за временно постъпление с инициали КВП. Номерът се записва на картонче, окачено на 

движимата културна ценност. 

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) За повреди на движими 

културни ценности, причинени от длъжностни лица при изпълнение на служебните им 

задължения или от външни лица, се съставя за всеки конкретен случай констативен 

протокол от комисия, назначена от директора. 

(2) В констативния протокол по ал. 1 комисията описва подробно промените в движимата 

културна ценност и обстоятелствата, при които те са настъпили. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Констатираните промени в движимата 

културна ценност се вписват в графа „Забележка“ на инвентарната книга. 

 

Раздел VI 

Научна обработка на движимите културни ценности 

 

Чл. 25. (1) Движимите културни ценности в основния и обменния фонд подлежат на научна 

обработка. 

(2) Чрез научната обработка се разкрива историческото, природното и художественото 

съдържание на движимите културни ценности за научни, образователни и възпитателни 

цели. 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Научната обработка включва научна 

паспортизация и електронна обработка на информацията за движимите културни ценности 

и музейните фондове. 
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Чл. 26. (1) (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) За всички движими културни 

ценности в основния и обменния фонд се съставя научен паспорт на електронен носител 

и/или на хартия. 

(2) Научният паспорт съдържа: 

1. наименование на музея; 

2. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) наименование на отдела/колекцията; 

3. наименование на движимата културна ценност; 

4. броя на движимите културни ценности; 

5. шифър и инвентарен номер; 

6. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) снимка с резолюция, позволяваща 

нейното отпечатване в размер 9/13 см; 

7. стар инвентарен номер; 

8. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) номера на акта за приемане – предаване 

на движими културни ценности/движими вещи; 

9. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) номер на експертното заключение; 

10. описание на движимата културна ценност (тегло, размери, материал, техника); 

11. датировка; 

12. състояние на движимата културна ценност; 

13. историческа справка; 

14. местонахождение; 

15. предишен собственик; 

16. номер на фотонегатива или дигиталния носител; 

17. регистрационен номер в Националния музеен фонд; 

18. местосъхранение; 

19. библиографска справка; 

20. научни публикации; 

21. консервация и реставрация; 

22. участия в изложби; 

23. копия на движимата културна ценност; 

24. акт за ликвидация; 

25. трите имена, длъжност и подпис на лицето, съставило научния паспорт; 

26. дата на съставяне на научния паспорт. 

(3) При описанието на движимата културна ценност с марки, клейма, надписи и други се 

прилагат техни изображения. 

(4) Инвентарният номер на движимата културна ценност е и номер на съставения за нея 

научен паспорт. 

(5) Научните паспорти и техният електронен носител се съхраняват в научния архив на 

музея. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) В случаите, когато научните паспорти 

се създават и съхраняват само в електронен вид, се спазват следните изисквания: 

1. научният паспорт се изготвя в общодостъпен формат – odt. docx и др.; 

2. за всеки паспорт се създават поне две защитени копия; 

3. работните версии на научния паспорт се съхраняват на различни физически локации от 

архивните им версии. 
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(7) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Директорът на музея утвърждава със 

заповед вътрешни правила за начина на създаване, допълване, архивиране и 

възстановяване на информацията в електронен вид. 

(8) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Допълнителните 

проучвания на движимата културна ценност се нанасят в научния паспорт. 

(9) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Не се допуска 

унищожаването на научни паспорти. 

 

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Научно обработените движими 

културни ценности в основния и обменния фонд подлежат на електронна обработка. 

 

Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) 

 

Раздел VII 

Инвентаризация 

 

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) Музеите извършват 

инвентаризации за проверка на наличността на движимите културни ценности/предмети и 

други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната 

дейност на музея, за проследяване състоянието им, както и това на инвентарните книги. 

(2) Инвентаризация на движимите културни ценности/предмети и други материали от 

значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея се 

извършва в следните случаи: 

1. проверка по реда на чл. 30 и 30а; 

2. извършване на смяна на материалноотговорното лице; 

3. по разпореждане на министъра на културата, кмета на общината или собственика на 

музея; 

4. по инициатива на директора на музея; 

5. при бедствия, аварии, кражби и други обстоятелства от извънреден характер. 

(3) Движимите културни ценности, предоставени на друг музей за период, по-дълъг от една 

година, се инвентаризират от музея, поел съхранението им, освен ако в договора за 

временно предоставяне не е уредено друго. Инвентаризацията в този случай се извършва 

чрез сравняване на записванията в Книгата за временно постъпление и наличните движими 

културни ценности. 

(4) Екземпляр от протокола за извършената инвентаризация по ал. 3 се предоставя на музея, 

който е предоставил движимите културни ценности. 

(5) Инвентаризацията се извършва от комисия чрез сравняване на записванията в 

инвентарните книги и наличните движими културни ценности/предмети и други 

материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност 

на музея в присъствието и съдействието на съответното материалноотговорно лице или в 

случаите по ал. 2, т. 2 в присъствието на предаващото и приемащото лице. При трайно 

отсъствие на материалноотговорното лице се прилага процедурата по чл. 22, ал. 2. 

(6) Директорът на музея издава заповед за извършването на инвентаризация, в която се 

определят: 
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1. срокът за започване и приключване на инвентаризацията; 

2. съставът на комисията, в която участват най-малко двама музейни специалисти и един 

счетоводител; 

3. движимите културни ценности/предмети и други материали от значение за 

изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея, които подлежат 

на инвентаризация по репрезентативния метод. 

(Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) Инвентаризацията на движимите 

културни ценности по чл. 29, ал. 2, т. 1 се извършва, както следва: 

1. пълна инвентаризация на основния и обменния фонд – един път на пет години, като се 

включват всички движими културни ценности, а когато те са не повече от 400 – ежегодно; 

2. инвентаризация на движимите културни ценности от благородни метали и скъпоценни 

камъни или украсени с тях, както и на вписаните в регистъра по чл. 102, ал. 1 от ЗКН – 

ежегодно; 

3. инвентаризация по репрезентативния метод – ежегодно. 

(2) Инвентаризацията по репрезентативния метод се извършва в рамките на всяка 

календарна година на всички движими културни ценности от основен и обменен фонд, като 

при музейни фондове с повече от 400 движими културни ценности тя включва проверка, 

както следва: 

1. при движими културни ценности от 401 до 5000 се проверяват най-малко 400; 

2. при движими културни ценности от 5001 до 10 000 се проверяват най-малко 800; 

3. при движими културни ценности от 10 001 до 15 000 се проверяват най-малко 1000; 

4. при движими културни ценности над 15 000 се проверяват най-малко 1200. 

(3) Инвентаризация по репрезентативния метод се извършва всяка година на различни 

движими културни ценности спрямо предходната и обхваща всички специализирани 

отдели. 

 

Чл. 30а. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Инвентаризацията на предметите 

и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната 

дейност на музея по чл. 29, ал. 2, т. 1 се извършва, както следва: 

1. пълна инвентаризация – един път на десет години, като се включват всички предмети; 

2. инвентаризация по репрезентативния метод – на период и в обем, определен със заповед 

на директора на музея. 

 

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) Инвентаризацията приключва 

с изготвяне и подписване на протокол на инвентаризационната комисията, в който се 

посочват: 

1. констатации за наличността на движимите културни ценности/предметите и други 

материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност 

на музея; 

2. състояние и настъпилите промени от последната инвентаризация; 

3. състояние на отчетните обозначения; 

4. липси; 

5. несъответствия между описанията на движимите културни ценности/предметите и други 

материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност 

на музея в инвентарните книги и текущия им вид и състояние; 
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6. предложения за бракуване; 

7. наличие на неинвентирани вещи в съответното фондохранилище, когато има данни за 

такива; 

8. предложения за промени в отчетната документация, когато е необходимо. 

(2) При установени липси длъжностното лице, което отговаря за движимите културни 

ценности, има право да направи писмено възражение в 14-дневен срок от връчване на 

протокола. При основателност на възраженията директорът на музея разпорежда 

допълнителна проверка в срок от един месец, за която се изготвя допълнение към 

протокола от инвентаризацията. 

(3) След изпълнението на процедурите по ал. 2 директорът на музея предприема незабавно 

действия за уведомяване на компетентните органи и собственика на липсващите движими 

културни ценности. 

 

Раздел VIII 

Отписване на движимите културни ценности/предмети  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) 

 

Отписване на движимите културни ценности 

 

Чл. 32. (1) На отписване от музейните фондове подлежат движими културни ценности: 

1. собствеността върху които е придобита от друг музей или от физическо или юридическо 

лице чрез прехвърлителни сделки при условията и по реда на ЗКН; 

2. за които е отнето по съответния ред от музея правото на ползване; 

3. които са откраднати, загубени или унищожени; 

4. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) за които комисия по идентификация е 

установила, че са загубили това си качество като движими културни ценности; 

5. (нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) за които е доказано с акт на 

компетентен орган, че са опасни за живота и здравето на хората; 

6. (нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) които са бракувани. 

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Директорът на музея 

разпорежда с писмена заповед отписването на движимите културни ценности от 

съответния музеен фонд чрез отразяване в инвентарните книги. За всяка движима културна 

ценност се отбелязва в инвентарната книга и основанието по ал. 1, т. 1 – 6 за нейното 

отписване, като за случаите по т. 3 отписването се извършва въз основа на писмена 

декларация на директора на музея относно обстоятелствата, при които тя е открадната, 

загубена или унищожена. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 директорът на 

музея: 

1. уведомява незабавно Министерството на културата и органите на Министерството на 

вътрешните работи, и 

2. разпорежда с мотивирана заповед отписване на движимите културни ценности от 

съответния фонд въз основа на предложение на комисията по инвентаризация. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Движимите културни ценности, за 

които комисията по идентификация е установила, че са загубили това си качество, могат да 
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бъдат бракувани по предложение на същата комисия. Комисията съставя протокол за брак 

по образец съгласно приложение № 14, който се утвърждава от директора на музея, и 

предлага начина за ликвидация на вещите. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Бракуването на вещи по ал. 4 в музеите 

се извършва след съгласуване с министъра на културата и собственика им. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Ликвидацията се извършва от 

комисия, назначена с писмена заповед на директора на музея, която съставя акт за 

ликвидация съгласно приложение № 15. В състава на комисията се включва представител 

на Министерството на културата. 

(7) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Документацията за 

брак и ликвидация се вписва в графа „Забележка“ на инвентарната книга и научния паспорт, 

след което се предават за съхранение в научния архив на музея. 

 

Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (1) За бракуване на предмети от 

научно-спомагателния фонд директорът на музея издава писмена заповед въз основа на 

предложение на комисията по инвентаризация, в която се посочва основанието за 

бракуване. 

(2) Със заповедта по ал. 1 се определя комисия за ликвидация, в която се включва 

представител на Министерството на културата и представител на музея. 

(3) Комисията по ал. 2 съставя акт за ликвидация съгласно приложение № 15. 

(4) На отписване от научно-спомагателния фонд подлежат предмети: 

1. за които е отнето по съответния ред от музея правото на управление; 

2. които са откраднати, загубени или унищожени; 

3. за които е доказано с акт на компетентен орган, че са опасни за живота и здравето на 

хората; 

4. които са бракувани. 

 

Допълнителна разпоредба 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. Тематичният обхват на музея се определя от характера на неговия основен фонд. 

2. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Репрезентативен метод е вид проверка 

на предварително определена част от основния, обменния и научно-спомагателния фонд, 

извършена на принципа на случайния избор на движими културни ценности/предмети и 

други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната 

дейност на музея. 

3. (нова – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Комплект е съвкупност от вещи, 

специално изработени или събрани, които имат еднакво предназначение и допълващи се 

функции. 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 6 от Закона за културното наследството.  
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Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-6 ОТ 2009 Г.  

ЗА ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 87 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2020 Г.) 

 

§ 49. Започнатите процедури, които не са приключили към деня на влизане в сила 

на наредбата, се довършват по досегашния ред. 

 

§ 50. Започнатите инвентарни книги се изписват докрай по досегашния ред и след 

приключването им се започват нови по утвърдените образци по реда на тази наредба. 

 

§ 51. Пълна инвентаризация на предмети и други материали от значение за 

изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея се извършва 

заедно със следващата пълна инвентаризация на движимите културни ценности от 

основния и обменния фонд и след това в срока по чл. 30а, т. 1. 

 

§ 52. В едногодишен срок от влизането в сила на наредбата директорите на музеите 

следва да приведат фондохранилищата в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 4. 

 

§ 53. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в  „Държавен вестник“. 

 

Забележка: Приложенията към настоящата наредба са достъпни на интернет 

страницата на Министерството на културата  
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Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г.  
за извършване на теренни археологически проучвания 

 

 

В сила от 01.03.2011 г. 

Издадена от министъра на културата 

 

Обн. ДВ. бр. 18 от 1 Март 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 17 Април 2012 г., изм. ДВ. 

бр. 101 от 18 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 40 от 27 Май 2016 г., изм. ДВ. бр. 95 от 

29 Ноември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 57 от 26 Юни 2020 г., доп. ДВ. бр. 49 от 11 Юни 

2021 г. 

 

Глава първа. 

ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 

1. условията и редът за извършване на теренни археологически проучвания; 

2. (нова – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) условията за приемане на теренни 

археологически проучвания; 

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) регистрацията на 

специалните технически средства при извършване на теренни археологически 

проучвания и възможностите за използването им. 

 

Чл. 2. (1) Теренните археологически проучвания са научноизследователска дейност. 

(2) Предмет на теренните археологически проучвания са недвижимите и движимите 

археологически културни ценности по смисъла на чл. 146, ал. 3 от Закона за културното 

наследство (ЗКН). 

(3) Теренните археологически проучвания се осъществяват в земните пластове, на 

тяхната повърхност, на сушата и под вода. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Подводни археологически 

проучвания се извършват при спазване на изискванията на Конвенцията за опазване на 

подводното културно наследство (ДВ, бр. 16 от 2010 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 

84 от 2003 г.). 

 

Чл. 3. Целите на теренните археологически проучвания са: 

1. издирване, изследване и оценка на научната и културната стойност на 

археологическите обекти; 

2. опазване на археологическите културни ценности; 

3. популяризиране на археологическите културни ценности. 

 

Чл. 4. (1) Теренното археологическо проучване се състои от следните последователно 

осъществявани етапи: 

1. теренно проучване; 
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2. обработване и анализ на откритите на терена материали и на получените данни и 

наблюдения; 

3. интерпретиране на резултатите; 

4. публикуване на резултатите от проучването; 

5. популяризиране на проучването. 

(2) При всички етапи на археологическото проучване се прилага 

интердисциплинарният подход. 

(3) Теренното проучване се провежда само с разрешение, издадено по реда на чл. 148, ал. 

1 – 3 ЗКН. 

 

Чл. 5. При теренните археологически проучвания: 

1. обектите се изследват в контекста на заобикалящата ги среда; 

2. проучването на археологическия обект не трябва да обхваща по-голяма площ и обем, 

отколкото е необходимо за целите на изследването и опазването; 

3. недеструктивните методи и техники се прилагат приоритетно; 

4. пълно археологическо проучване посредством разкопки е допустимо при: 

а) застрашени от унищожаване обекти; 

б) необходимост от интегрирана консервация; 

в) планирани разкопки за решаване на определена научна задача. 

 

Чл. 6. (1) В методическо отношение теренните археологически проучвания са три вида: 

1. издирване на археологически обекти; 

2. археологическо наблюдение; 

3. археологически разкопки. 

(2) В организационно отношение теренните археологически проучвания са: 

1. редовни – планират се с цел решаване на определена научна задача или за нуждите на 

интегрираната консервация на недвижима археологическа ценност; 

2. спасителни – извършват се при необходимост за частично или цялостно използване 

на терена на недвижима археологическа ценност, при риск от нейното разрушаване, 

включително и тези, които се извършват при непредвидено откриване на 

археологическа ценност, което налага незабавно проучване. 

 

Глава втора. 

ВИДОВЕ ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

Раздел I. 

Издирване на археологически обекти 

 

Чл. 7. (1) Издирването на археологически обекти е начален етап от археологическото 

проучване, в който чрез недеструктивни методи се разпознават археологическите 

ценности. 

(2) В процеса на осъществяване на издирването задължително се документират всички 

археологически обекти, структури и следи от минала човешка дейност независимо от 

техния вид и хронология. 
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Чл. 8. Основните задачи на издирването са: 

1. установяване наличието на археологически обекти в даден район; 

2. определяне на местоположението в административно-териториално отношение на 

археологическите обекти и точната им локализация. Задължително е определянето на 

координатите на обектите с помощта на GPS и/или други подходящи технически 

средства. За обекти с по-голяма площ и комплекси се посочват и GPS координати на 

предполагаемите граници и координатите на всеки отделен подобект; 

3. събиране на данни за геоморфологията, педологията, геологията, хидрографията, 

растителността и други на района; 

4. изготвяне на точно и пълно описание на видимите части на обектите и на свързаните 

с тях антропогенни промени в местността; 

5. събиране на находки от повърхността за получаване на данни за хронологията и вида 

на обекта; 

6. изготвяне на първоначално археологическо определяне на хронологията и вида на 

откритите обекти; 

7. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) изготвяне на предложение за 

деклариране или за предоставяне на статут на откритите археологически обекти по 

реда на раздели ІІ и ІІІ от глава пета от ЗКН. 

 

Чл. 9. (1) При издирване на археологически обекти е допустимо събиране на подвижни, 

свободно достъпни върху съвременна повърхност находки, без вкопаване. 

(2) При откриване на находки с особено голяма материална, художествена и научна 

стойност се съставя протокол, подписан от научния ръководител и двама свидетели. 

 

Чл. 10. (1) Данните за издирените археологически обекти задължително се въвеждат в 

Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ (АИС 

АКБ), която се съхранява от Националния археологически институт с музей при 

Българската академия на науките (НАИМ при БАН), Националния институт за 

недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата. 

(2) Археологически обекти, на които се провеждат разкопки, но не са регистрирани в 

АИС АКБ, задължително се регистрират след първата година на проучването им. 

(3) Регистрационната карта за АИС АКБ за археологически обект се изготвя по образец 

съгласно наредбата по чл. 155, ал. 2 ЗКН. 

 

Раздел II. 

Археологическо наблюдение 

 

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Археологическото наблюдение 

е дейност, чиято основна цел е установяване на наличието на археологически структури 

на дадено място. Археологическото наблюдение се прилага в случаите по чл. 161, ал. 2 

ЗКН, за да не се допусне да бъдат унищожени или застрашени неизвестни 

археологически обекти. 
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Чл. 12. (1) Ако при наблюдението по чл. 11 се установи наличие на археологически 

структури, изкопните работи се спират и научният ръководител на наблюдението 

уведомява компетентните органи по реда на чл. 160, ал. 2 и чл. 72, ал. 5 ЗКН. 

(2) В случаите по ал. 1 научният ръководител е длъжен да документира разкритите 

структури и да изготви първоначална регистрация на обекта в АИС АКБ. 

 

Раздел III. 

Археологически разкопки 

 

Чл. 13. (1) Археологическите разкопки са деструктивен метод на теренно 

археологическо проучване, чрез който се изясняват основните характеристики на 

археологическите обекти: хронология, вид и граници. 

(2) Археологическите разкопки се извършват от повърхността на обекта в дълбочина до 

достигане на стерилен пласт. 

 

Чл. 14. (1) Археологическите разкопки се провеждат, след като изследваният обект се 

ситуира в триизмерна координатна система, която се привързва към държавната 

височинна мрежа. 

(2) Всички разкрити недвижими и движими културни ценности се определят в 

пространството чрез триизмерно локализиране. 

 

Чл. 15. (1) Основните операции при археологическите разкопки – разкриването и 

демонтажът на археологическите структури, се осъществяват само ръчно. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Земекопна техника и механизация 

може да се използва само ако това е посочено в разрешението за теренни проучвания. 

Освободените при разкопките земни маси се отстраняват без ограничения с 

механизирани средства. 

(3) Водните и въздушните ежектори, използвани при подводни археологически 

проучвания, не са земекопна техника по смисъла на ал. 2. 

 

Чл. 16. (1) Научният ръководител на теренните археологически проучвания е длъжен 

да осигури: 

1. научно-методическото равнище на проучването; 

2. реализацията на програмата на теренното археологическо проучване; 

3. мерки за безопасни условия на труд при извършване на теренните археологически 

проучвания; 

4. охрана на археологическия обект и на находките по време на теренното проучване; 

5. теренна консервация на археологическия обект и на находките; 

6. предаването на откритите находки в държавен или общински музей. 

(2) Средствата за теренна консервация по ал. 1, т. 5 се включват в бюджета на теренните 

археологически проучвания. 

(3) При откриване на движими културни ценности от благороден метал се изготвя 

протокол, подписан от научния ръководител и двама свидетели, с който те се предават 
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за временно съхранение на държавен или общински музей, в който има условия за 

тяхното съхранение. 

Глава трета. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРЕННИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) (1) Теренните археологически 

проучвания се извършват с разрешение за теренно археологическо проучване, издадено 

от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на 

експертно становище на Съвета за теренни проучвания. 

(2) За спасителни проучвания, включително археологическо наблюдение по чл. 161, ал. 

2 ЗКН, както и такива с цел издирване на археологически обекти с недеструктивни 

методи, разрешението за тях се издава от председателя на Съвета за теренни 

проучвания. 

(3) Теренни проучвания в Република България, включени в международни 

научноизследователски проекти или планирани с участието на лице по чл. 150, ал. 2 ЗКН, 

се одобряват с разрешение на министъра на културата въз основа на експертно 

становище на Съвета за теренни проучвания. 

(4) В случай че е необходимо спасителните теренни проучвания да започнат преди 

годишните отчети в НАИМ при БАН, разрешението се издава, след като отчетите и 

документацията за предходни теренни археологически проучвания на заявителя са 

приети предварително от съответната секция на НАИМ при БАН. 

(5) Разрешение за извършване на теренни археологически проучвания се издава на 

лица, които отговарят на изискванията на чл. 150 ЗКН. Разрешението е със срок на 

действие в рамките на календарната година, в която е издадено. 

(6) В разрешението за извършване на теренни археологически проучвания се посочва и 

извършването на геофизическо проучване, ако такова е предвидено в работната 

програма. 

(7) С разрешението за извършване на теренни археологически проучвания се определят 

временните граници и охранителни зони на археологическия обект, предмет на 

проучването. 

 

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., 

в сила от 27.05.2016 г.) Заявление за издаване на: 

1. разрешение за редовно или международно теренно археологическо проучване се 

подава чрез председателя на Съвета за теренни проучвания до министъра на културата, 

като заявленията за редовни проучвания се подават до 30 април на съответната 

календарна година; 

2. разрешение за спасително теренно археологическо проучване се подава до 

председателя на Съвета за теренни проучвания. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Към заявленията се прилагат 

документите, посочени в чл. 151 ЗКН, като в случай, че лицето не е вписано в регистъра 

по чл. 150, ал. 2 ЗКН, със заявлението се прави искане за вписване. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Заявленията по ал. 1 се подават 

писмено или по електронен път. В случаите, когато заявлението се подава по електронен 
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път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, 

а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(4) В случаите, когато се подава заявление за провеждане на спасителни проучвания, се 

посочва необходимостта от провеждане на проучването във връзка с осъществяването 

на: строителни, благоустройствени или селскостопански дейности, търсене, проучване 

и добив на подземни богатства и други дейности, свързани с въздействие върху земната 

повърхност, земната основа, земните недра и под вода, при които са открити структури 

или находки, притежаващи признаци на културни ценности, както и осъществяването 

на конкретни инвестиционни проекти. 

(5) Заявителят представя освен документите по чл. 151 ЗКН и: 

1. мотивирано становище на регионалния инспекторат по опазване на културното 

наследство или на директора на съответния музей; становището се издава въз основа на 

документ, удостоверяващ законосъобразността на инвестиционната инициатива, 

предоставен от собственика на имота, в който ще се извършва теренното 

археологическо проучване, а в случай на образувано административнонаказателно 

производство се посочват съответните данни за това; 

2. в случаите по чл. 160, ал. 2 ЗКН – одобрен протокол от комисията по чл. 160, ал. 3 ЗКН. 

 

Чл. 17б. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2012 г., в 

сила от 18.12.2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) (1) Заявленията 

по чл. 17а, ал. 1, т. 1 заедно с приложените към тях документи се разглеждат от Съвета 

за теренни проучвания в едномесечен срок. Съветът за теренни проучвания разглежда 

заявления само на лица, вписани в регистъра по чл. 150, ал. 2 ЗКН. 

(2) В 7-дневен срок след провеждане на заседанието председателят на Съвета за теренни 

проучвания изпраща заявленията по чл. 17, ал. 1, т. 1 заедно с приложените документи и 

решението на съвета до Министерството на културата. 

(3) Разрешението за редовно теренно археологическо проучване се издава от министъра 

на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от 

постъпване на документите в Министерството на културата. 

(4) Председателят на Съвета за теренни проучвания издава разрешение за спасително 

археологическо проучване в 14-дневен срок от постъпване на заявлението. 

Председателят на Съвета за теренни проучвания разглежда заявления само на лица, 

вписани в регистъра по чл. 150, ал. 2 ЗКН. 

 

Чл. 17в. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) (1) Министерството на 

културата води регистър на лицата, които отговарят на изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 

1 и 2 ЗКН. В регистъра се вписват и лица, които отговорят на условията на § 29 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за културното наследство (ДВ, бр. 16 от 2016 г.). 

(2) За вписване в регистъра се подава заявление по образец съгласно приложение № 1. 

Заявлението съдържа: 

1. трите имена; 

2. адрес, телефон или факс, електронен адрес. 

(3) Към заявлението се прилагат: 
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1. копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен; 

2. копие на документ за притежавана научна степен или заемана академична длъжност; 

3. документи, доказващи 10 години професионален опит като археолог. 

(4) При установяване на нередности или непълноти в подаденото заявление или в 

приложените документи се дават указания за тяхното отстраняване в 7-дневен срок от 

постъпване на заявлението. Заявителят е длъжен да отстрани нередностите в 3-дневен 

срок от получаване на указанията. 

(5) Заявлението по ал. 2 се разглежда в 14-дневен срок, като за вписването се издава 

заповед от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице. 

(6) Министърът на културата или оправомощеното от него длъжностно лице отказва 

вписване в регистъра, когато: 

1. не са предоставени някои от необходимите документи по ал. 3, или 

2. не са отстранени пропуските в подадените документи в срока по ал. 4. 

(7) При промяна на заявени обстоятелства вписаните лица са длъжни да уведомят 

Министерството на културата в 7-дневен срок от настъпване на промяната. 

(8) Отказът за вписване в регистъра по ал. 6 не отменя правото за повторно 

кандидатстване по общия ред. 

(9) Заличаване от регистъра се извършва със заповед на министъра на културата или 

оправомощеното от него лице в следните случаи: 

1. по молба на вписаното лице; 

2. при три нарушения, констатирани от контролната теренна комисия към Съвета за 

теренни проучвания по чл. 28, ал. 1, или при влязло в сила наказателно постановление 

за нарушения на ЗКН; 

3. при влязла в сила присъда за престъпления против културните ценности; 

4. при смърт на вписаното лице. 

 

Чл. 17г. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) (1) Регистърът се води по 

образец съгласно приложение № 2. В регистъра се вписват: 

1. пореден номер на вписването в регистъра; 

2. номерът на заявлението за вписване; 

3. трите имена; 

4. образователно-квалификационна степен; 

5. образователна и научна степен „доктор“, научна степен „доктор на науките“ или 

академична длъжност; 

6. години професионален опит като археолог; 

7. заповед за вписване, за промяна на вписани обстоятелства, за отказ от вписване или 

за заличаване от регистъра. 

(2) Вписванията се извършват в поредност със съответен регистрационен номер, чиито 

цифри в последователност посочват поредността на вписването за целия регистър. 

(3) За всеки вписан в регистъра археолог се съставя преписка, която съдържа най-малко 

информацията по приложение № 3. 

(4) Информацията от регистъра се съхранява на хартиен и електронен носител. 

Информацията по ал. 1, т. 1 – 7 се публикува на сайта на Министерството на културата. 

http://mc.government.bg/
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(5) Със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-

министър се определят длъжностните лица, които извършват дейностите по вписване 

и заличаване от регистъра. 

 

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) (1) Министерството на 

културата и НАИМ при БАН водят регистър на издадените разрешения за теренни 

проучвания. 

(2) Регистърът на издадените разрешения: 

1. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) за редовни и международни теренни 

археологически проучвания се създава и води в Министерството на културата; за 

издаденото разрешение Министерството на културата незабавно уведомява НАИМ при 

БАН и представя копия на разрешенията в 7-дневен срок от издаването им; 

2. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) за спасителни археологически 

проучвания се създава и води в НАИМ при БАН; за издадените разрешения НАИМ при 

БАН уведомява Министерството на културата в 7-дневен срок от издаването им, като 

представя копия на разрешенията. 

(3) Научният ръководител представя копие от разрешението за теренни 

археологически проучвания в общината, кметството, районното управление на МВР и 

музея, на чиято територия се провежда теренното археологическо проучване. 

(4) Научният ръководител лично представя разрешението за теренното археологическо 

проучване на местните власти преди започване на работата на терена. 

 

Чл. 19. (1) Съветът за теренни проучвания дава: 

1. експертно становище за даване и отнемане на разрешение за извършване на теренни 

археологически проучвания; 

2. становища за сключване на международни договори, свързани с опазването на 

археологически ценности. 

(2) Съветът за теренни проучвания взема решения въз основа на мнението на секциите 

в НАИМ при БАН. 

(3) Съветът за теренни проучвания приема правилник за своята дейност. 

 

Чл. 20. (1) Средства за извършване на редовни и спасителни теренни археологически 

проучвания се предвиждат ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република 

България. 

(2) Средства за провеждане на теренни археологически проучвания могат да бъдат 

привлечени и от други източници. 

(3) Съветът за теренни проучвания дава мнение по предложенията за осигуряване на 

финансиране на теренни археологически проучвания от държавния бюджет. 

(4) Средствата за спасителни теренни проучвания до пълното проучване на терена се 

предоставят от възложителя, във връзка с чиято инвестиционна инициатива се 

извършва спасителното проучване. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Отношенията във връзка с 

провеждането на редовно или спасително теренно археологическо проучване се 

уреждат с договор, сключен между възложителя на теренното проучване и културна или 
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научна организация, която от своя страна е в договорни отношения с лице, получило 

разрешение за теренно археологическо проучване. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) С договора по ал. 5 се определят 

необходимите средства за провеждане на теренното археологическо проучване по план-

сметка с показатели съгласно приложение № 3. При необходимост научният 

ръководител може да променя размера на средствата по пера с изключение на 

средствата, предвидени за теренна консервация, без да надхвърля общата сума, заявена 

с план-сметката. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) План-сметката по ал. 6 се прилага 

и в случаите, когато културна и научна организация самостоятелно осъществява 

теренно проучване. 

 

Чл. 21. (1) Теренното археологическо проучване се провежда под ръководството на един 

научен ръководител или на двама съръководители. 

(2) Един научен ръководител не може да провежда по едно и също време повече от едно 

теренно археологическо проучване. 

(3) Отсъствието на научния ръководител от обекта по време на теренни археологически 

проучвания не може да бъде повече от 3 дни. В тези случаи отговорностите му се поемат 

от заместник научния ръководител. 

 

Чл. 22. Научният ръководител има изключителното право на първа публикация на 

получените резултати от теренни археологически проучвания. Правото на първа 

публикация е за срок 10 години, който започва да тече от изтичане срока на 

разрешението за теренно археологическо проучване. 

 

Глава четвърта. 

ТЕРЕННА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТ  

НА ТЕРЕННИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

Чл. 23. (1) Теренната документация се изготвя за всеки вид теренно проучване и следва 

да отговаря на съвременните изисквания, установени в археологията. 

(2) Теренната документация включва: 

1. научен отчет; 

2. полеви дневник; 

3. графична документация според спецификата и вида на археологическите проучвания; 

4. фотодокументация; 

5. полева инвентарна книга; 

6. регистрационни карти за АИС АКБ съгласно наредбата по чл. 155, ал. 2 ЗКН. 

 

Чл. 24. (1) След завършване на теренните археологически проучвания за годината 

научният ръководител предава по опис с протокол откритите находки за съхранение 

във фонда на държавен или общински музей. 

(2) В десетгодишен срок от предаването на находките само научният ръководител има 

право да ги ползва за изследване и научно публикуване. 
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Чл. 25. (1) Екземпляр от теренната археологическа документация се предава 

задължително в Националния архив на теренните археологически проучвания в НАИМ 

при БАН, НИНКН и в съответния музей, на чиято територия се извършва проучването. 

(2) Теренната археологическа документация се предава в Националния архив на 

теренните археологически проучвания в НАИМ при БАН по време на годишните отчети 

в НАИМ при БАН. 

(3) За срок 10 години след депозирането и документацията може да се ползва само с 

разрешение на научния ръководител. 

 

Чл. 26. (1) Научният ръководител представя на годишната отчетна сесия в НАИМ при 

БАН научен отчет и документацията по чл. 25, ал. 2 за проведеното теренно 

археологическо проучване. 

(2) Отчетът съдържа информация за методиката и основните характеристики 

(хронология, вид и граници) на обекта на теренното археологическо проучване и 

тяхната първична интерпретация и се представя с подходящи съвременни средства за 

онагледяване. 

 

Чл. 27. Съответната секция на НАИМ при БАН обсъжда отчета и документацията и дава 

оценка за качеството на проведеното теренно археологическо проучване. Приемането 

на отчета е необходимо условие за издаване на разрешение за бъдещи проучвания. 

 

Глава четвърта „а“. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ  

(НОВА – ДВ, БР. 30 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2012 Г.) 

 

Чл. 27а. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) (1) За приемане на 

приключили теренни археологически проучвания или приключил техен етап, 

включително при възникнала необходимост от временно преустановяване на 

теренните проучвания върху целия терен, определен с разрешението по чл. 148 ЗКН, или 

върху част от него, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно 

лице назначава експертна комисия. 

(2) Комисията по ал. 1 се състои от представители на: Инспектората по опазване на 

културното наследство, НАИМ при БАН или университетите с катедра „Археология“, 

археолог от регионален исторически музей или от местен общински музей. При 

необходимост в комисията се включват представители на НИНКН и други експерти. 

(3) Средствата за осъществяване на дейността на комисията се осигуряват от 

възложителя на теренното проучване. 

 

Чл. 27б. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) (1) Комисията по чл. 27а се 

назначава по искане на научния ръководител или от съответната научна или културна 

организация по чл. 20, ал. 5. 

(2) При спасителни теренни археологически проучвания искането за назначаване на 

комисия се подава в Министерството на културата до 3 дни след приключване на срока 

на теренното проучване, определен в договора, сключен с възложителя. 
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Чл. 27в. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) (1) Комисията провежда оглед 

на място в двумесечен срок от датата на подаване на искането по чл. 27б, ал. 1 до 

министъра на културата. 

(2) Научният ръководител представя на комисията доклад с научна оценка за 

разкритите археологически структури. 

(3) Въз основа на доклада и на проведения оглед се съставя протокол, с който се 

предлагат последващи действия и временни мерки за опазване. 

(4) В зависимост от степента на проучването на археологическия обект комисията може 

да предложи с протокола изготвяне на: 

1. предварителна оценка по чл. 57, ал. 3 ЗКН; 

2. или заключителна оценка по чл. 61, ал. 1 ЗКН след декларирането на обекта по реда 

на ЗКН. 

 

Чл. 27г. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) (1) При спасителни теренни 

археологически проучвания комисията въз основа на доклада с научната оценка на 

ръководителя на проучването изготвя предварителна оценка на разкритите недвижими 

археологически структури. За изготвянето на предварителната оценка не се прилагат 

изискванията на наредбата по чл. 50, ал. 2 ЗКН. 

(2) С изготвената оценка се установява, че: 

1. археологическите структури притежават признаци на недвижими културни ценности 

– с протокола по ал. 3 комисията предлага провеждане на процедура по деклариране; 

2. археологическите структури не притежават признаци на недвижими културни 

ценности – с протокола по ал. 3 комисията предлага на министъра на културата да 

издаде заповед за отнемане на статута на обекта по чл. 2а, ал. 1 ЗКН в обхвата на 

намесата и освобождаване на терена; 

3. е завършило спасителното теренно археологическо проучване или то се нуждае от 

продължаване, с конкретен срок за приключване. 

 

Чл. 27д. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) (1) Председателят на 

комисията представя протокола на министъра на културата за утвърждаване в 7-дневен 

срок след приключване на дейността на комисията. 

(2) Протоколът по ал. 1 се утвърждава от министъра на културата или от оправомощен 

от него заместник-министър. 

(3) Предложените с протокола действия и временни мерки за опазване на 

археологическата ценност са задължителни за изпълнение. 

 

Глава пета. 

КОНТРОЛ НА ТЕРЕННИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

Чл. 28. (1) Националният археологически институт с музей при БАН координира и чрез 

годишните отчетни сесии методически контролира теренните археологически 

проучвания в Република България. 

(2) Контролът в методическо отношение на текущите теренни археологически 

проучвания се осъществява от контролна теренна комисия към Съвета за теренни 
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проучвания. Създаването на контролната теренна комисия и нейните функции се 

регламентират в правилника за дейността на Съвета за теренни проучвания. 

 

Чл. 29. Инспекторатът за опазване на културното наследство в Министерството на 

културата осъществява контрол за спазването на изискванията на Закона за културното 

наследство и на издадените въз основа на него актове, свързани с извършване на 

теренни археологически проучвания. 

 

Глава шеста. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА 

 

Чл. 30. (1) Министерството на културата води регистър на специалните технически 

средства. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Регистрираните специални 

технически средства се използват за недеструктивно откриване на недвижими и 

движими археологически културни ценности на сушата и под водата или за друга 

специализирана дейност, изрично предвидена в нормативен акт. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Специални технически средства, 

регистрирани за извършване на теренни проучвания, се използват само от лица, 

посочени в заявлението по чл. 151 ЗКН, и под контрола на научния ръководител. 

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Информацията в 

регистъра се поддържа и съхранява на електронен и хартиен носител. 

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Длъжностните лица, 

които извършват дейностите по вписване в регистъра, се определят със заповед на 

министъра на културата. 

 

Чл. 31. (1) (Доп. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Заявление за вписване в 

регистъра могат да подават физически и юридически лица, собственици на специални 

технически средства. 

(2) Заявлението съдържа: 

1. данни за заявителя; 

2. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) данни за лицата, които ще използват 

специално техническо средство, и за тяхната квалификация; 

3. точно описание и технически характеристики на специалното техническо средство. 

(3) Към заявлението се прилагат: 

1. документ, удостоверяващ произхода, придобиването и функционалното 

предназначение на специалното техническо средство; 

2. копие на документ за квалификация на лицето по ал. 1, т. 2. 

 

Чл. 32. Въз основа на подаденото заявление длъжностните лица, оправомощени да 

водят регистъра, образуват преписка, която съдържа заявлението по чл. 31 с 

приложените към него документи. 
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Чл. 33. (1) При установяване на нередовности или непълноти в подаденото заявление 

или в приложените документи се дават указания за тяхното отстраняване в 7-дневен 

срок от постъпване на заявлението. 

(2) Заявителят е длъжен да отстрани нередовностите в 3-дневен срок от получаване на 

указанията. 

(3) При неотстраняване на нередовности или непълноти в заявлението в срока по ал. 2 

производството по вписване се прекратява. 

 

Чл. 34. (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението длъжностните лица извършват 

вписването на специалното техническо средство. За извършеното вписване се издава 

удостоверение от министъра на културата или от оправомощено от него длъжностно 

лице по образец съгласно приложение № 1. 

(2) При вписване в регистъра всяко специално техническо средство получава 

регистрационен номер, чиито цифри в последователност посочват поредността на 

вписването за целия регистър и поредността на вписването за съответната календарна 

година. 

 

Чл. 35. При промяна на вписаните в регистъра обстоятелства, включително и 

промяната в собствеността върху специалните технически средства, се подава 

заявление в 7-дневен срок от настъпването на промяна за отразяване на 

обстоятелството в регистъра. 

 

Чл. 36. (1) Заличаване на вписано в регистъра специално техническо средство се 

извършва при: 

1. подаване на молба от заявителя, с която се иска заличаване на специалното 

техническо средство от регистъра, като се посочват причините за това; 

2. влязло в сила наказателно постановление, издадено на заявителя за нарушение 

на Закона за културното наследство. 

(2) За заличаването на регистрирано специално техническо средство се издава заповед 

на министъра на културата или на оправомощено от него длъжностно лице. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) Заповедта по ал. 2 се обжалва по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 37. Регистърът се води по образец съгласно приложение № 2 и съдържа 

информация за: 

1. пореден номер на вписване в регистъра; 

2. номер на заявлението; 

3. данни на заявителя; 

4. описание и технически характеристики на специалното техническо средство; 

5. трите имена и ЕГН на лицето, което ще използва специалното техническо средство, и 

данни за неговата квалификация; 

6. удостоверение за вписване; 

7. уведомление за прекратяване на производството; 

8. заповед за заличаване на вписването. 
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Чл. 38. (1) Регистърът се води в томове, страниците на които се номерират, и съдържа 

документите от преписката по чл. 32. На корицата на всеки том се отбелязват 

наименованието на регистъра и номерът на тома. 

(2) Непосредствено след вписването в регистъра върху хартиен носител длъжностното 

лице въвежда данните и в електронния еквивалент. 

(3) Допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно. Отбелязването и 

заличаването се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за 

вписаните вече обстоятелства. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) По смисъла на тази наредба: 

1. „Интегрирана консервация“ е понятието, определено в § 4, т. 10 от допълнителната 

разпоредба на Закона за културното наследство. 

2. „Специални технически средства“ са геофизична апаратура и други технически 

средства, използвани при теренните археологически проучвания за откриване на 

недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под вода. 

3. „Документи, удостоверяващи законосъобразността на инвестиционната инициатива“ 

са: съгласувана по реда на ЗКН виза за проектиране в случаите по чл. 161, ал. 1 ЗКН, а в 

останалите случаи – разрешение за строеж (разрешение за построяване). 

4. (нова – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) „Професионален опит като 

археолог“ е времето, през което лицето е извършвало дейности, свързани с 

археологическото културно наследство по трудов или граждански договор като 

археолог или по служебно правоотношение като археолог. Стажът се доказва с трудова, 

служебна, осигурителна книжка или копия на граждански договори. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) (1) През 2020 г. заявленията за 

редовни проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1 се подават до 30 юни. 

(2) Заявленията за редовни проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1, подадени през 2020 г. преди 

влизането в сила на тази наредба, се считат подадени и в срока по ал. 1. 

 

§ 1б. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) Заявленията за редовни 

проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1, подадени през 2020 г., се разглеждат от Съвета за 

теренни проучвания не по-късно от 31 юли 2020 г. 

 

§ 1в. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2021 г., в сила от 11.06.2021 г.) (1) През 2021 г. заявленията за 

редовни проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1 се подават до 30 юни. 

(2) Заявленията за редовни проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1, подадени през 2021 г. преди 

влизането в сила на тази наредба, се считат подадени в срока по ал. 1. 

 

§ 1г. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2021 г., в сила от 11.06.2021 г.) Заявленията за редовни 

проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1, подадени през 2021 г., се разглеждат от Съвета за 
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теренни проучвания не по-късно от 31 юли 2021 г., като заседанията могат да се 

провеждат от разстояние с осигурено пряко и виртуално участие при спазване 

изискванията за кворум и лично гласуване. 

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 147, ал. 6 от Закона за културното наследство. 

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в  „Държавен вестник“. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001  

ОТ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2012 Г.) 

 

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в  „Държавен вестник“. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 2011 Г.  

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2012 Г.) 

 

§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001  

ОТ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 40 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2016 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г., В 

СИЛА ОТ 29.11.2016 Г.) 

 

§ 12. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 29.11.2016 г.) (1) Заявления за теренни 

археологически проучвания, подадени през 2016 и 2017 г., се разглеждат, без да е 

извършено вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2 ЗКН. 

(2) Лицата, подали заявления по ал. 1, подават заявления за вписване в регистъра по чл. 

150, ал. 2 ЗКН до края на 2017 г. 

 

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в  „Държавен вестник“. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 2011 Г.  

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 29.11.2016 Г.) 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в  „Държавен вестник“. 
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Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001  

ОТ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2020 Г.) 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в  „Държавен вестник“. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 2011 Г.  

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ  

(ОБН. – ДВ, БР. 49 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2021 Г.) 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в  „Държавен вестник“. 

 

Забележка: Приложенията към настоящата наредба са достъпни на интернет 

страницата на Министерството на културата  
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Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за идентифициране, 
деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията 

на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите  
на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите 

културни ценности 
 

 

Издадена от министъра на културата,  

обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. и доп., бр. 11 от 7.02.2014 г., в 

сила от 7.02.2014 г.; изм. с Решение № 13804 на ВАС на РБ от 15.12.2016 г. – бр. 13 от 

7.02.2017 г. 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за: 

1. идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на недвижимите културни 

ценности (НКЦ); 

2. издаване на предварителна оценка за деклариране на обекти на недвижимото 

културно наследство и на заключителна оценка за предоставяне на статут на НКЦ; 

3. дейност на комисията по чл. 159, ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН); 

4. определяне на категорията на НКЦ по чл. 50, ал. 1 ЗКН;  

5. достъп до Националния регистър на НКЦ, наричан по-нататък „регистъра“, и 

подлежащите на вписване обстоятелства. 

 

Чл. 2. (1) Дейностите по идентифициране обхващат издирване, изучаване и издаване на 

предварителна оценка на изследвания обект като НКЦ. 

(2) Декларирането на обект на недвижимото културно наследство, който може да бъде 

определен като културна ценност, се извършва със заповед на министъра на културата, 

с която се определят предварителна категория, класификация и временни режими за 

опазване. 

(3) Предоставянето на статут на НКЦ включва определянето на нейната класификация, 

категория и режими за опазване, изготвени въз основа на заключителна оценка, и се 

извършва за: 

1. недвижими културни ценности с категория „световно значение“ – с вписването им в 

Списъка на световното наследство от Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО, по 

предложение на министъра на културата; 

2. групови НКЦ с категория „национално значение“ – със заповед на министъра на 

културата след съгласуване с министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, а когато в границите на недвижимата културна ценност попадат 

защитени територии по Закона за защитените територии или защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие – и с министъра на околната среда и 

водите; 
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3. недвижими културни ценности с категория „местно значение“, „ансамблово значение“ 

и „за сведение“ – със заповед на министъра на културата. 

Чл. 3. (1) Идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на НКЦ се извършва 

въз основа на: 

1. териториални програми, одобрени от министъра на културата; 

2. предложения на областни управители и общински органи, физически и юридически 

лица. 

(2) Проектите и предложенията за териториалните програми по ал. 1, т. 1 се разглеждат 

и изготвят ежегодно от Националния институт за недвижимо културно наследство 

(НИНКН). 

(3) Разходите за командировки, материали и информационно обезпечаване, свързани с 

програмите по ал. 1, т. 1, се осигуряват целево от бюджета на НИНКН, а за предложенията 

по ал. 1, т. 2 – от бюджета на областната управа, общината, от собственици, 

концесионери, ползватели и други физически и юридически лица и се регламентират с 

договора по чл. 6, ал. 3. 

 

Чл. 4. Категорията и класификацията на НКЦ по чл. 45 – 50 ЗКН се определя въз основа 

на предварителна и заключителна оценка, издадени по реда на тази наредба. 

 

Глава втора 

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ДЕКЛАРИРАНЕ,  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА НКЦ 

 

Раздел I 

Идентифициране 

 

Чл. 5. (1) Идентифицирането на обектите на недвижимото културно наследство 

включва: 

1. издирване – локализиране и установяване на основната видова принадлежност на 

обекта чрез обхождане и оглед на място и/или изследване на архивни и материални 

свидетелства; 

2. изучаване – интердисциплинарен научноизследователски процес, обхващащ 

проучване на място, разкриване на научната и културната характеристика на обекта и 

документиране; 

3. издаване на предварителна оценка за установяване на признаци на изследвания обект 

като НКЦ. 

(2) Издирването и изучаването на обектите на недвижимото културно наследство се 

извършва чрез: 

1. системни обхождания и проучвания; 

2. тематични проучвания и научни експедиции; 

3. инцидентни проучвания при селскостопански, благоустройствени, строителни и 

други дейности; 

4. проучвания по искане на физически и юридически лица. 
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(3) Дейностите по издирване и изучаване предоставят следните данни за изследвания 

обект: 

1. наименование; 

2. местоположение; 

3. собственост; 

4. архивни писмени и графични материали, фото-, видео-, дигитална или друга 

документация; 

5. описание на обекта и установяване на основната му видова принадлежност; 

6. актуално състояние и функция; 

7. характеристики на средата, в която е разположен обектът; 

8. инвестиционни или други намерения за бъдещо развитие на обекта. 

 

Чл. 6. (1) Дейностите по издирване и изучаване на НКЦ се извършват от НИНКН, научни 

организации, висши училища, музеи, физически и юридически лица. 

(2) Археологическите обекти се издирват и изучват като културни ценности чрез 

теренни проучвания по реда на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на 

теренни археологически проучвания (ДВ, бр. 18 от 2011 г.) от лица, получили 

разрешения за извършване на теренни проучвания. 

(3) Физическите и юридическите лица сключват договор с организациите по ал. 1 за 

извършване на дейности по издирване и изучаване по реда на тази глава. 

 

Чл. 7. (Доп. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) За извършване на дейностите по 

издирване и изучаване по искане на НИНКН държавните и общинските администрации 

са длъжни предварително да предоставят: 

1. за посочен от НИНКН териториален обхват: кадастрална карта или извадка от карта 

на възстановената собственост и лесоустройствени планове с отразени съществуващите 

към момента декларирани обекти на недвижимото културно наследство и НКЦ и копия 

от действащите за съответната територия устройствени планове; 

2. идентификатори по кадастрални карти на обектите по т. 1 или номера на поземлените 

им имоти по картите на възстановената собственост и данни от действащия план за 

регулация и застрояване; 

3. документи, доказващи правото на собственост на отделните обекти. 

 

Чл. 8. (1) Дейностите по идентификация приключват с издаването на предварителна 

оценка за наличието или отсъствието на признаци на изследвания обект като НКЦ, 

изготвена въз основа на резултатите от изучаването/научната оценка на изследвания 

обект. 

(2) Предварителната оценка се изготвя от НИНКН във връзка с реализирани 

териториални програми по чл. 3, ал. 1, т. 1 или по искане на органите и лицата по чл. 3, 

ал. 1, т. 2.  

(3) Данните и резултатите от идентификацията на изследвания обект се отразяват в 

раздел I от идентификационен фиш, съставен по образец съгласно приложение № 1. 

(4) Когато издирването и изучаването на НКЦ са извършени от научни организации, 

висши училища, музеи, физически или юридически лица, НИНКН изготвя 

предварителната оценка по образец съгласно раздел II от приложение № 1 въз основа 
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на данните от научната оценка на съответните организации или лица, отразени в раздел 

I от идентификационния фиш. 

(5) За единични и групови археологически обекти, разкрити при редовни теренни 

археологически проучвания, НИНКН извършва предварителна оценка, за изготвянето 

на която лицата, получили разрешение за теренно археологическо проучване, попълват 

раздел I от приложение № 1 и представят в НИНКН доклад с научна оценка за 

резултатите от теренното археологическо проучване, геодезично и археологическо 

заснемане на археологическите структури върху кадастрална карта или карта на 

възстановената собственост на хартиен и цифров носител, привързано към държавната 

координатна система, и подробна фотодокументация за обекта, включително и на 

дигитален носител. За разкрити при редовни теренни проучвания археологически 

обекти под вода в НИНКН се представя становище на Центъра за подводна археология. 

 

Раздел II 

Деклариране на обекти на недвижимото културно наследство 

 

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) Декларирането на обекти, 

които могат да бъдат определени като НКЦ, се извършва със заповед на министъра на 

културата по предложение на директора на НИНКН, изготвено въз основа на 

предварителна оценка по образец съгласно приложение № 2. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) Предложенията по ал. 1 се изготвят 

по: 

1. териториални програми, одобрени от министъра на културата, съгласно срока, 

посочен в програмата; 

2. искания на областни управители и общини съгласно срок, съобразен с териториалния 

обхват и характеристиките на изследваните обекти и посочен в договора по чл. 6, ал. 3; 

3. искане на физически и юридически лица – в двумесечен срок за единична недвижима 

културна ценност, а в останалите случаи – съгласно срок, съобразен с териториалния 

обхват и характеристиките на изследваните обекти и посочен в договора по чл. 6, ал. 3. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) Всяко физическо или юридическо 

лице може да прави искане за деклариране на недвижими обекти до Министерството на 

културата. Искането може да се прави и чрез съответния регионален инспекторат по 

опазване на културното наследство. Декларирането на предложените обекти като НКЦ 

се извършва по реда на ал. 1 и 2. 

 

Чл. 10. (1) В случаите, когато от предварителната оценка се установи, че изследваният 

обект не притежава признаци на НКЦ, директорът на НИНКН изготвя предложение до 

министъра на културата за отказ за деклариране, което се разглежда по реда на чл. 64 

ЗКН.  

(2) Към предложението по ал. 1 се прилага идентификационният фиш по чл. 8, ал. 3. 

 

Чл. 11. Предложенията за временни режими за опазване включват: 

1. териториален обхват, определен от границите на НКЦ и на охранителната й зона; 

2. предписания за опазване. 
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Чл. 12. (1) Териториалният обхват, определен от границите на НКЦ, съдържа: 

1. за единични НКЦ, с изключение на археологическите: площта на културната ценност 

и на имота, в който е разположена, или на част от него, когато само тази част е в 

историческа и в смислова връзка с културната ценност; 

2. за археологическа НКЦ: площта, ограничена от ясно определими граници, доказани 

чрез археологическото проучване; 

3. за групови НКЦ: площта, определена съгласно чл. 48 ЗКН.  

(2) Когато за единична НКЦ не e посочен териториален обхват, за нейни граници се 

смятат границите на имота или имотите, в които е разположена. 

(3) За археологическа НКЦ, чиито граници не могат да бъдат ясно определени съгласно 

предходната точка: територията, покрита от видимия на терена археологически 

материал към момента на идентификацията, ограничена с краен контур. 

 

Чл. 13. (1) Охранителна зона се определя за осигуряване при необходимост от по-

ефективна териториално-устройствена защита на НКЦ и обхваща непосредствената 

територия около ценността, важни визуални перспективи и други територии или 

елементи с поддържащо значение за нейната културна и историческа значимост и за 

нейното опазване. 

(2) Охранителната зона по ал. 1 се определя по имотни граници или полигон. 

(3) Границите и обхватът на охранителната зона се посочват в предложението по чл. 9.  

(4) Отсъствието на необходимост от определяне на охранителна зона се мотивира с 

предварителната оценка. 

(5) За опазването на единични НКЦ, разположени в териториалния обхват на групова 

НКЦ, не се определят охранителни зони, а се прилагат предписанията за опазване на 

груповата НКЦ. 

(6) Когато за единични НКЦ с предварителната оценка не е мотивирана липсата на 

необходимост от определяне на охранителна зона и в акта за деклариране не е 

определена такава, за охранителна зона се приема територията, обхващаща 

непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра – и срещулежащите през 

улицата имоти, както и уличното пространство между тях. 

(7) За единична археологическа НКЦ в случаите по ал. 5 за охранителна зона се приема 

територията, заключена в контур, отдалечен на 50 м от границите на културната 

ценност. 

Чл. 14. (1) Предписанията за опазване се определят въз основа на резултатите от 

предварителната оценка, анализ на въздействието от проведени намеси и на степента 

им на застрашеност от антропогенни и природогеографски фактори. 

(2) С предписанията за опазване се посочват допустимите намеси в НКЦ, устройството 

или условията за ползването на техните територии и охранителни зони с цел 

осигуряване на пълноценното им опазване и представяне. 

 

Чл. 15. (1) Предложенията за временни режими за опазване на групови НКЦ с потенциал 

за определяне на категория „национално значение“ и на единични и групови 

археологически НКЦ, независимо от категорията им, се изготвят от междуведомствена 

комисия. 
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(2) Комисията по ал. 1 се назначава със заповед на министъра на културата или 

оправомощено от него длъжностно лице, по мотивирано искане на НИНКН, на 

институциите по чл. 150, ал. 1, т. 2 ЗКН или на кмета на съответната община. 

(3) За работата на междуведомствената комисия представителите на ведомствата по чл. 

16, ал. 2 по компетентност представят предварително в НИНКН кадастрална карта на 

хартиен и/или дигитален носител; извадки от устройствени планове, карти на 

възстановената собственост, лесоустройствени планове, топографски карти в обхвата 

на подготвеното предложение и други необходими материали. 

 

Чл. 16. (1) (Доп. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) В 20-дневен срок от 

постъпване на искането по чл. 15, ал. 2 министърът на културата или оправомощено от 

него длъжностно лице издава заповед за състава и дейността на междуведомствената 

комисия. 

(2) В комисията по ал. 1 се включват представители на: 

1. (Отм. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.); 

2. Министерството на регионалното развитие и благоустройството; 

3. Министерството на земеделието и храните – за НКЦ, разположени извън 

урбанизирани територии; 

4. Министерството на околната среда и водите – за НКЦ, разположени в защитени 

територии по Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие;  

5. областна администрация, на територията на която се намира НКЦ; 

6. Изпълнителната агенция по горите – за НКЦ, разположени в горски територии; 

7. Агенцията по геодезия, картография и кадастър; 

8. общинска администрация, на територията на която се намира НКЦ; 

9. Националния институт за недвижимо културно наследство; 

10. Центъра за подводна археология – за археологически културни ценности под вода; 

11. Националния археологически институт с музей при БАН – за археологически НКЦ; 

12. регионален и/или общински музей; 

13. други заинтересовани ведомства и организации. 

(3) Заповедта за назначаване на междуведомствената комисията се изпраща на 

съответните ведомства най-малко 10 дни преди датата на провеждането на първото 

заседание на комисията. 

 

Чл. 17. (1) След проведен оглед на място и запознаване със съдържанието на исканията 

по чл. 15, ал. 2 комисията изготвя протокол за извършената работа, който включва: 

1. предложение за териториален обхват – граници и площи на груповите НКЦ от 

национално значение или на единичните и груповите НКЦ и на охранителните им зони, 

които се отразяват върху кадастрална карта; когато предложените граници на обектите 

и на охранителните им зони не могат да бъдат определени с имотни или други граници, 

те се определят чрез полигон; изработената карта представлява неразделна част от 

доклада на комисията; 

2. текстово описание на териториалния обхват по т. 1, изготвено въз основа на 

кадастрални и/ или КВС карти, и регистър на имотите; 
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3. предложение за предписания за опазване на територията в границите на груповите 

НКЦ и на охранителните им зони освен в случаите, когато изрично е обосновано 

отсъствието на такива. 

(2) Протоколът по ал. 1 се предоставя на НИНКН за изготвяне на предложение по чл. 9. 

 

Чл. 18. (1) Предложенията за деклариране на обект като НКЦ се внасят за разглеждане 

от Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН.  

(2) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) Въз основа на становището на 

съвета по ал. 1 НИНКН в 14-дневен срок подготвя окончателния текстови и графичен 

материал за издаване на заповедта на министъра на културата. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) В 14-дневен срок от получаване на 

материалите по ал. 2 министърът на културата издава заповед за декларирането на 

обекта и за вписването му в публичния регистър по чл. 60 ЗКН. Със заповедта се 

определят: 

1. предварителната класификация; 

2. предварителната категория; 

3. временните режими за опазване. 

 

Чл. 19. В 7-дневен срок от издаване на заповедта по чл. 18, ал. 2 Министерството на 

културата изпраща оригинала на заповедта в НИНКН, а копия от нея на: 

1. общинските администрации; 

2. регионалните инспекторати по опазване на културното наследство; 

3. Центъра за подводна археология – в случаите от неговата компетентност. 

 

Раздел III 

Предоставяне на статут на недвижима културна ценност 

 

Чл. 20. (1) Предоставянето на статут на НКЦ се предхожда от заключителна оценка. 

(2) Заключителната оценка се изготвя от НИНКН, самостоятелно или във 

взаимодействие със специализирани институции и компетентни лица, в изпълнение на 

териториалните програми по чл. 3, ал. 1, т. 1 или по искане на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2.  

(3) (Отм. с Решение № 13804 от 2016 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 13 от 2017 г.). 

Чл. 21. (1) За изготвяне на заключителната оценка се събират и обработват подробни 

данни за обектите и средата им (архивна, текстова, картна, графична и 

фотодокументация) и се извършват научноизследователски проучвания и анализи 

съобразно научната и културната област, към която те се отнасят. 

(2) Заключителната оценка на издирените и проучените недвижими обекти се изготвя 

въз основа на данните и анализите по ал. 1 и система от критерии и показатели за 

установяване на тяхната културна и научна стойност и обществена значимост, 

автентичност, степен на съхраненост и взаимодействие със средата и обществото. 

(3) Обхватът и съдържанието на заключителната оценка се определят съгласно 

приложение № 3. 

 

Чл. 22. (1) Заключителната оценка за археологическите НКЦ се изготвя от НИНКН с 

участието на научния ръководител на теренното проучване и при взаимодействие със 
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специализирани институции и компетентни лица. При невъзможност за участие на 

научния ръководител заключителната оценка се изготвя с участието на директора на 

музея, в който се съхранява документацията от археологическото проучване. 

(2) Научният ръководител или директорът на музея, в който се съхранява 

документацията от проучването, предоставя по служебен път в НИНКН доклада и 

документацията по чл. 8, ал. 5. 

 

Чл. 23. (1) Когато от заключителната оценка се установи, че обект на недвижимото 

културно наследство има качества на НКЦ, директорът на НИНКН прави предложение 

до министъра на културата за класификация, категория и режими за опазване във 

връзка с предоставянето на статут на НКЦ, изготвено по образец съгласно приложение 

№ 4. 

(2) Когато от заключителната оценка се установи, че деклариран обект не отговаря на 

критериите по чл. 21, ал. 2, директорът на НИНКН прави предложение до министъра на 

културата за прекратяване на временния режим за опазване, изготвено по образец 

съгласно приложение № 4. 

 

Чл. 24. С режимите за опазване на НКЦ се определят: 

1. териториалният обхват – в съответствие с чл. 12 и 13; 

2. предписанията за опазване – въз основа на заключителната оценка и в съответствие с 

анализите и изискванията по чл. 14. 

 

Чл. 25. Предложенията за режими за опазване на групови НКЦ от национално значение 

и на единични и групови археологически НКЦ, независимо от категорията им, се 

предлагат от междуведомствената комисия по чл. 16, като протоколът и докладът от 

комисията се изпращат в НИНКН за изготвяне на предложение по чл. 23. 

 

Чл. 26. (1) Предложенията по чл. 23 се разглеждат от съвета по чл. 64, ал. 2 ЗКН.  

(2) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) Въз основа на становището на 

съвета по ал. 1 НИНКН в 14-дневен срок подготвя окончателния текстови и графичен 

материал за издаване на заповедта на министъра на културата. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) В 14-дневен срок от получаване на 

материалите по ал. 2 министърът на културата издава заповед за предоставяне на 

статут на НКЦ, с която се определят нейната класификация, категория и режими за 

опазване. 

 

Чл. 27. (1) За територии или части от акватория, наситени с археологически НКЦ с 

изключителна научна и културна стойност и обществена значимост, директорът на 

НИНКН прави предложение за предоставяне на статут на групова археологическа НКЦ с 

категория „национално значение“ – „археологически резерват“. 

(2) За територията или частта от акватория, предложена за археологически резерват, се 

изготвят предложения за режими за опазване по реда на чл. 25 и се разглеждат от съвета 

по чл. 64, ал. 2 ЗКН.  
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(3) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) При положително становище на 

съвета по чл. 64, ал. 2 ЗКН НИНКН в 14-дневен срок подготвя окончателния текстови и 

графичен материал за издаване на заповедта на министъра на културата. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 7.02.2014 г.) В 14-дневен срок от получаване на 

материалите по ал. 3 министърът на културата издава заповед за предоставяне на 

статут, с която се определя категория „национално значение“ – „археологически 

резерват“. 

 

Чл. 28. (1) При определяне на групова НКЦ с категория „национално значение“ – 

„археологически резерват“, по предложение на министъра на културата Министерският 

съвет внася в Народното събрание проект на закон за изменение и допълнение на 

Закона за културното наследство.  

(2) Заповедта по чл. 27, ал. 3 влиза в сила след приемането на закона по ал. 1. 

 

Чл. 29. (1) Предложение за предоставяне на статут на НКЦ с категория „световно 

значение“ – за вписването й в Списъка на световното наследство от Комитета за 

Световно наследство към ЮНЕСКО, се прави от министъра на културата, а за смесени 

културни и природни ценности – от министъра на културата и министъра на околната 

среда и водите. 

(2) Искане за предложение по ал. 1 могат да правят физически и юридически лица, както 

и общини – за НКЦ на тяхната територия. 

(3) Искането по ал. 2 се прави само за НКЦ със статут „национално значение“, включени 

в Индикативната листа за културно и природно наследство на Република България най-

малко една година преди представяне на кандидатурата по чл. 30, ал. 3. 

 

Чл. 30. (1) За всяко предложение за предоставяне на категория „световно значение“ на 

НКЦ се съставя досие за кандидатстване. Досието за кандидатстване се изготвя от 

специализирани институции или експерти в областта на опазването на недвижимото 

културно наследство и се внася от лицата по чл. 29, ал. 2 за разглеждане от съвета по чл. 

64, ал. 2 ЗКН. Към досието се прилага и становище на НИНКН. 

(2) Съветът по чл. 64, ал. 2 ЗКН се произнася в 2-месечен срок, като предлага на 

министъра на културата: 

1. да направи предложение за вписване на НКЦ в Листата на световното наследство; 

2. да направи предложение за вписване на НКЦ в Листата на световното наследство след 

преработка и допълване на досието; 

3. отказ по искането за вписване на НКЦ в Листата на световното наследство. 

(3) В случаите на ал. 2, т. 1 и 2 министърът на културата, самостоятелно или съвместно 

с министъра на околната среда и водите – за смесени културни и природни ценности, 

чрез Националната комисия за ЮНЕСКО изпраща предложението с досието на 

кандидатурата в Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО. 

 

Чл. 31. (1) Физически и юридически лица, както и общини – за НКЦ на тяхната 

територия, могат да отправят искане до министъра на културата за включване на НКЦ с 

категория „национално значение“ в Индикативната листа за културно и природно 

наследство на Република България. 
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(2) Искането по ал. 1 задължително съдържа: 

1. наименование и местоположение (идентификационни данни по карта или план; адрес 

на недвижимия/те имот/и); 

2. статут съгласно Закона за културното наследство;  

3. описание на НКЦ; 

4. обосновка на изключителното световно значение на ценността в съответствие с 

критериите за оценка, определени от Комитета за световно наследство; 

5. декларация за изпълнението на условията за автентичност и цялост, определени от 

Комитета за световно наследство; 

6. сравнение с други сходни ценности, вписани или не в Списъка на световното 

наследство. 

(3) Искането се внася от лицата по ал. 1 за разглеждане от съвета по чл. 64, ал. 2 ЗКН 

заедно със становището на НИНКН по него. 

(4) Съветът по чл. 64, ал. 2 ЗКН се произнася в 2-месечен срок от внасяне на искането, 

като предлага на министъра на културата: 

1. одобряване на искането за включване в Индикативната листа за културно и природно 

наследство на Република България, попълнено в съответствие с изискванията, приети 

от Комитета за световно наследство; 

2. връщане на искането за включване в Индикативната листа за културно и природно 

наследство на Република България за преработка и допълване; 

3. отказ по искането за вписване на НКЦ в Индикативната листа за културно и природно 

наследство на Република България. 

 

Чл. 32. (1) След становище на съвета по чл. 64, ал. 2 ЗКН по чл. 31, ал. 4, т. 1 искането за 

включване в Индикативната листа се одобрява от: 

1. министъра на културата – в частта за НКЦ, или 

2. министъра на културата и министъра на околната среда и водите – за смесени 

природни и културни ценности. 

(2) Актовете по ал. 1, както и отказите могат да се обжалват по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 33. (1) В случаите по чл. 32, ал. 1 одобреното искане се изпраща на френски или 

английски език чрез Националната комисия за ЮНЕСКО в Центъра за световно 

наследство на ЮНЕСКО. 

(2) В случаите по чл. 31, ал. 4, т. 2 искането се преработва и допълва съгласно 

изискванията на протокола от заседанието на съвета по чл. 64, ал. 2 ЗКН.  

(3) За смесени природни и културни ценности одобреното искане се изпраща от 

министъра на културата и министъра на околната среда и водите по реда на ал. 1. 

 

Чл. 34. (1) Промяна в статута на НКЦ се извършва по реда на деклариране и 

предоставяне на статут. 

(2) Физически и юридически лица могат да подадат заявление до НИНКН за 

прекратяване на временен режим, за промяна или отнемане на статута на НКЦ. 
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(3) Заявленията се подават писмено или по електронен път. В случаите, когато 

заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за 

електронния документ и електронния подпис, а документите се прилагат във вид на 

сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(4) Заявлението по ал. 2 се разглежда в срок до 6 месеца. 

 

Чл. 35. Предложенията, исканията и документацията по чл. 29, 30 и 31 се изготвят на 

български, на френски или английски език. 

 

Глава трета 

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

 

Чл. 36. (1) Националният институт за недвижимо културно наследство води 

национален регистър на НКЦ, в който се вписват актовете на органите по чл. 65 ЗКН.  

(2) Актовете по ал. 1 се съхраняват в НИНКН, а копия от тях във: 

1. общинските администрации, които поддържат местните архиви на недвижимото 

културното наследство; 

2. регионалните инспекторати по опазване на недвижимото културно наследство. 

 

Чл. 37. (1) В регистъра се вписват: 

1. данни за вписването на НКЦ в Списъка на световното наследство от Комитета за 

Световно наследство към ЮНЕСКО; 

2. заповедите за предоставяне на статут на НКЦ. 

(2) За всеки акт за предоставяне на статут се формира досие, което съдържа следната 

информация: 

1. идентификационен номер, който включва: код за област, община, землище на 

населено място съгласно ЕКАТТЕ и номер на обекта; 

2. наименование на обекта; 

3. локализация: адрес, кадастрални и регулационни данни, GPS координати, ако са 

определени такива; 

4. класификация, категория и режими за опазване. 

(3) Всички промени в статута на НКЦ се вписват към съответното досие по реда на 

тяхното постъпване. 

 

Чл. 38. (1) Регистърът се води от длъжностни лица, определени със заповед на 

директора на НИНКН. 

(2) Регистърът се води на хартия – в томове (регистрационни книги), разделени на 

териториален принцип – по области, и в електронна база данни. 

(3) Документите се подреждат по хронология, като страниците на томовете се 

номерират. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра, 

номерът на тома, а след неговото прошнуроване на последната страница се записва 

общият брой на страниците. 

 

Чл. 39. (1) Регистърът е публичен и всеки има право на достъп до него. 
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(2) Достъпът до електронната база данни се осигурява чрез публикуването на данни от 

нея на интернет страницата на НИНКН. 

(3) Предоставянето на справки и копия на документи от регистъра се извършва при 

условията на Наредба № Н-3 от 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, 

съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния 

институт за недвижимо културно наследство и научния архив на музеите (ДВ, бр. 11 от 

2012 г.). 

 

Допълнителна разпоредба 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Индикативна листа за културно и природно наследство на Република България“ е 

понятието, определено в § 4, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за културното 

наследство.  

2. „Полигон“ е затворена линия от последователно свързани точки с определени 

координати, ограждаща обекта. 

  

Заключителни разпоредби 

 

§ 2. Тази наредба отменя: 

1. Наредба № 5 от 1998 г. за обявяване на недвижимите паметници на културата (обн., 

ДВ, бр. 60 от 1998 г.; изм., бр. 20 от 1988 г.), и 

2. Наредба № 17 за определяне границите и режима за използване и опазване на 

недвижими паметници на културата извън населените места (ДВ, бр. 35 от 1979 г.). 

 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 50, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 и 3 от Закона за 

културното наследство. 

 

§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в  „Държавен вестник“. 

 

Забележка: Приложенията към настоящата наредба са достъпни на интернет 

страницата на Министерството на културата 
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Наредба № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на 
разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на 

движими културни ценности  
и на сертификата по чл.128, ал.3 от ЗКН за изнасяне и временно 

изнасяне 

Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г. 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 

1. редът за издаване на разрешенията за: 

а) износ и временен износ на движими културни ценности (ДКЦ) по реда на Регламент 

(ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на 

културата (ОВ, L 39/1 от 10 февруари 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 

116/2009“; 

б) временен износ на ДКЦ със статут „национално богатство“ или регистрирани в 

основен фонд на музей в случаите, когато не попадат в Приложение І на Регламент (ЕО) 

№ 116/2009 за трети страни; 

в) временно изнасяне на ДКЦ със статут „национално богатство“ или регистрирани в 

основен фонд на музей от територията на Република България към други държави 

членки на Европейския съюз; 

2. условията и редът за издаване на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното 

наследство (ЗКН) за изнасяне и временно изнасяне на ДКЦ от територията на Република 

България към други държави – членки на Европейския съюз. 

 

Чл. 2. Разрешенията за износ, временен износ и временно изнасяне на ДКЦ и на 

сертификата по чл. 128, ал. 3 ЗКН се издават от министъра на културата или 

оправомощено от него длъжностно лице. 

 

Глава втора. 

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС И ВРЕМЕНЕН ИЗНОС  

ПО РЕДА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 116/2009 

 

Чл. 3. За издаване на разрешение за износ и временен износ на ДКЦ по чл. 1, т. 1, буква 

„а“ заявителят подава до министъра на културата: 

1. заявление по образец съгласно Приложение І от Регламент за изпълнение (ЕС) № 

1081/2012 на Комисията от 9 ноември 2012 г. за целите на Регламент (ЕО) № 116/2009 

на Съвета относно износа на паметници на културата (OB, L 324/1 от 22 ноември 2012 

г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1081/2012“, за издаване на стандартно 

разрешение съгласно чл. 2, т. 1 от регламента; 
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2. заявление по образец съгласно приложение № 1 от наредбата за издаване на 

специфично или общо отворено разрешение съгласно чл. 2, т. 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 

1081/2012. 

 

Чл. 4. (1) Заявленията по чл. 3 се подават на хартия или по електронен път при 

условията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) лично 

или чрез изрично упълномощено лице. 

(2) Към заявление по чл. 3 се прилагат: 

1. удостоверението за идентификация съгласно приложение № 11 от Наредба № Н-3 от 

2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими 

културни ценности (ДВ, бр. 101 от 2009 г.); 

2. (доп. – ДВ, бр. 37 от 2020 г.) снимки на съответната културна ценност/колекция – 

цветни, с размер най-малко 8 x 12 см – 3 броя или цветно изображение на ДКЦ на 

електронен носител, с резолюция, позволяваща нейното отпечатване; 

3. списък на ДКЦ, когато те са повече от една, на български и на английски език; 

4. застрахователна полица съгласно чл. 129, ал. 4 ЗКН; 

5. консервационно-реставрационна експертиза за състоянието на ДКЦ; 

6. пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление по чл. 3. 

(3) При необходимост министърът на културата може да поиска физическото 

представяне на културните ценности – предмет на износа. 

(4) Разходите за дейностите по ал. 1 и 2 са за сметка на заявителя. 

(5) В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват 

изискванията на ЗЕДЕП, а документите по ал. 1 се прилагат във вид на сканирани копия, 

подписани с електронен подпис. 

(6) При установяване на нередовности в подаденото заявление или в приложените към 

него документи се дават писмени указания за тяхното отстраняване в 7-дневен срок от 

постъпване на заявлението, като се посочва, че неотстраняването им ще предизвика 

прекратяване на производството. Заявителят е длъжен да отстрани нередовностите в 3-

дневен срок от получаване на указанията. 

 

Чл. 5. (1) В едномесечен срок от подаване на заявление по чл. 3 министърът на 

културата или оправомощеното от него длъжностно лице издава разрешението за износ 

или временен износ на ДКЦ съгласно приложения І, ІІ или ІІІ от Регламент (ЕО) № 

1081/2012 или отказва издаването на разрешението. 

(2) Отказът за издаване на разрешението за износ и временен износ може да се обжалва 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
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Глава трета. 

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕНЕН ИЗНОС ИЛИ ВРЕМЕННО 

ИЗНАСЯНЕ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ СЪС СТАТУТ  

„НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“ ИЛИ РЕГИСТРИРАНИ В ОСНОВЕН ФОНД НА МУЗЕЙ 

 

Раздел I. 

Временен износ на движими културни ценности със статут  

„национално богатство“ или регистрирани в основен фонд  

на музей за трети страни 

 

Чл. 6. (1) Разрешението за временен износ от митническата територия на Европейския 

съюз на ДКЦ със статут „национално богатство“ или регистрирани в основен фонд на 

музей, които не попадат в категориите на Приложение І на Регламент (ЕО) № 116/2009, 

се издава след подаване на заявление до министъра на културата по образец 

съгласно приложение № 2. 

(2) Заявлението по ал. 1 се подава на хартия или по електронен път при условията 

на ЗЕДЕП лично или чрез изрично упълномощено лице. В случаите, когато заявлението 

се подава по електронен път, се спазват изискванията на ЗЕДЕП, а документите се 

прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г.) В заявлението се посочва номерът на паспорта – за ДКЦ 

със статут „национално богатство“, издаден след 10 април 2010 г., инвентарен номер за 

ДКЦ, собственост на музей, или регистрационен номер за ДКЦ – частна собственост, 

идентифицирана от музей, като посочената информация се проверява служебно. Към 

заявлението се прилагат: 

1. копия на удостоверение за идентификация и на експертно заключение – за ДКЦ, 

частна собственост, издадени по реда на наредбата по чл. 107 от Закона за културното 

наследство; 

2. копие на договор за представяне пред чуждестранна публика или за извършване на 

консервационно-реставрационни работи; 

3. финансова гаранция съгласно чл. 129, ал. 4 от ЗКН или гаранционно писмо 

съгласно чл. 182, ал. 4 от ЗКН; 

4. три броя снимки в размер 8 x 12 см или цветно изображение на ДКЦ на електронен 

носител, с резолюция, позволяваща нейното отпечатване; 

5. списък на ДКЦ, когато са повече от една, на хартиен и електронен носител, на 

български и на английски език; 

6. копие на консервационно-реставрационна експертиза за състоянието на ДКЦ; 

7. пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявлението по чл. 6, 

ал. 1. 

(4) При необходимост министърът на културата може да поиска физическото 

представяне на ДКЦ. 

(5) При установяване на нередовности в подаденото заявление или в приложените към 

него документи се дават писмени указания за тяхното отстраняване в 7-дневен срок от 

постъпване на заявлението, като се посочва, че неотстраняването им ще предизвика 

прекратяване на производството. Заявителят е длъжен да отстрани нередовностите в 3-

дневен срок от получаване на указанията. 
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Чл. 7. (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 6, ал. 1 министърът на 

културата или оправомощеното от него длъжностно лице издава разрешението за 

временен износ на ДКЦ по образец съгласно приложение № 3 или отказва издаването на 

разрешението. 

(2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок до четири години в два екземпляра (първият 

екземпляр – за заявителя, вторият екземпляр – за издаващия орган). 

(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен с не повече от 6 месеца след посочване на 

причините и доказателствата, обосноваващи удължаването на срока. Искането за 

удължаване на срока се заявява до 2 месеца преди изтичане на срока по ал. 2. 

(4) Разрешението по ал. 1 може да се използва еднократно в срок от шест месеца от 

датата на издаването му. 

(5) Отказът за издаване на разрешението по този раздел може да се обжалва по реда 

на АПК. 

 

Чл. 8. В седемдневен срок от датата на връщане в страната титулярят на разрешението 

уведомява писмено министъра на културата за това и представя консервационно-

реставрационната експертиза за състоянието на културните ценности. 

 

Раздел II. 

Временно изнасяне на движими културни ценности със статут  

„национално богатство“ или регистрирани в основен фонд  

на музей към други държави – членки на Европейския съюз 

 

Чл. 9. (1) Разрешение за временно изнасяне на ДКЦ със статут „национално богатство“ 

или регистрирани в основен фонд на музей към други държави – членки на Европейския 

съюз, се издава след подаване на заявление до министъра на културата по образеца 

съгласно приложение № 2. 

(2) Заявлението по ал. 1 се подава на хартия или по електронен път при условията 

на ЗЕДЕП, лично или чрез изрично упълномощено лице. В случаите, когато заявлението 

се подава по електронен път, се спазват изискванията на ЗЕДЕП, а документите се 

прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2020 г.) В заявлението се посочват и към него се прилагат 

документите по чл. 6, ал. 3. 

(4) При необходимост министърът на културата може да изиска физическото 

представяне на движима културна ценност. 

(5) При установяване на нередовности в подаденото заявление или в приложените към 

него документи се дават писмени указания за тяхното отстраняване в 7-дневен срок от 

постъпване на заявлението, като се посочва, че неотстраняването им ще предизвика 

прекратяване на производството. Заявителят е длъжен да отстрани нередовностите в 3-

дневен срок от получаване на указанията. 

Чл. 10. За разрешението за временно изнасяне се прилагат изискванията на чл. 6, ал. 4 и 

5, чл. 7 и 8. 
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Глава четвърта. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТА ПО ЧЛ. 128, АЛ. 3 ЗКН 

 

Чл. 11. (1) Сертификатът по чл. 128, ал. 3 ЗКН се издава за изнасяне на ДКЦ към други 

държави – членки на Европейския съюз, които: 

1. не представляват национално богатство; 

2. не са регистрирани в основен фонд на музей. 

(2) За издаване на сертификата по ал. 1 се подава заявление до министъра на културата 

по образец съгласно приложение № 4. 

(3) Заявлението по ал. 2 се подава на хартия или по електронен път при условията 

на ЗЕДЕП, 

лично или чрез изрично упълномощено лице. В случаите, когато заявлението се подава 

по електронен път, се спазват изискванията на ЗЕДЕП, а документите се прилагат във 

вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: 

1. удостоверението за идентификация съгласно приложение № 11 от Наредба № Н-3 от 

2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими 

културни ценности; 

2. (доп. – ДВ, бр. 37 от 2020 г.) снимки на културната ценност/колекция – цветни, с 

размер най-малко 8 x 12 см – 2 броя или цветно изображение на ДКЦ на електронен 

носител, с резолюция, позволяваща нейното отпечатване; 

3. списък на ДКЦ, когато те са повече от една, на български и на английски език; 

4. пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление по ал. 2. 

(5) При необходимост министърът на културата може да изиска физическото 

представяне на ДКЦ. 

(6) При установяване на нередовности в подаденото заявление или в приложените към 

него документи се дават писмени указания за тяхното отстраняване в 7-дневен срок от 

постъпване на заявлението, като се посочва, че неотстраняването им ще предизвика 

прекратяване на производството. Заявителят е длъжен да отстрани нередовностите в 3-

дневен срок от получаване на указанията. 

 

Чл. 12. (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 11, ал. 2 министърът 

на културата или оправомощеното от него длъжностно лице издава сертификата по 

образец съгласно приложение № 5 или отказва издаването на сертификата. 

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава в два екземпляра (първият екземпляр – за заявителя, 

а вторият екземпляр – за издаващия орган). 

(3) Сертификатът по ал. 1 може да се използва еднократно в срок от шест месеца от 

датата на издаването му. 

(4) Отказът за издаване на сертификата по този раздел може да се обжалва по реда 

на АПК. 
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Глава пета. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗЦИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА  

ПО ГЛАВА ТРЕТА И НА СЕРТИФИКАТА ПО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

Чл. 13. (1) Към формулярите, използвани за издаването на разрешенията по глава 

трета и на сертификатите по глава четвърта, се прилагат следните изисквания: 

1. отпечатват се на бяла хартия, без механични примеси, пригодена за писане и не по-

лека от 55 г на квадратен метър, с фон светлосиня плетеница, която да има свойството 

да разкрива подправяне, извършено по механичен или електронен път; 

2. да имат размер 210 x 297 мм, с допустим толеранс от минус 5 до плюс 8 мм по 

дължината на листа; 

3. да съдържат информация за наименованието и адреса на печатницата или 

идентификационен знак, одобрен от министъра на културата; 

4. попълват се по механичен, електронен начин или на ръка, с печатни главни букви и с 

черен химикал; 

5. не съдържат изтривания, задрасквания, добавки или други промени. 

(2) Формулярите се отпечатват и попълват на английски и български език. 

(3) Компетентните органи на държавата, в която се представя разрешението по глава 

трета или сертификатът по глава четвърта, могат да поискат той да бъде преведен на 

официалния език на тази държава. В този случай разходите по превода са за сметка на 

титуляря на разрешението. 

 

Глава шеста. 

МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ВРЕМЕННИЯ ИЗНОС НА ДКЦ ПО ГЛАВА ТРЕТА  

 

Раздел І 

 

Чл. 14. (1) Издаденото разрешение за временен износ по глава трета, раздел І следва да 

бъде представено в митническото учреждение, където данните за износната операция 

са подадени по електронен път, или при износ с карнет АТА да се представи заедно с 

карнета. Номерът и датата на разрешението се вписват в клетка 44 от декларацията за 

износ или в главния списък с отрязъка за износ на карнета АТА. 

(2) Митническите органи предприемат мерки за установяване на съответствието между 

данните в митническата декларация за износ или карнета АТА и данните, вписани в 

разрешението за временен износ. 

(3) Разрешението за временен износ придружава пратката до изходното митническо 

учреждение. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. (1) Министерството на културата осигурява възможност за приемане на заявления 

и документи, подавани по реда на тази наредба по електронен път, при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за 

електронното управление. 
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(2) Приемането на заявления и документи по електронен път се извършва след 

осигуряване на съответните технически и организационни условия, както и на 

съответните програмни продукти. 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 130, ал. 4 от Закона за културното наследство. 

 

Забележка: Приложенията към настоящата наредба са достъпни на интернет 

страницата на Министерството на културата 
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Наредба № Н-4 от 8.10.2013 г. за условията и реда за представяне  

на културните ценности 
 

 

Издадена от министъра на културата,  

обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г., в сила от 28.03.2014 г. 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за представяне на културните 

ценности. 

(2) Представянето на културните ценности е дейност по разкриване на културната и 

научната им стойност пред обществото.  

(3) Представянето на културните ценности е начин за осигуряване на тяхната 

социализация, приобщаването им към средата и потребностите на обществото в 

съответствие с принципите за опазване. 

 

Чл. 2. (1) Представянето на културните ценности се осъществява чрез експониране, 

обозначаване, осигуряване на достъп и популяризиране с използване на съпътстващи 

дейности, материали и други средства.  

(2) Представянето на културните ценности се осъществява в съответствие с 

изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН) при условия и по начин, които 

не поставят под заплаха физическата им цялост, състояние и автентичност, предпазват 

ги от всякакви посегателства или вредни въздействия. 

 

Чл. 3. (1) Правото на достъп до културните ценности включва осигуряването на 

физически или интелектуален достъп до тях, без да се увреждат или подлагат на риск.  

(2) Държавата, общините, физическите и юридическите лица – собственици на културни 

ценности, създават условия и гарантират равен достъп до тях. 

 

Чл. 4. Дейностите по представянето на: 

1. движимите културни ценности (ДКЦ) се осъществяват от музеи, от физически и 

юридически лица, собственици на регистрирани колекции или ДКЦ;  

2. недвижимите културни ценности (НКЦ) се осъществяват от музея, собственика, 

концесионера или ползвателя в съответствие с предписанията за тяхното опазване и се 

включват в плановете за опазване и управление – за НКЦ по чл. 81, ал. 2 и 3 ЗКН. 

 

Чл. 5. Всяка дейност по представяне на културни ценности се документира. 
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Глава втора 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

 

Раздел І 

Експониране на движими културни ценности 

 

Чл. 6. (1) Експонирането е форма за тематично представяне на ДКЦ в определено 

експозиционно пространство заедно с визуални и текстови материали и други средства.  

(2) Движимите културни ценности се експонират чрез създаване на постоянни и 

временни експозиции.  

(3) Всеки музей може да включва временно в своите експозиции ДКЦ, собственост на 

други музеи, на физически или юридически лица, както и да предоставя на други музеи 

или юридически лица ДКЦ за експонирането им във временни експозиции. 

 

Чл. 7. Постоянните експозиции имат определен тематичен обхват и са начин за 

дългосрочното представяне на ДКЦ. 

 

Чл. 8. (1) За създаването на постоянна експозиция на музей се създава тематико-

експозиционна документация, която съдържа:  

1. концепция за изграждането на експозицията; 

2. тематична структура с разширено описание на структурата и съдържанието на 

експозицията: темите, подтемите и акцентите; 

3. тематико-експозиционен план, разработен на основата на концепцията и 

тематичната структура, изготвен съгласно приложение № 1; 

4. проект за художествено-пространствено оформление на експозицията, съобразен с 

тематико-експозиционния план и спецификите на експозиционното пространство, 

включващ: обяснителна записка с описание на всички намеси, както и графични 

материали в подходящ мащаб (съществуващо положение; проектно предложение – план 

на експозиционните пространства с описание на материалите и цветовото решение на 

под, стени, окачени тавани и др.; вид и местоположение на осветителните тела; 

разположение на текстовите материали; позициониране на витрини, постаменти и 

други визуални материали с посочени размери и материал; разрези и разгъвки на стени 

с местоположението на съответните ДКЦ); 

5. рецензия за всеки раздел от тематико-експозиционния план от специалисти на БАН 

или от съответните национални музеи, ведомствени и научноизследователски 

институти и учреждения; 

6. информация за наличие на помещения, осигурени със: 

а) сигнално-охранителна техника; 

б) система за пожароизвестяване и с необходимите средства за пожарна безопасност; 

в) уреди за вентилация и климатизация; 

г) поддържане на подходящ постоянен режим за осветление, температура и влажност; 

д) витрини, съоръжения или други, предназначени за експониране на ДКЦ. 

(2) Документацията по ал. 1 се съгласува с министъра на културата в двумесечен срок от 

представянето й в Министерството на културата.  
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(3) При необходимост в срока по ал. 2 се извършва проверка на място от представители 

на Министерството на културата. 

(4) Когато постоянната експозиция се създава в сграда – недвижима културна ценност, 

и с проекта по ал. 1, т. 4 се предвиждат промени в архитектурните характеристики 

(подмяна на оригинални материали, промяна на настилки, стени, тавани, включително 

оцветяване, затваряне на прозоречни отвори и др.) или други намеси по смисъла на чл. 

83 ЗКН, документацията по ал. 1 се съгласува по реда на чл. 84 ЗКН преди провеждане на 

съгласуване по реда на ал. 2. 

 

Чл. 9. (1) Музеите могат да извършват обновяване на постоянната експозиция със 

замяна или допълване на нови теми и експонати, без да променят съгласуваната 

тематико-експозиционна структура.  

(2) Обновяването на постоянната експозиция се съгласува по реда на чл. 8, ал. 2 за частта 

от експозицията, която се променя или допълва, в случаите, когато се подменя цял 

раздел или експозицията в цяла зала. 

 

Чл. 10. За закриване или временно закриване на постоянни експозиции се уведомява 

министърът на културата, като се посочват причините за закриването и неговото 

времетраене. 

 

Чл. 11. Тематико-експозиционната документация се съхранява безсрочно: 

1. за музеи – в научния архив на музея; 

2. за физически и юридически лица – в създаден за целта архив. 

 

Чл. 12. (1) Временните експозиции се създават за краткосрочно представяне на 

конкретна тема от или извън тематичния обхват на музей, колекция или на отделни 

ДКЦ.  

(2) Временни експозиции могат се организират в страната и в чужбина.  

(3) Документацията за временните експозиции в страната се одобрява от директора на 

музея, в който се представя експозицията. 

 

Чл. 13. (1) За организиране на временни експозиции се: 

1. изготвя концепция за създаване на временна експозиция и списък на движимите 

културни ценности;  

2. сключва договор между изпращащата и приемащата страна;  

3. осигуряват условията по чл. 8, ал. 1, т. 6. 

(2) За сключването на договор по ал. 1, т. 2 е необходимо да се: 

1. изготви експертна оценка за ДКЦ, включени в експозицията, съгласно стандартни 

изисквания за описание на състоянието на експонатите, определени в протокол за 

състоянието съгласно приложение № 2;  

2. изготви оценка на застрахователната стойност на ДКЦ, включени в експозицията; 

3. уредят правата за използването на всички материали, включени в подготовката на 

експозицията, с носителите на авторски права върху тях. 
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(3) Оценките по ал. 2, т. 1 и 2 са неразделна част от документацията на експозицията и 

се изготвят: 

1. за музеите – от комисии, назначени със заповед на директора на музея, в които 

задължително участват уредници и реставратори; 

2. за колекциите или единични ДКЦ, собственост на физически и юридически лица – от 

собствениците при условията на сключен договор със специалисти в съответната 

област. 

(4) В случаите, когато представянето е свързано с транспортиране, задължително се 

предприемат мерки с оглед застраховането или осигуряването на държавна гаранция, 

специалната опаковка и охраната на движимите културни ценности. 

(5) За осигуряване на държавна гаранция за временни експозиции в страната музеите 

подават искания до министъра на културата ежегодно до 1 септември на текущата 

година за временни експозиции, планирани през следващата година. 

 

Чл. 14. (1) Договорът за организиране на временна експозиция задължително съдържа: 

1. права и задължения на изпращащата страна относно: 

а) предварително получаване от приемащата страна на доклад за стандартните условия 

(безопасност, осветление и микроклимат), осигурени в сградата и залите, и плана на 

експозиционното пространство, включително налични витрини и съоръжения – в брой 

и размери; 

б) изваждането на ДКЦ от експозицията в случай на повреда или друга сериозна промяна 

на състоянието по време на транспортирането, съхранението и експонирането;  

в) определянето на експерти, които ще подпишат протокола за състоянието на ДКЦ при 

предаването и приемането им на приемащата страна; 

2. права и задължения за приемащата страна относно: 

а) осигуряване на контрол, който изключва подправяне, копиране, както и всяка 

физическа или химическа намеса върху експонатите за целия срок на предоставяне на 

експозицията; 

б) незабавно уведомяване на изпращащата страна за евентуални повреди, липси на 

предоставените експонати или детайли от тях и забрана за предприемане на 

консервационни и реставрационни действия без писменото съгласие на изпращащата 

страна; 

в) забраната за извършване на физически, химически или други намеси по отношение 

на експонатите в отсъствието на упълномощен представител от изпращащата страна; 

г) условията за покриване на разходите за консервация и реставрация в случай на 

нанесена повреда на даден експонат след предаването му на приемащата страна, а при 

експозиции в чужбина – разходите по пътуването, пребиваването и работата на 

български реставратор до местосъхранението на експоната; 

д) връщането на експонатите на изпращащата страна след представянето им в същото 

състояние, в което са били при получаването им; 

е) условията за фотографиране, филмиране или създаване на друг общ изглед от 

експозицията, предвиждащи дейността да се извършва под контрол на квалифицирани 

представители на приемащата или изпращащата страна; 
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ж) целите за фотографиране, филмиране или създаване на друг общ изглед от 

експозицията – за документиране с архивни, образователни, научни и представителни 

или други цели;  

з) контрола върху условията по заснемането на експонатите от страна на публиката, 

когато това е изрично разрешено;  

и) осигуряване на подходящи условия за работа на упълномощените представители на 

изпращащата страна при разопаковане, проверка на състоянието на експонатите, 

инсталиране, деинсталиране и опаковка на експонатите; 

3. условията за транспортиране на експонатите, специална опаковка и охраната на ДКЦ 

по време на транспорта, поемане на застрахователни рискове или държавна гаранция. 

(2) С договора по ал. 1 страните могат да уредят и други специфични условия. 

 

Чл. 15. По разпореждане на министъра на културата държавен или общински музей 

предоставя ДКЦ за участие във временни експозиции в страната и в чужбина. 

 

Чл. 16. (1) При организиране на временна експозиция в страната и в чужбина по 

разпореждане на министъра на културата музеят има право да получи като компенсация 

част от договорената цена за представянето, съответстваща на неговото участие. 

Размерът на компенсацията представлява процент от застрахователната оценка на 

експонатите и се определя за всеки музей от комисия, назначена със заповед на 

министъра на културата. 

(2) В случаите по ал. 1 финансовите условия, включващи и компенсацията, се посочват в 

договор, който се сключва между директора на музея и министъра на културата. 

(3) Компенсацията е целева и може да се използва само за музейни дейности. 

 

Чл. 17. Извън случаите по чл. 16 музеите могат да организират и участват във временни 

експозиции в страната и в чужбина, като отношенията между страните се уреждат с 

договор, съдържащ условията съгласно чл. 14. 

 

Чл. 18. (1) Физически и юридически лица, собственици или ползватели на колекции или 

отделни ДКЦ, регистрирани по реда на ЗКН, могат да организират временни експозиции 

в държавни, общински и частни музеи или музеи със смесено участие, като отношенията 

между страните се уреждат с договор, съдържащ условията съгласно чл. 14.  

(2) Физическите и юридическите лица, собственици на регистрирани ДКЦ, организират 

представянето им в страната и в чужбина съгласно условията, предвидени в тази 

наредба за музеите. 

 

Чл. 19. Музеите определят в рамките на седмицата време за профилактика и почистване 

на експозициите. 

Раздел II 

Обозначаване на движими културни ценности 

 

Чл. 20. (1) Музеите, физическите и юридическите лица, собственици на регистрирани 

ДКЦ, осигуряват информация за представените ДКЦ чрез обозначаването им. 
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(2) Информацията по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде ясна и конкретна, като не допуска двусмислие; 

2. текстовете да са в достъпен за четене формат; 

3. надписите и графичните средства да са поставени на достъпни за посетителите места 

и да са добре осветени; 

4. текстовата информация да се изготвя на български и при възможност – на друг език. 

(3) При организиране на временна експозиция в чужбина текстовата информация се 

изготвя на езика на приемащата държава и/или на други езици, ако това е уговорено с 

договора по чл. 14. 

Раздел III 

Достъп до движими културни ценности 

 

Чл. 21. (1) Музеите: 

1. осигуряват дни и часове за посещение на експозиции и на управляваните от тях 

експонирани недвижими културни ценности, съобразени със свободното време на 

различните видове и категории посетители, и ги обявяват публично; 

2. определят задължително един от почивните дни на седмицата за посещение; 

3. осигуряват онлайн достъп до информация за техните експозиции и дигитализирани 

културни ценности; 

4. осигуряват подходящи условия за достъп до музейните експозиции и до 

информацията за представяните ДКЦ на хора с увреждания. 

(2) Физическите и юридическите лица, собственици на регистрирани ДКЦ, осигуряват 

достъп до организирани от тях експозиции при предварително обявяване на условията 

за достъп, одобрени от собственика на културните ценности и съобразени с 

предписанията за тяхното опазване. 

 

Чл. 22. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се издават 

входни билети.  

(2) Цените на входните билети в държавните, регионалните и общинските музеи се 

определят от техния директор съгласувано с финансиращия музея орган. 

(3) В акта за създаване на музея или с решение на финансиращия орган, съответно на 

собственика на музея, може да бъде предвиден безплатен вход за посещение на 

експозициите за определени категории посетители. Безплатен вход може да бъде 

осигурен за членуващи в професионални организации с дейност в областта на 

музейното дело и културното наследство, както и за служители на музеи. 

(4) Държавните и общинските музеи осигуряват безплатен вход за посещение един ден 

седмично. 

(5) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от 

заплащане на входен билет.  

(6) Държавните, регионалните и общинските музеи издават билети на всички 

посетители, като за тези, които ползват намалени цени или влизат безплатно, 

информацията за това се съдържа върху билета. 
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Глава трета 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

 

Раздел І 

Експониране на недвижими културни ценности 

 

Чл. 23. (1) Експонирането на НКЦ има за цел представянето на тяхната научна и 

културна стойност в подходящи условия след проведени дейности по консервация и 

реставрация и включването им в съвременната среда като фактор за устойчиво 

развитие на територията.  

(2) Всички разкрити археологически структури, за които въз основа на предварителната 

и заключителната оценка и с предписанията за опазване не е определено друго, 

подлежат на експониране. 

Чл. 24. (1) Експонирането на НКЦ се осъществява въз основа на проект за експониране, 

както и въз основа на изготвени програми и проекти за консервация, реставрация и 

адаптация.  

(2) Програмите и проектите по ал. 1 се разработват съгласно изискванията на наредбата 

по чл. 171 ЗКН. 

(3) Програмите и проектите по ал. 1 задължително се съгласуват по реда на чл. 84 ЗКН. 

 

Чл. 25. Музеите, на които е предоставено право на управление върху недвижими 

културни ценности, могат да организират постоянни или временни експозиции с 

визуални и текстови материали и други средства, предоставящи информация за 

недвижимата културна ценност и нейната научна и културна стойност. 

 

Раздел ІІ 

Обозначаване на недвижими културни ценности 

 

Чл. 26. (1) Държавата осигурява трайно обозначаване на недвижимите културни 

ценности, вписани в Списъка на световното културно наследство с идентификационни 

табели, които задължително съдържат: емблемата на Световното наследство, логото на 

ЮНЕСКО и датата на вписването им в Списъка на световното наследство от Комитета за 

Световно наследство към ЮНЕСКО. 

(2) Собствениците на НКЦ с категория „национално значение“ осигуряват трайното им 

обозначаване.  

(3) Собствениците на НКЦ, извън случаите на ал. 2, могат да извършват обозначаването 

им по своя инициатива. 

(4) Видът и съдържанието на знака на идентификационните табели по ал. 1 и знаците 

за обозначаване по ал. 2 и 3 се изработват по образец, утвърден от министъра на 

културата, и задължително съдържат: 

1. име и локализация на обекта;  

2. датировка;  

3. категория и класификация и данни за акта, с който е предоставен статут на недвижима 

културна ценност; 
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4. текстова и/или графична информация, разкриваща тяхното културно, историческо 

и/или художествено значение. 

 

Чл. 27. (1) Монтирането на идентификационните табели в границите и/или 

охранителните зони на НКЦ се извършва след съгласуване на проектна документация 

по реда на чл. 84 ЗКН. 

(2) Проектната документация по ал. 1 задължително съдържа информация относно: 

местоположението, вида (материал, цвят), съдържанието и размерите на 

идентификационните табели и на носещите ги елементи, композицията на знака и на 

текстовата информация върху табелата, както и начина на монтиране. 

 

Раздел ІІІ 

Достъп до недвижими културни ценности 

 

Чл. 28. Държавата, общините и частните лица гарантират равен достъп на всяко лице до 

НКЦ. 

 

Чл. 29. (1) Собствениците, концесионерите и ползвателите на НКЦ са длъжни да 

осигуряват: 

1. достъп и съдействие на компетентните органи при осъществяване на правомощията 

им, посочени в ЗКН; 

2. публичен достъп, когато ползването на НКЦ е свързано с експозиционна дейност; 

3. безплатен публичен достъп до НКЦ за целите на научноизследователската дейност, 

при условие че не се пречи на нормалното й ползване и не се увреждат законни интереси. 

(2) Достъп до археологически обект се осигурява на компетентните органи и на лицата, 

получили разрешение за извършване на теренно проучване, при условията на чл. 161а 

ЗКН. 

 

Чл. 30. Редът за посещения в случаите на чл. 29, ал. 1, т. 2 се обявява публично чрез 

интернет страницата или на общодостъпно място в непосредствена близост или в 

имота, в който се намира културната ценност. 

Чл. 31. (1) Собствениците, концесионерите и ползвателите на НКЦ, когато осигуряват 

достъп с цел експозиционна дейност, могат да реализират приходи от входни билети. 

(2) Публичен достъп до експонирана археологическа НКЦ, когато е разположена в имот 

– частна собственост, се осъществява след съгласие на собственика на имота и при 

спазване на предписанията за нейното опазване.  

(3) За осигуряване на достъп до археологическа недвижима културна ценност се 

прилагат условията съгласно чл. 23 – 30. 

 

Чл. 32. Условията за достъп на хора с увреждания до експонирани НКЦ или до 

разположени в тях експозиции се предвиждат в програмите и проектите по чл. 24. 

 

Чл. 33. (1) Достъп до НКЦ с цел нейно кратковременно ползване извън 

предназначението й (изнасяне на концерти, представления, заснемане на филми и др.) 

се осъществява при спазване на предписанията за опазване и при следните условия: 
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1. в случаите, когато не се предвиждат намеси в границите на културната ценност, след 

становище от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) въз 

основа на представено писмено заявление; към заявлението се прилагат: 

а) подробно описание на планираните дейности;  

б) писмено съгласие на собственика, концесионера или ползвателя на НКЦ, а за 

археологическа НКЦ – и на собственика на имота, в който е разположена – за 

осъществяване на дейностите по буква „а“; 

2. в случаите, когато се предвиждат намеси и други дейности, попадащи в приложното 

поле на чл. 83, ал. 1 ЗКН – след съгласуване по реда на чл. 84 ЗКН; 

3. в случаите, когато ползването е свързано със създаване, използване и 

разпространяване на изображения на културната ценност – договор за създаване, 

използване и разпространение на изображение, сключен на основание чл. 179, ал. 2 ЗКН. 

(2) Становището по ал. 1, т. 1 се издава в 14-дневен срок. 

 

Глава четвърта 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ 

 

Чл. 34. (1) Популяризирането на културните ценности е дейност, свързана със 

създаването и разпространението на информация за тяхната културна и научна 

стойност и обществена значимост и за дейностите по опазването им.  

(2) Популяризирането има за цел повишаване на познанието на обществото за 

значимостта на културните ценности. 

 

Чл. 35. Музеите, НИНКН, библиотеките, университетите, училищата и други научни и 

културни организации популяризират културните ценности чрез: образователни 

програми, мобилност на колекциите, издаване на каталози, научни и научнопопулярни 

издания, рекламни материали и други информационни средства, системи и мрежи. 

 

Чл. 36. Собствениците, концесионерите или ползвателите на културните ценности, 

както и други физически и юридически лица имат право да ги популяризират чрез 

всички допустими от закона средства, при спазване на предписанията за тяхното 

опазване и изискванията на ЗКН. 

 

Чл. 37. (1) Дигитализацията и онлайн представянето на културните ценности, 

осъществявани от музеи, библиотеки и други физически и юридически лица, са средство 

за тяхното популяризиране.  

(2) Музеите и библиотеките ежегодно планират средства за дигитализация, онлайн 

представяне на културните ценности и за съхранение на информацията в цифров вид. 

 

Допълнителна разпоредба 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Културни ценности“ е понятие, относимо към движимите и недвижимите културни 

ценности. 
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2. „Онлайн достъп“ е достъпът, осигурен чрез интернет страниците на музеите или на 

собствениците на културни ценности. 

3. „Онлайн представяне“ е форма на достъп или популяризиране на културните 

ценности в интернет среда. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 2. Започнатите производства по съгласуване на постоянни експозиции на музеите се 

довършват по досегашния ред. 

 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 185 от Закона за културното наследство. 

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в  „Държавен вестник“. 

 

Забележка: Приложенията към настоящата наредба са достъпни на интернет 

страницата на Министерството на културата 
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Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за реда за водене на регистъра  
на нематериалното културно наследство на Република България 

 

 

В сила от 18.05.2013 г. 

Издадена от Министерството на културата 

Обн. ДВ. бр. 45 от 18 Май 2013 г. 

 

Раздел I. Общи положения 

 

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за водене от Министерството на културата на 

регистъра на нематериалното културно наследство на Република България. 

 

Чл. 2. Министърът на културата определя със заповед длъжностните лица, които водят 

и съхраняват регистъра по чл. 1. 

 

Чл. 3. Регистърът се поддържа като единна електронна база данни по начин, който 

гарантира целостта и защитата на информацията срещу разрушаване, неправомерно 

изменение и ползване. 

 

Чл. 4. Данните в регистъра по чл. 1 са публични, като достъпът до тях се осигурява чрез 

интернет страницата на Министерството на културата. 

 

Раздел II. 

Ред за водене на регистъра 

 

Чл. 5. (1) Регистърът съдържа две части: 

1.Национална листа; 

2.Регионални листи. 

(2)Регионална листа се създава за всяка административно-териториална единица – 

област. 

(3)Регионалните листи съдържат следните раздели: 

1.Традиционни празници и обреди; 

2.Традиционно пеене и свирене; 

3.Традиционно танцуване и детски игри; 

4.Традиционно разказване; 

5.Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци; 

6.Традиционна медицина. 

 

Чл. 6. В частта на регистъра „Национална листа“ се вписват сферите на нематериалното 

културно наследство, които са характерни за страната и са обект на закрила от 

държавата. 



 

Венцислав Велев 

578 

Чл. 7. В частта на регистъра „Регионални листи“ в съответните раздели по чл. 5, ал. 3 се 

вписват елементи от сферите на нематериалното културно наследство, характерни за 

съответната област, обект на закрила от държавата. 

 

Чл. 8. (1) Вписването в регистъра започва по писмено предложение, направено от 

читалище, музей, локален център за нематериално културно наследство или 

Националния център за нематериално културно наследство при Института за етнология 

и фолклористика с Етнографски музей на Българската академия на науките. 

(2) Предложението по ал. 1 съдържа: 

1. наименованието, седалището и адреса на предложителя; 

2. наименование на елемента и сферата; 

3. кратко описание на елемента; 

4. информация за: 

а) общността или групата, носител на елемента; 

б) уседналостта на елемента, не по-малко от 50 години; в) жизнеността и устойчивостта 

на елемента; 

г) застрашеността от изчезване на елемента, ако съществува такава; 

д) приемствеността при практикуването на елемента и локални възможности за 

нейното осигуряване. 

(3) Към предложението се прилагат копия на документи, видеоматериали, фотографии 

и други носители, свързани с информацията и данните, посочени в предложението. 

 

Чл. 9. (1) По постъпилото предложение по чл. 8, ал. 1 комисия от трима експерти в 

съответната сфера, определена от министъра на културата по предложение на 

Националния съвет по нематериално културно наследство, подготвя доклад относно 

уседналостта, жизнеността, устойчивостта и приемствеността при практикуването на 

елемента и локалните възможности за нейното осигуряване. 

(2) Националният съвет по нематериално културно наследство разглежда постъпилото 

предложение по чл. 8, ал. 1 и доклада на комисията по ал. 1, като предлага на министъра 

на културата елементът да бъде вписан в регистъра по чл. 1 или отхвърля постъпилото 

предложение. 

(3) Членовете на комисията по ал. 1 получават възнаграждение за участието си в нея, 

освен ако в закон е предвидено друго. 

 

Чл. 10. (1) В 14-дневен срок от представянето на протокола от заседанието на 

Националния съвет по нематериално културно наследство министърът на културата 

издава заповед за вписването на елемента на нематериално културно наследство в 

регистъра по чл. 1. 

(2) Длъжностното лице, определено по реда на чл. 2, в 3-дневен срок от издаването на 

заповедта по ал. 1 вписва елемента в съответната сфера в регистъра по чл. 1. 

 

Чл. 11. В регистъра по чл. 1 се вписва наименованието на елемента на български 

и английски език. 

 

Чл. 12. (1) За всеки вписан елемент в регистъра по чл. 1 се създава досие, което съдържа: 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

579  

1. предложението по чл. 8, ал. 1 ведно с приложенията към него; 

2. доклада на комисията по чл. 9, ал. 1; 

3. копие от протоколите на Националния съвет по нематериално културно наследство, 

свързани с разглеждането на предложението; 

4. заповедите на министъра на културата по чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1. 

(2) Копие от досието по ал. 1 се предава на Националния център за нематериално 

културно наследство при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей 

на Българската академия на науките. 

 

Чл. 13. (1) При настъпили обстоятелства, показващи липсата на жизненост и 

приемственост при практикуването на вписан в регистъра по чл. 1 елемент, лицата по 

чл. 8, ал. 1 могат да направят предложение за неговото отписване от регистъра. 

(2) Предложението по ал. 1 се разглежда по реда на чл. 9. 

(3) В случаите, когато Националният съвет по нематериално културно наследство 

предложи на министъра на културата елементът да бъде отписан от регистъра по чл. 1, 

министърът на културата в срока по чл. 10, ал. 1 издава заповед за това. 

(4) Заповедта по ал. 3 се вписва в регистъра по чл. 1 и се прилага към досието по чл. 12, 

ал. 1. 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за културното наследство. 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в  „Държавен вестник“. 
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Наредба № Н-3 от 26 януари 2012 г. за създаването, съдържанието, 

поддържането, съхраняването и използването на Националния 
документален архив на Националния институт за недвижимо 

културно наследство  
и научния архив на музеите 

 

В сила от 07.02.2012 г. 

Издадена от министъра на културата 

Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2014г. 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тази наредба урежда създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването 

и използването на Националния документален архив (НДА) на Националния институт 

за недвижимото културно наследство (НИНКН) и научните архиви на музеите. 

 

Чл. 2. (1) Всяка дейност по опазване и представяне на културните ценности се 

документира, като създадените документи формират: 

1. Националния документален архив на НИНКН – за декларирани недвижими обекти и 

недвижими културни ценности, както и за обекти, свързани с българската история и 

култура извън територията на страната; 

2. научен архив към съответния музей – за движимите културни ценности. 

(2) Архивите по ал. 1 са постоянно попълваща се съвкупност от систематизирани 

документи, отразяващи етапите в процеса на изпълнението на дейностите по 

проучването, опазването и представянето на културните ценности независимо от 

времето, начина и мястото на създаването на документите, както и от вида на носителя 

им. 

(3) Националният документален архив на НИНКН и научните архиви на музеите са 

съставна част от Националния архивен фонд. 

(4) Методическото ръководство при работа с документите на НДА на НИНКН и научните 

архиви на музеите се осъществява от Държавна агенция „Архиви“ и нейните структури. 

 

Чл. 3. Когато дейността по опазването на обекти на културното наследство се извършва 

от експерти – външни лица, те са длъжни да предоставят безвъзмездно екземпляр от 

изготвените в процеса на работа документи и документации в НДА на НИНКН или на 

съответния музей. 

 

Чл. 4. Националният институт за недвижимото културно наследство оказва 

методическа помощ на общинските администрации при изпълнение на дейностите по 

създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на местни 

архиви за недвижимите културни ценности за декларирани недвижими обекти и 

недвижими културни ценности. 
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Чл. 5. Националният институт за недвижимото културно наследство създава и 

поддържа автоматизирана информационна система за недвижимото културно 

наследство. 

Глава втора. 

НАЦИОНАЛЕН ДОКУМЕНТАЛЕН АРХИВ НА НИНКН 

 

Раздел I. 

Създаване и съдържание на НДА 

 

Чл. 6. (1) Националният документален архив на НИНКН се създава за осигуряване с 

документална информация на дейностите, свързани с управление и опазване на 

недвижимото културно наследство. 

(2) Националният документален архив е структурно звено на НИНКН, което 

осъществява подбор, комплектуване, обработване, съхраняване на документи и ги 

предоставя за публично използване. 

 

Чл. 7. (1) Националният документален архив съдържа документи за декларирани 

недвижими обекти и недвижими културни ценности, както и за обекти, свързани с 

българската история и култура извън нейната територия. 

(2) Националният документален архив съдържа: 

1. оригинали на документите от публичния регистър на издадените декларационни 

актове и на актовете за прекратяване на временния режим; 

2. оригинали на актове на органите за предоставяне на статут на недвижими културни 

ценности, вписани в Националния регистър на недвижимите културни ценности; 

3. досиета на недвижимите културни ценности, включващи и техническата 

документация за обектите; 

4. протоколи от заседанията на Експертния съвет на НИНКН; 

5. протоколи от заседанията на Специализирания експертен съвет по опазване на 

недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 ЗКН; 

6. протоколи от комисии по чл. 57, ал. 4, чл. 73, ал. 1 и 2, чл. 83а, ал. 2 и 3, чл. 158а, чл. 159, 

ал. 2, чл. 160, ал. 3 ЗКН, становища и заповеди по чл. 74, ал. 1 и чл. 83а, ал. 4 ЗКН и други 

протоколи на комисии и работни групи, назначени със заповед на министъра на 

културата или директора на НИНКН; 

7. нормативни актове в областта на опазването на недвижимото културно наследство; 

8. други документи, свързани с опазването на недвижимите културни ценности – научно 

мотивирани предложения, научни теми, директивни планове – концепции, програми, 

опорни планове и териториалноустройствени схеми, копия от планове за застрояване и 

регулационни планове, инвестиционни проекти, архивни планове и кадастри, фототека, 

видеотека, документи, създадени в електронен формат, и др. 

Чл. 8. (1) Всички съхранявани в НДА документи подлежат на регистриране. 

(2) Регистрирането на различните видове документи се извършва в отделни 

инвентарни книги за различните видове документи. 

(3) В инвентарните книги документите се вписват по реда на предаването им в НДА. 

(4) Всяка инвентарна книга получава пореден номер от 1 до безкрайност. 
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Чл. 9. Инвентарните книги за различните видове документи съдържат следните данни: 

1. в книга за досието се вписват: инвентарен номер, дата на приемане на документа, 

населено място, наименование на недвижимата културна ценност, година на изготвяне 

на досието; 

2. в книга за техническата документация се вписват: инвентарен номер, дата на 

приемане на документа, населено място, наименование на недвижимата културна 

ценност, фаза на проектиране, проектна част, инвеститор, автор, година на изготвяне на 

документа; 

3. в книга за научно мотивирани предложения (НМП) и каталози за недвижима културна 

ценност се вписват: инвентарен номер, дата на приемане на документа, населено място, 

наименование на НМП или каталога, дата на обсъждане на НМП в СЕСОНКЦ и броят и 

годината на  „Държавен вестник“, в който са обнародвани актове за недвижими 

културни ценности, име на автора, година на изготвяне, брой на предадените 

екземпляри; 

4. в книга за графични документи (опорни, кадастрални, планове за застрояване и 

регулация и други видове планове, директивен план – концепции и др.) се вписват: 

инвентарен номер, дата на приемане на документа, населено място, наименование на 

плана, мащаб, година на изработка, автор и брой на графичните материали; 

5. в книга за фото- и видеодокументи и документи, създадени в електронен формат, се 

вписват: инвентарен номер, дата на приемане на документа, населено място, 

наименование на недвижимата културна ценност, година на изготвяне и автор. 

 

Чл. 10. (1) При приемането на документите в НДА се проверяват: комплексността на 

документите, наличието на необходимите подписи и дати на оригиналите и на 

придружителните документи. 

(2) При непълни или неправилно оформени документи същите се връщат за 

дообработка. 

 

Чл. 11. За попълването и използването на архива се създават справочници, описи, 

досиета и списъци на недвижими културни ценности. 

 

Чл. 12. Справочници за досиета се съставят по области и съдържат данни за всички 

съхранявани в НДА архивни единици за съответната недвижима културна ценност: 

местоположение, наименование на обекта, дата на изработване и име на автора на 

документа, дата и изходящ номер за съгласуване на устройствени или инвестиционни 

проекти, изготвени извън НИНКН, индекс и местоположение на документа в 

архивохранилището. 

 

Чл. 13. За систематизация на информацията от заседания на СЕСОНКЦ, на Експертния 

съвет на НИНКН и на други съвети и комисии се изготвят описи на протоколите по 

години. 

 

Чл. 14. (1) За систематизация на информацията от регистрите се създават справочници 

за статута на декларираните обекти и на недвижими културни ценности. 

(2) Настъпилите изменения в статута на обектите се отразяват в справочника по ал. 1. 
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Чл. 15. (1) За всеки деклариран недвижим обект или недвижима културна ценност се 

създава досие. 

(2) Досиетата се образуват от всички документи, включително и тези, обект на авторско 

право, които се събират и създават за тях в процеса на изучаване, предоставяне на статут 

на обекта като недвижима културна ценност, както и на опазването му. 

(3) Досието на недвижимата културна ценност се състои от две части: 

1. материали с проучванията за придобиване на статута на обекта като недвижима 

културна ценност, фотодокументации, протоколи, експертизи, становища и други 

преписки; 

2. техническа документация за обекта – оригинал и копия от архитектурни, 

геодезически и фотограметрични заснемания, устройствени схеми и планове и 

инвестиционни проекти по специалности и др. 

 

Раздел II. 

Поддържане и съхранение на документите 

 

Чл. 16. (1) Архивните документи, постъпващи в НДА, подлежат на техническа 

обработка. 

(2) Обработването на документите се състои в регистриране, индексиране, оформяне на 

заглавната страница, номериране на страниците и опис на съдържащите се в него 

документи. 

(3) Регистрирането се състои в поставянето от вътрешната страна на корицата на 

папката, в която се съхранява досието по чл. 15, ал. 3, на печат НДА и на инвентарен 

номер, дата, месец и година. 

(4) Номерирането се извършва в горния десен ъгъл на листа. Чертежите се номерират в 

долния десен ъгъл над таблицата на основния надпис и съгласувателните печати. 

(5) Документите за един и същ обект се систематизират в папки и групират в папки 

„Дело“. 

(6) Приключените преписки се отлагат в досиетата на съответните обекти. 

 

Чл. 17. Всички документи за недвижимите културни ценности, съхранявани в НДА, са с 

постоянен срок за съхранение в НИНКН. 

 

Раздел III. 

Използване 

 

Чл. 18. (1) Националният институт за недвижимото културно наследство осигурява 

достъп на потребителите до документите, които се съхраняват в НДА. 

(2) Достъпът до документи може да бъде ограничаван само в случаите, предвидени 

в Закона за Националния архивен фонд или когато това е предвидено в друг закон. 
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Чл. 19. Документите от НДА се предоставят за публично ползване съгласно 

изискванията на Закона за Националния архивен фонд и подзаконовите актове по 

неговото прилагане. 

 

Чл. 20. (1) Достъп до НДА имат само длъжностните лица, отговарящи за съхраняването 

и използването на документите, и в тяхно присъствие – лица, оторизирани да 

извършват контрол по опазването и съхраняването на документите. 

(2) Външни потребители използват документите след разрешение от директора на 

НИНКН или оправомощено от него длъжностно лице. 

 

Чл. 21. (1) Националният институт за недвижимото културно наследство предоставя 

устни или писмени справки за обекти на недвижимото културно наследство, копия на 

архивни документи. 

(2) Използването на архивни документи и документации, получаването на копия и 

предоставянето на справки се извършва след представяне на заявление, което съдържа 

данни и подпис на заявителя, опис на исканите документи и форма за получаването им. 

(3) Заявлението се разглежда в 7-дневен срок от датата на постъпването му. 

(4) За предоставени справки, копия на документи и дубликати от НДА се заплащат такси, 

определени с Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за 

недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 

от 2011 г. (ДВ, бр. 84 от 2011 г.). 

 

Чл. 22. (1) Използването на документи се осъществява при спазване на следните 

условия: 

1. не се допуска изнасяне на оригинали на документи извън НДА освен в случаите на 

внасяне на изменения в документите или за създаване на копия; 

2. за организиране на изложби и временни музейни експозиции. 

(2) Изнасянето на оригиналите на документи извън НИНКН за нуждите на държавни и 

съдебни органи се извършва съобразно действащото законодателство и след писмено 

разрешение от директора на НИНКН или оправомощено от него длъжностно лице. 

(3) За всяко изнасяне и връщане на документи извън НДА се изготвя предавателно-

приемателен протокол, в който се описват документите, определя се срокът за ползване 

и се декларира ангажиментът за връщането им в архива. 

 

Чл. 23. (1) Използването на архивните документи се извършва в читалнята на архива. 

(2) Длъжностното лице, отговарящо за архива, проверява състава и състоянието на 

документите преди и след използване. 

(3) При установяване на липси и увреждания след връщането на документите в 

архивохранилищата се съставя протокол от комисия, назначена от директора на НИНКН. 

(4) За всяко посещение и използване на документите се води отчет в дневник по образец. 
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Глава трета. 

НАУЧЕН АРХИВ НА МУЗЕИТЕ 

 

Раздел I. 

Създаване и съдържание на научния архив на музеите 

 

Чл. 24. Музеите създават и поддържат научен архив при условията на тази наредба. 

 

Чл. 25. (1) Научният архив към съответния музей включва: 

1. документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, 

консервацията, реставрацията и представянето на движимите културни ценности; 

2. отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях 

постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от 

музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.; 

3. теренната документация от проведени теренни археологически проучвания; 

4. научната и справочната документация: научни паспорти и картотеки. 

(2) Документите по ал. 1, изготвени през годината, се предават в научния архив на музея 

до края на първото тримесечие на следващата година. 

 

Чл. 26. Научният архив на музея е част от учрежденския архив на съответния музей. 

 

Чл. 27. Научният архив изпълнява следните функции: 

1. приемане на документи; 

2. регистрация и съхраняване на приетите документи; 

3. създаване на справочен апарат; 

4. предоставяне за използване. 

 

Чл. 28. Научният архив се съхранява безсрочно в музея, който го е създал, и не подлежи 

на предаване в Националния архивен фонд освен при закриването на музея без 

правоприемник. 

 

Раздел II. 

Поддържане и използване на научния архив на музеите 

 

Чл. 29. (1) Директорът на музея организира дейностите по поддържането, 

съхранението и използването на научния архив, като: 

1. определя помещения за съхранение и използване на научния архив; 

2. определя с писмена заповед длъжностно лице, което отговаря за поддържането и 

използването на научния архив; 

3. (нова – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) одобрява правила за достъп и 

ползване на документите от научния архив на музея. 

(2) При промяна на длъжностното лице по ал. 1, т. 2 се извършва предаване и приемане 

на научния архив с протокол от комисия, назначена със заповед на директора на музея. 

Комисията е в състав най-малко трима музейни специалисти. 
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Чл. 30. (1) Регистрирането в научния архив се извършва в Книга за научния архив 

съгласно приложението. 

(2) В Книгата за научния архив се вписват последователно документите по реда на 

тяхното постъпване. 

(3) Номерацията в Книгата за научния архив е от едно до безкрайност. 

 

Чл. 31. (1) Организирането на научния архив става чрез систематизиране на 

документите в раздели и подраздели, които са исторически и/или логически свързани 

помежду си. 

(2) Последователността на систематизацията следва номенклатурата на делата на 

документите на научния архив, която е част от общата номенклатура на делата на музея. 

 

Чл. 32. (1) За всяка отделна архивна единица се съставя инвентарен опис, който 

включва: 

1. номер по ред; 

2. заглавие на архивната единица (вид и съдържание на документите); 

3. начална и крайна дата на документите; 

4. брой на листовете, кадрите, файловете и др.; 

5. забележка. 

(2) Една архивна единица може да бъде от 1 до 250 листа. 

(3) При необходимост се съставя следващ том на архивната единица. 

(4) Една архивна единица може да съдържа и само един документ. 

 

Чл. 33. (1) Документите от научния архив на музея и справочния апарат към него са 

публични. 

(2) Не се допуска изнасяне на оригинали на документи извън научния архив без писмено 

разрешение на директора на музея. 

(3) По изключение оригинали на документи могат да се изнасят в следните случаи: 

1. за създаване на копия; 

2. за представяне във временни музейни експозиции; 

3. за нуждите на държавни или съдебни органи. 

(4) Изнасянето на оригинали на документи извън научния архив за нуждите на 

държавни и съдебни органи се извършва съобразно действащото законодателство и 

след писмено разрешение от директора на музея. 

(5) За всяко изнасяне и връщане на документи извън научния архив се изготвя 

предавателно-приемателен протокол, в който се описват документите, определя се 

срокът за ползване и се декларира ангажиментът за връщането им в архива. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) За ползването на документи от 

научния архив се подава писмено заявление до музея. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) В 14-дневен срок от постъпване 

на заявлението по ал. 6 директорът на музея разрешава или мотивирано отказва 

ползването на документи от архива в случаите, когато състоянието им не позволява 

това. Условията за ползване на документите се уреждат в правилата по чл. 29, ал. 1, т. 3. 
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(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) Длъжностното лице, 

отговарящо за архива, проверява състава и състоянието на документите преди и след 

използване. 

(9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) При установяване на 

липси и увреждания след връщането на документите в архивохранилищата се съставя 

протокол от комисия, назначена от директора на музея. 

 

Глава четвърта. 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НДА НА НИНКН  

И НА НАУЧНИТЕ АРХИВИ НА МУЗЕИТЕ 

 

Раздел I. 

Условия за съхранение на НДА на НИНКН 

 

Чл. 34. В помещенията, определени за архивохранилища, се съхраняват само документи 

и документации за недвижимите културни ценности. 

 

Чл. 35. (1) Помещенията, определени за съхраняването на НДА, трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

1. да са пожарообезопасени и да имат система за пожароизвестяване; 

2. да бъдат сухи, леснопроветриви и изолирани от пряко действие на слънчеви лъчи; 

3. през тях да не минават канализационни, топлопроводни и газоотоплителни 

инсталации; 

4. електрическата инсталация да е закрита; не се допуска използване на открити 

осветителни и отоплителни уреди; 

5. пространствената подредба да осигурява лесен и удобен достъп до съхраняваните 

документи. 

(2) В архивохранилищата се поддържат постоянно следните параметри на 

температурно-влажностен режим, в зависимост от физическия носител: 

1. за документи на хартиен носител: температура от 16 до 18°С и относителна влажност 

от 40 до 50 на сто; 

2. магнитни носители: температура 18°С и относителна влажност 40 на сто. 

(3) За контрол на температурно-влажностните параметри е необходимо 

архивохранилището да има термометър и влагомер или термохидрограф. 

(4) Архивохранилищата се оборудват с метални стелажи или метални шкафове. 

 

Чл. 36. Минимум два пъти годишно се извършва основно почистване на 

архивохранилищата, съчетано с дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

 

Чл. 37. (1) Подреждането на документите и документациите в архивохранилищата се 

извършва по предварително изготвена схема. 

(2) Делата с документи и документациите се поставят и съхраняват в твърди папки или 

кутии във вертикално положение. 

 



 

Венцислав Велев 

588 

Раздел II. 

Условия за съхранение на научния архив на музея 

 

Чл. 38. Научният архив на музея се съхранява в специални помещения, които трябва да 

отговарят на следните условия: 

1. не трябва да са ситуирани на приземни, подземни и тавански етажи, с изключение на 

такива, които са специално конструирани за подобни цели; 

2. да бъдат оборудвани със сигналноохранителна техника; 

3. да са пожарообезопасени – да са снабдени с пожарогасителна и пожароизвестителна 

техника; 

4. да бъдат снабдени с уреди за вентилация и климатизация; 

5. да бъдат оборудвани с метални шкафове или стелажи, в които да се съхраняват всички 

документи и материали; 

6. да бъдат сухи, леснопроветриви и изолирани от пряко действие на слънчева светлина; 

7. да не бъдат в близост до комунални инсталации; 

8. да бъдат електрически обезопасени, като електрическата инсталация е закрита; 

9. не се допуска използване на открити осветителни и отоплителни уреди; 

10. да се осигури лесен и удобен достъп до съхраняваните документи; 

11. да е осигурено ограничаване на физическия достъп на външни лица. 

 

Чл. 39. (1) В помещенията, в които се съхранява научният архив на музея, се поддържа 

постоянна температура и влажност в зависимост от физическия носител, както следва: 

1. документи на хартиен носител: температура от 16 до 18°С и относителна влажност от 

40 до 50 на сто; 

2. филмови ленти: от 5 до 10°С и относителна влажност от 40 до 50 на сто; 

3. снимки, диапозитиви и негативи: температура от 5 до 20°С и относителна влажност 

от 25 до 40 на сто; 

4. магнитни носители: температура 18°С и относителна влажност 40 на сто; 

5. оптични носители: температура от 16 до 18°С и относителна влажност от 40 до 50 на 

сто. 

(2) Промените в температурно-влажностния режим на помещенията не трябва да имат 

отклонение от средните стойности повече от 1° С за температурата и 2 % за 

относителната влажност в рамките на едно денонощие. 

(3) За контрол на температурно-влажностните параметри е необходимо помещението 

да има термометър и влагомер или термохидрограф, като данните периодично се 

отчитат. 

Чл. 40. (1) Делата с документи и документациите се поставят и съхраняват в твърди 

папки или кутии във вертикално положение в шкафове или стелажи. 

(2) На подходящо място на всеки шкаф или стелаж се поставя опис на делата, които се 

съхраняват в него. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 
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1. „Архивна единица“ е дело, прието в архив и вписано със свой номер в инвентарен опис 

на архивен фонд, както и физически обособена група документи (отделен документ), 

вписана в инвентарен опис със самостоятелен номер (технически проект или негова 

част, карта, албум, ролка, микрофилм, микрофиш, магнитна лента, матрица, пакет 

дискове и др.). 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 190, ал. 2 от Закона за културното наследство. 

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в  „Държавен вестник“. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2012 Г.  

ЗА СЪЗДАВАНЕТО, СЪДЪРЖАНИЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО  

И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОКУМЕНТАЛЕН АРХИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ 

ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАУЧНИЯ АРХИВ  

НА МУЗЕИТЕ  

(ОБН. – ДВ, БР. 11 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.02.2014 Г.) 

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в  „Държавен вестник“. 

 

Забележка: Приложенията към настоящата наредба са достъпни на интернет 

страницата на Министерството на културата 
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Наредба № 1 от 22 май 2006 г. за реда за водене и поддържане  
на регистрите по закона за меценатството 

 

 

Издадена от Министерството на културата 

Обн. ДВ. бр. 46 от 6 Юни 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 201 2г. 

 

 

Глава първа. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и поддържането на регистрите по чл. 

6, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за меценатството. 

 

Чл. 2. (1) В Министерството на културата се водят и поддържат: 

1. регистър на меценатите; 

2. регистър на организациите, подпомагащи културата. 

(2) Регистрите по ал. 1 се водят от определени от министъра на културата длъжностни 

лица. 

 

Чл. 3. (1) Регистрите по чл. 2 се поддържат върху хартиен носител и в електронна база 

данни. 

(2) Регистрите върху хартиен носител се водят в томове, страниците на които се 

номерират. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра и 

номерът на тома. 

(3) При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на 

хартия. 

Глава втора. 

РЕГИСТРИРАНЕ 

 

Раздел I. 

Меценати 

 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) (1) Физическо или юридическо 

лице, което е меценат по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за меценатството, подава 

писмено или по електронен път заявление по образец съгласно приложение № 1 от 

Закона за меценатството. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, 

се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а 

документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(2) В заявлението се посочва ЕИК (код по БУЛСТАТ) – за юридически лица и еднолични 

търговци, съответно ЕГН – за физически лица, и се прилагат заверени копия от следните 

документи: 

1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално 

състояние – за юридическите лица с нестопанска цел; 
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2. заверено копие на договора, сключен между мецената и получателя на 

безвъзмездната помощ. 

(3) При констатиране на непълноти или нередовности в подаденото заявление 

заявителят се уведомява писмено в 3-дневен срок с указание, че неотстраняването им 

ще предизвика прекратяване на производството. 

 

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) В регистъра се вписват 

обстоятелствата по чл. 11, ал. 5 от Закона за меценатството, стойността на 

предоставената безвъзмездна помощ и данни за получателя й. 

 

Чл. 5. При наличие на обстоятелствата по чл. 15, ал. 1 от Закона за меценатството 

меценатът не се вписва в регистъра или регистрацията му се заличава. 

 

Чл. 6. Регистърът на меценатите е за служебно ползване. Информацията за вписаните в 

него обстоятелства се предоставя само на съответните компетентни органи при 

поискване. 

Раздел II. 

Организации, подпомагащи културата 

 

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) (1) Организациите, 

подпомагащи културата по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Закона за меценатството, подават 

до министъра на културата писмено или по електронен път заявление за вписване в 

регистъра по образец съгласно приложение № 1 от Закона за меценатството. В случаите, 

когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за 

електронния документ и електронния подпис, а документите се прилагат във вид на 

сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(2) В заявлението се посочват ЕИК (код по БУЛСТАТ), номерът на решението за вписване 

в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна 

дейност при Министерството на правосъдието и се прилагат заверени копия от 

следните документи: 

1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално 

състояние – за юридическите лица с нестопанска цел; 

2. вътрешни правила за осъществяване на дейността по чл. 12 от Закона за 

меценатството; 

3. копия от договорите по чл. 19, ал. 1 от Закона за меценатството. 

(3) При констатиране на непълноти или нередовности в подаденото заявление 

заявителят се уведомява писмено в 3-дневен срок с указание, че неотстраняването им 

ще предизвика прекратяване на производството. 

 

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) В регистъра се вписват 

обстоятелствата по чл. 11, ал. 5 от Закона за меценатството, стойността на 

предоставената безвъзмездна помощ и данни за получателя й. 
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Чл. 8. При наличие на обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 от Закона за меценатството 

регистрацията на организацията, подпомагаща културата, се заличава. 

 

Чл. 9. Регистърът на организациите, подпомагащи културата, е публичен. Всяко лице 

може да поиска справка или извлечение от съдържанието на регистъра. 

 

Глава трета. 

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ ЗА ВПИСВАНЕ 

 

Чл. 10. В регистъра на меценатите се вписват: 

1. входящият номер на заявлението; 

2. данните за заявителя: 

а) (доп. – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) за меценат – физическо лице – име, 

презиме, фамилия, ЕГН, постоянен или настоящ адрес; 

б) (изм. – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) за меценат – едноличен търговец 

или юридическо лице – наименование на фирмата, номер и партида на съдебна 

регистрация, номер на фирменото дело, ЕИК (код по БУЛСТАТ), седалище и адрес на 

управление, трите имена на представляващия, ЕГН, номер на регистрацията в 

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна 

дейност в Министерството на правосъдието, ако има такова; 

3. данните за договора: 

а) име/наименование на получателя на безвъзмездната помощ; 

б) адрес/седалище на получателя на безвъзмездната помощ; 

в) вид и стойност на предоставената безвъзмездна помощ; 

г) начин на предоставянето на безвъзмездната помощ; 

д) срок на действие на договора; 

4. данните за извършени нарушения при упражняване на дейността и за наложени 

санкции; 

5. датата на заличаване на регистрацията и основанието за заличаване; 

6. промените в обстоятелствата по т. 2, буква „б“ и т. 4; 

7. отказът за регистрация. 

 

Чл. 11. В регистъра на организациите, подпомагащи културата, се вписват: 

1. входящият номер на заявлението; 

2. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) данните за заявителя – номер и 

партида на съдебна регистрация, номер на фирменото дело, наименование на фирмата, 

седалище и адрес на управление, ЕИК (код по БУЛСТАТ), номер на регистрацията в 

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна 

дейност в Министерството на правосъдието; 

3. данните за лицето, което представлява организацията по съдебна регистрация – трите 

имена, ЕГН; 

4. данните за извършени нарушения при упражняване на дейността и за наложени 

санкции; 

5. датата на заличаване на регистрацията и основанието за заличаване; 

6. промените в обстоятелствата по т. 2 – 4; 
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7. вътрешните правила в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Закона за меценатството; 

8. отказът за регистрация. 

 

Чл. 12. (1) В деловодната система на Министерството на културата по реда на тяхното 

постъпване се вписват всички молби (искания, съобщения, заявления и др.) за вписване 

в регистрите, като се записват входящият номер на молбата, името на 

молителя/заявителя или на представляващото го лице. 

(2) Номерата в деловодната система са последователни във възходящ ред за 

календарната година. 

 

Чл. 13. Определено от министъра на културата длъжностно лице проверява наличието 

на заявлението и приложените към него заверени копия от документи и образува 

преписка. Върху така образуваната преписка се поставя входящ номер на заявлението и 

се прави бележка в кой от двата регистъра ще се прави вписване. 

 

Чл. 14. (1) Министърът на културата се произнася по искането за вписване в 7-дневен 

срок от подаване на заявлението, като издава удостоверение за регистрация по образец 

съгласно приложения № 2 и 3 от Закона за меценатството или прави мотивиран отказ 

за регистрация, като писмено уведомява лицето. 

(2) Отказът да се извърши вписването се отбелязва в съответния регистър. 

 

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) (1) Регистрираните лица – 

меценати и организации, подпомагащи културата, са длъжни писмено да уведомят 

министъра на културата за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 7-

дневен срок от настъпването им. Промените се заявяват по реда на чл. 4 – за меценатите, 

и чл. 7 – за организациите, подпомагащи културата. 

(2) Промените се вписват в съответния регистър в 7-дневен срок от подаване на 

заявлението по ал. 1. 

 

Чл. 16. Вписването се извършва ръкописно със синьо или черно мастило или химикал и 

в електронната база данни. 

 

Чл. 17. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. При поправка на 

техническите грешки, допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка 

и се подписва. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 1. В края на календарната година наличните данни за обстоятелствата, подлежащи на 

вписване на хартия и в електронната база данни, се архивират. 

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за меценатството. 
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Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г.  

ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЗАКОНА  

ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО  

(ОБН. – ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012 Г.) 

 

§ 8. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в  „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

595  

 

Наредба № Н-1 от 14 март 2007 г. за информационния регистър  
на културните организации 

 

 

Издадена от Министерството културата 

Обн. ДВ. бр. 26 от 27 Март 2007 г., попр. ДВ. бр. 28 от 3 Април 2007 г., изм. ДВ. бр. 5 от 14 

Януари 2011 г., изм. ДВ. бр. 100 от 20 Декември 2011 г. 

 

Раздел I. 

Общи разпоредби 

 

Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и поддържането на информационен 

регистър на културните организации от Министерството на културата. 

 

Чл. 2. Регистърът се води от определени от министъра на културата длъжностни лица. 

Раздел II. 

Регистриране 

 

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Информацията в регистъра 

се набира въз основа на заявления, подадени писмено или по електронен път. В 

случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на 

Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите се прилагат във 

вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. Заявлението се подава по 

образец съгласно приложение № 1 и съдържа: 

1. наименование на организацията, седалище и адрес на управление; 

2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ или по търговския регистър; 

3. форма на собственост, начин на създаване, предмет на дейност и начин на управление 

и представителство. 

(2) Заявлението за вписване в регистъра се подава преди започване на дейността на 

културната организация. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Към заявлението се прилага акт 

за създаване на културната организация в случаите, когато актът не е обнародван или 

вписан в публичен регистър. 

 

Раздел III. 

Обстоятелства, подлежащи на вписване 

 

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) В деловодната система на 

Министерството на културата по реда на тяхното постъпване се вписват всички 

заявления, като се записват входящият номер на заявлението, наименованието на 

културната организация и на представляващото я лице. 

(2) Номерата в деловодната система са последователни във възходящ ред за 

календарната година. 
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Чл. 5. (1) Определено от министъра на културата длъжностно лице проверява 

наличието на заявлението и приложените към него заверени копия от документи и 

образува преписка.  

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) При установяване на недостатъци 

или непълноти в заявлението и в приложените документи длъжностното лице, водещо 

регистъра, дава указания на заявителя да отстрани допуснатите нередности в 14-дневен 

срок от получаване на уведомлението за това. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила 

от 20.12.2011 г.) В преписката по ал. 1 се класират: 

1. заявлението по чл. 3, ал. 1 и приложените към него документи съгласно приложение 

№ 1; 

2. служебно получените документи от длъжностното лице; 

3. информационната карта по чл. 6, ал. 1, попълнена от длъжностното лице; 

4. указанията по ал. 2; 

5. удостоверението по чл. 8, ал. 3 или отказът за издаване на удостоверение. 

 

Чл. 6. (1) (Попр. – ДВ, бр. 28 от 2007 г.) Когато представените документи отговарят на 

изискванията по наредбата, длъжностните лица, водещи регистъра, в 14-дневен срок от 

подаване на заявлението или от изпълнението на указанията по чл. 5, ал. 2 попълват 

информационна карта за културната организация по образец съгласно приложение № 

2.  

(2) (Попр. – ДВ, бр. 28 от 2007 г.) При неизпълнение на указанията по чл. 5, ал. 2 

постъпилите документи се връщат на заявителя. 

 

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Регистърът е публичен и 

достъпът до него се осъществява чрез интернет страницата на Министерство на 

културата. 

(2) Регистърът се поддържа върху хартиен носител и в електронна база данни.  

(3) (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Регистърът върху хартиен носител 

се води в томове, които се образуват от подредените информационни карти по реда на 

вписването им. Номерирането на информационните карти и на томовете започва всяка 

календарна година. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на 

регистъра и номерът на тома. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Регистърът в електронен вид 

съдържа база данни относно: 

1. наименованието на културната организация, седалище и адрес на управление; 

2. лицето, представляващо организацията;  

3. индивидуалния регистрационен номер по чл. 8, ал. 1; 

4. единния идентификационен код по БУЛСТАТ или по търговския регистър. 

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) При несъответствие 

между записа на хартиен носител и електронната база данни действие поражда този, 

който е воден на хартия. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 100 от 2011 

г., в сила от 20.12.2011 г.) Достъпът до информацията в регистъра се осъществява чрез 
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справка. Всеки може да поиска изготвяне на справка за вписаната информация след 

подаване на писмено искане до министъра на културата. Справката се предоставя в 14-

дневен срок от подаване на искането. 

 

Чл. 8. (1) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Всяка културна организация 

се вписва в регистъра с индивидуален регистрационен номер, който се състои от 

пореден номер на вписването в информационния регистър и от поредния номер на 

вписването за съответната календарна година. 

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) За извършеното вписване 

в регистъра на културната организация се издава удостоверение по приложение № 3. 

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Удостоверението се 

издава от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице. 

 

Чл. 9. (1) При промяна на някое от обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, 

лицето, което представлява културната организация, в 14-дневен срок писмено 

уведомява за това Министерството на културата. 

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат копия от документите, удостоверяващи 

настъпилата промяна. 

(3) Промените по ал. 1 се отразяват в информационния регистър по реда на вписването 

на данните за културната организация в него. 

 

Чл. 10. В регистъра не се допускат поправки. При поправка на техническите грешки, 

допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка и се подписва. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 1. В чл. 3, ал. 3, т. 1 буква „в“ влиза в сила от 1.VII.2007 г. 

 

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Лицата, регистрирани по реда на 

Търговския закон и Закона за кооперациите, до пререгистрацията си по Закона за 

търговския регистър при подаване на заявление за вписване в информационния 

регистър на културните организации представят съдебно решение за първоначална 

регистрация, удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация, карта за 

идентификация по регистър БУЛСТАТ. 

 

§ 3. Наредба № 1 от 2000 г. за информационния регистър на културните организации 

(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 27 от 2003 г.) се отменя. 

 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на 

културата. 
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Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-1 ОТ 2007 Г.  

ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.) 

 

§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в  „Държавен вестник“. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-1 ОТ 2007 Г.  

ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

(ОБН. – ДВ, БР. 100 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2011 Г.) 

 

§ 7. Образуваните производства по вписване в регистъра до влизането в сила на тази 

наредба се довършват по реда на тази наредба. 

 

§ 8. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в  „Държавен вестник“. 

Забележка: Приложенията към настоящата наредба са достъпни на интернет 

страницата на Министерството на културата 
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Наредба № Н-6 от 29 юни 2007 г. за организацията и творческата 
дейност  в държавните културни институти, в държавните културни 

институти с национално значение и в българските културни 
институти в чужбина 

 

Издадена от министъра на културата 

Обн. ДВ. бр. 60 от 24 Юли 2007 г. 

 

Раздел I. 

Общи положения 

 

Чл. 1. С тази наредба се определя организацията на творческата дейност в държавните 

културни институти, в държавните културни институти с национално значение и в 

българските културни институти в чужбина. 

 

Раздел II. 

Организиране и отчитане на творческата дейност на държавните културни 

институти в областта на театъра, музиката и танца, държавните музеи и 

художествени галерии и Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

 

Чл. 2. (1) Държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца, 

държавните музеи и художествени галерии и Народната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ при определяне на своите задачи за съответна календарна година изготвят: 

1. репертоарен план, който съдържа: 

a) заглавие, автор, постановъчен екип – режисьори, сценографи, композитори, 

хореографи – за театрите; 

б) заглавие, автор, композитори, сценаристи, диригенти, солисти, режисьори, 

хореографи, сценографи – за културните институти в областта на музиката и танца; 

2. годишен план, който съдържа: 

а) експозиционна, събирателска, фондова и научно-изследователска дейност, културен 

календар, връзки с обществеността, училищно-образователни програми, 

административно-стопанска дейност, съвместни програми и проекти за постигане на 

общи цели с други държавни и общински институти и частни културни организации; 

международна дейност – за държавните музеи и художествени галерии; 

б) библиотечно-информационна, културна и научна дейност на библиотеката и мерки 

за съхраняване и ползване на книжовното наследство – за Народната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“. 

(2) Държавните културни институти по ал. 1 в срок до 30 октомври представят в 

Министерството на културата репертоарните и годишните планове за следващата 

календарна година. 
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Чл. 3. (1) Държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца и 

държавните музеи и художествени галерии при осъществяване на дейността си 

създават и поддържат база данни, както следва: 

1. театрите за всички реализирани спектакли относно: 

а) брой собствени представления; 

б) брой гостуващи представления; 

в) брой зрители от собствени представления; 

г) брой зрители от гостуващи представления; 

д) приходи от собствени представления; 

е) приходи от гостуващи представления; 

ж) отстъпени и ползвани авторски и сродни на тях права; 

2. театрите за осъществени нови спектакли относно: 

а) дата на премиера; 

б) брой представления; 

в) брой зрители; 

г) брой гостуващи артисти; 

д) постановъчни екипи; 

е) инвестиции в създаването на спектакъла; 

ж) приход от спектакъла; 

з) отстъпени и ползвани авторски и сродни на тях права; 

3. културните институти в областта на музиката и танца относно: 

а) брой концерти и спектакли по жанрове; 

б) обща посещаемост в страната на концертите и спектаклите по жанрове; 

в) средна посещаемост на концертите и спектаклите в страната (брой посетители); 

г) брой програми с български произведения; 

д) брой концерти и спектакли при гостувания в други градове в страната; 

е) брой концерти и спектакли, адресирани към детската и младежката аудитория; 

ж) брой концерти и спектакли – юбилеи, чествания и др.; 

з) брой премиерни концерти и спектакли; 

и) брой концерти и спектакли с гостуващи солисти и диригенти; 

к) брой гостуващи концерти и спектакли; 

л) брой зрители от гостуващи концерти и спектакли; 

м) постановъчни екипи; 

н) приход от концертите и спектаклите; 

о) отстъпени и ползвани авторски и сродни на тях права; 

4. държавните музеи и художествени галерии: 

а) брой движими паметници на културата, постъпили във фондовете; 

б) брой инвентирани материали във фондовете (документиране); 

в) брой и видове експозиции; 

г) брой посетители и изнесени беседи от екскурзовод; 

д) брой изяви в научно-популяризаторската работа; 

е) брой научни изяви и съдебни експертизи; 

ж)брой извършена препараторска, дермопластична, консервационна и реставрационна 

работа; 

з) брой заснимания – позитиви и негативи, цифрови снимки и видеоматериали; 
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и) приходи от музейни дейности; 

к) сравнителни таблици по музейна дейност; 

л) брой посетители по възраст; 

м) приходи от проекти. 

(2) Държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца попълват 

персонални карти за заетост, както следва: 

1. за заетост на режисьора, който е в трудово правоотношение с театъра, съгласно 

приложение № 1; 

2. за заетост на сценографа, който е в трудово правоотношение с театъра, съгласно 

приложение № 2; 

3. за заетост на актьора и актрисата, които са в трудово правоотношение с театъра, 

съгласно приложение № 3; 

4. за заетост на диригента, хореографа и солиста, които са в трудово правоотношение с 

държавния културен институт в областта на музиката и танца, съгласно приложение 

№ 4. 

(3) Държавните културни институти в областта на музиката и танца за длъжностите 

извън тези по ал. 2, т. 4 попълват персонални карти за заетост по образци, одобрени от 

директора на института. 

(4) Държавните културни институти предоставят в Министерството на културата до 

десето число на месеца, следващ изтичането на шестмесечието, информация за данните 

по ал. 1 и заверено копие от персоналните карти по ал. 2. 

(5) Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ предоставя в Министерството на 

културата в срока по ал. 4 информация за: 

1. основните показатели: брой читатели, брой набавени библиотечни документи, брой 

библиотечни документи, заети на читатели, брой периодични издания, брой посещения 

на читатели, информационно обслужване (информационни продукти, библиографски 

справки, информационни материали); 

2. реализирането на дейности, свързани с обновяване на библиотечното обслужване: 

степен на автоматизация, създадени собствени бази данни, осъществен достъп до 

международни бази данни, дигитализирани документи, реставрация и консервация; 

3. изложби и друга културно-творческа дейност; 

4. международната дейност и сътрудничество с други национални библиотеки, 

международни организации и културни институции; 

5. научната дейност, публикувани научни изследвания; 

6. издателската дейност. 

 

Чл. 4. Държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца, за 

които има осигурени средства за финансиране от общинските бюджети по реда на чл. 5, 

ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, представят на съответната община 

репертоарните планове по чл. 2, ал. 1 и информация за данните по чл. 3, ал. 1. 

 

Чл. 5. Директорите на държавните културни институти в областта на музиката и танца 

уреждат в правилника за вътрешния трудов ред продължителността и начина за 
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изпълнение на трудовите задължения за длъжности от творческия персонал извън 

времето на репетициите, концертите и спектаклите. 

 

Раздел III. 

Анализ на творческата дейност на държавните културни институти в областта  

на сценичните изкуства, държавните музеи и художествени галерии  

и Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

 

Чл. 6. (1) Дирекциите от специализираната администрация на Министерството на 

културата, отговарящи за съответното културно направление, извършват анализ на 

информацията по чл. 3, ал. 4 и 5 и следят за реализацията на задачите, посочени в 

репертоарния и годишния план по чл. 2, ал. 1. 

(2) Анализите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Министерството на 

културата. 

(3) Дирекциите от специализираната администрация на Министерството на културата 

предоставят информация за състоянието на съответното културно направление на 

обществено-експертните съвети по чл. 16 от Закона за закрила и развитие на културата. 

(4) Министерството на културата може да привлича експерти за осъществяването на 

независима оценка на художественото състояние на дейността на държавните културни 

институти в областта на театъра, музиката и танца. 

 

Раздел IV. 

Организация на творческата дейност  

на българските културни институти в чужбина 

 

Чл. 7. (1) Директорите на българските културни институти в чужбина изготвят проекти 

на шестмесечни програми за културната дейност на институтите. При изготвянето на 

програмите се взимат предвид постъпилите предложения от Министерството на 

културата и негови второстепенни разпоредители, както и отделни творци, български 

и чуждестранни граждани, творчески колективи, общински и областни структури, 

български и чуждестранни неправителствени организации. 

(2) Проектите на програмите по ал. 1 съдържат кратко описание на всяка предложена 

проява, нейните автори, организатори и участници. Те се изпращат за съгласуване в 

дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, 

отговаряща за международната дейност, както следва: 

1. до 1 декември – за първото шестмесечие на следващата календарна година; 

2. до 1 юни – за второто шестмесечие на календарната година. 

(3) Директорите на българските културни институти в чужбина уведомяват дирекцията 

от специализираната администрация на Министерството на културата, отговаряща за 

международната дейност, за настъпили промени в програмата, съгласувана по реда на 

ал. 2. 

(4) Директорите на българските културни институти в чужбина изготвят шестмесечни 

отчети за културната дейност на съответния институт. 

(5) Отчетите по ал. 4 съдържат данни за източниците на финансиране на проявите и 

постигнатия ефект от тях: ниво на посещаемост на проявите, ниво на медиен интерес, 
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проявен интерес от страна на културната общественост в страната домакин, откриване 

на нови възможности за партньорства и реализиране на съвместни проекти. Отчетите 

се изпращат в дирекцията от специализираната администрация на Министерството на 

културата, отговаряща за международната дейност, както следва: 

1. до 15 юли – за първото шестмесечие на календарната година; 

2. до 15 януари – за второто шестмесечие на предходната календарна година. 

(6) Директорите на българските културни институти в чужбина представят в 

дирекцията от специализираната администрация на Министерството на културата, 

отговаряща за международната дейност, ежемесечно до пето число кратка информация 

и отчет за осъществените прояви. 

 

Раздел V. 

Организиране на концерти, спектакли и изложби  

в чужбина на държавните културни институти 

 

Чл. 8. (1) Директорът на държавен културен институт в изпълнение на правомощията 

си сключва договори за организиране и провеждане в чужбина на спектакли, концерти 

и изложби от държавния културен институт. 

(2) Директорът на държавния културен институт предоставя информация за хода на 

преговорите по сключването на договора по ал. 1 на министъра на културата чрез 

директора на дирекцията от специализираната администрация на Министерството на 

културата, отговаряща за съответното културно направление. 

 

Чл. 9. (1) Договорът по чл. 8, ал. 1 се сключва, изпълнява и отчита от директора на 

държавния културен институт при спазване принципите за законосъобразност, 

ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверното отчитане на изпълнението 

на бюджета на културния институт. 

(2) В договора задължително се уреждат отношенията, свързани с репертоара и срока на 

концертите и спектаклите, съответно предмета и срока на изложбата, правата и 

отговорностите на страните, начина и мястото на изписване на името на културния 

институт върху афишите. 

(3) Директорите на държавните културни институти не могат да договарят условия, 

уронващи професионалния престиж на института. 

 

Чл. 10. Проектът на договор по чл. 8, ал. 1 се представя от директора на държавния 

културен институт в едномесечен срок преди подписването в Министерството на 

културата за становище относно неговата законосъобразност и финансова 

целесъобразност. 

 

Чл. 11. (1) Директорът на държавния културен институт предоставя в Министерството 

на културата копие от договора в 3-дневен срок от подписването му. 

(2) Директорът на държавния културен институт в 15-дневен срок от изтичането на 

срока на договора представя в Министерството на културата информация относно 

осъществяването на концертите, спектаклите или изложбата. 



 

Венцислав Велев 

604 

(3) Дирекциите от специализираната администрация на Министерството на културата, 

отговарящи за съответното културно направление, съставят досие по всеки договор за 

организиране и провеждане на спектакъл, концерт или изложба в чужбина, което 

съдържа документите по чл. 10 и чл. 11, ал. 1 и 2. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на наредбата „длъжности от творческия персонал в държавните 

културни институти в областта на музиката и танца“ са: акомпаниатор, артист – хорист, 

артист – солист, главен диригент, главен хормайстор, джазов певец, диригент, естраден 

певец, инструменталист – солист, композитор, концертмайстор, корепетитор, 

оркестрант, оркестратор, фолклорен певец, помощник – концертмайстор, солист – 

оркестрант, хормайстор, балетмайстор, балетен репетитор, балерина (балетист, 

хореограф, примабалерина) премиер балетист, актьор, актьор – стажант, главен 

режисьор, постановчик, първи асистент на режисьора, режисьор. 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на 

културата. 

 

Забележка: Приложенията към настоящата наредба са достъпни на интернет 

страницата на Министерството на културата 
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Наредба № 1 от 23 юни 2004 г. за реда за водене на единен публичен 
регистър по глава Четвърта от Закона за филмовата индустрия 

 

 

Издадена от министъра на културата 

Обн. ДВ. бр.60 от 9 Юли 2004 г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 

Декември 2011 г. 

 

Раздел I. 

Общи положения 

 

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за водене от Изпълнителна агенция 

„Национален филмов център“ на единния публичен регистър на: 

1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмовите продуценти; 

2. разпространителите на филми в Република България; 

3. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България; 

4. киносалоните в Република България; 

5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията 

на Република България, включително и копродукциите с български продуценти; 

6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България. 

7. (нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или 

съвместно с Българската национална телевизия. 

 

Чл. 2. (1) Дейността по чл. 1 се осъществява от дирекция „Финансово-стопанска и 

административно-правна дейност“ на Изпълнителна агенция „Национален филмов 

център“. 

(2) Директорът на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“ определя със 

заповед длъжностните лица, които водят и съхраняват регистъра по чл. 1. 

 

Чл. 3. (1) Регистърът по чл. 1 се поддържа върху хартиен и електронен носител. 

(2) Регистърът върху хартиен носител се води в томове, страниците на които се 

номерират. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра и 

номерът на тома. 

(3) За всяка регистрация се отделя партида с необходимия брой страници. 

(4) Когато определените страници се изпълнят, в същия или друг том се отделя 

необходимият брой нови страници, на които вписванията продължават под 

първоначалния номер. В графата за отбелязвания и заличавания на последната 

изписана страница се написва „продължение“ и се отбелязват номерът на тома и на 

отделените нови страници за същото лице, а при номера на първия нов лист се написва 

„продължение от том № ..., страница № ...“. 

 

Чл. 4. (1) За всяко вписано в регистъра лице се създава досие. 

(2) Към единния регистър се води азбучник по образец съгласно приложение № 1. 
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(3) Данните в азбучника се нанасят след вписването в регистъра. 

 

Чл. 5. (1) Длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 след всяко вписване поставя датата и се 

подписва. 

(2) Всяка промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, подлежи на отбелязване. 

(3) Допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно. 

(4) Отбелязването и заличаването се извършват по начин, който не засяга целостта на 

информацията за вписаните вече обстоятелства. 

(5) В случаите по ал. 4 длъжностното лице задължително посочва основанието и датата 

на извършеното действие и се подписва. 

 

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Данните в регистъра по чл. 1 са публични, с 

изключение на тези, представляващи „лични данни“ по смисъла на Закона за защита на 

личните данни. 

 

Раздел II. 

Ред за водене на единния регистър 

 

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Единният регистър съдържа седем раздела: 

1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмовите продуценти; 

2. разпространители на филми в Република България; 

3. лица, осъществяващи показ на филми на територията на Република България; 

4. киносалоните в Република България; 

5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията 

на Република България, включително и копродукциите с български продуценти; 

6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България. 

7. (нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или 

съвместно с Българската национална телевизия. 

 

Чл. 8. (1) Всяко заявление се вписва с уникален пореден номер. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистрационният номер за разделите по чл. 7, т. 1, 2, 3, 

4, 5 и 7 се състои от десет цифри, както следва: 

1. от първа до четвърта – годината на регистрация; 

2. пета и шеста – индекс за: 

а) (изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмови продуценти – 10; 

б) разпространители на филми в Република България: 

ба) разпространители на филми за киносалони – 21; 

бб) разпространители на филми за видео/DVD – 22; 

бв) разпространители на филми за киносалони и видео/DVD – 23; 

в) лица, осъществяващи показ на филми на територията на Република България – 30; 

г) киносалоните в Република България: 

га) киносалони, регистрацията на които е поискана от техните собственици – 41; 

гб) киносалони, регистрацията на които е поискана от лицата, които ги ползват – 42; 

д) филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията 

на Република България, включително и копродукциите с български продуценти – 50; 
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е) (нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или 

съвместно с Българската национална телевизия – 60 

3. от седма до десета – поредния номер в раздела на регистъра. 

(3) Регистрационният номер на раздел шест се състои от десет цифри, както следва: 

1. първа и втора – година на регистрация; 

2. трета – индекс за вида разпространение и/или показ: 

а) за киносалони – 1; 

б) за видео/DVD – 2; 

в) за киносалони и видео/DVD – 3; 

3. от четвърта до седма – поредния номер на разпространителя и/или извършващия 

показ; 

4. от осма до десета – поредния номер на визата за календарната година. 

 

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистърът в раздел филмовите продуценти се 

води по образец съгласно приложение № 2 и съдържа информация за: 

1. данни за регистрацията на продуцента; 

2. лични данни за лицата, представляващи продуцента; 

3. данни за дейността на продуцента преди регистрацията; 

4. други важни обстоятелства от значение за регистрацията. 

(2) Регистърът в раздел разпространители на филми в Република България се води по 

образец съгласно приложение № 3 и съдържа информация за: 

1. данни за регистрацията на разпространителя; 

2. лични данни за лицата, представляващи разпространителя; 

3. други важни обстоятелства от значение за регистрацията. 

(3) Регистърът в раздел лица, осъществяващи показ на филми на територията на 

Република България, се води по образец съгласно приложение № 4 и съдържа 

информация за: 

1. данни за търговската регистрация на лицето; 

2. лични данни за представляващите; 

3. данни за местата, служещи за показ на филми; 

4. други важни обстоятелства от значение за регистрацията. 

(4) Регистърът в раздел киносалоните в Република България се води по образец 

съгласно приложение № 5 и съдържа информация за: 

1. местоположение на киносалона и основни технически характеристики и данни; 

2. данни за заявителя; 

3. данни за собствеността върху киносалона; 

4. други важни обстоятелства от значение за регистрацията. 

(5) Регистърът в раздел филмови продукции, осъществявани от чуждестранни 

продуценти на територията на Република България, включително и копродукции с 

български продуценти, се води по образец съгласно приложение № 6 и съдържа 

информация за: 

1. заглавие на продукцията и данни за продуцента; 

2. данни за договорите, сключвани между продуцента и копродуцента, продуцента и 

техническия и актьорския екип; 
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3. лични данни за лицата, представляващи продуцента; 

4. данни за продукцията; 

5. други важни обстоятелства от значение за регистрацията. 

(6) Регистърът в раздел филмите, получили виза за разпространение и показ в 

Република България, се води по образец съгласно приложение № 7 и съдържа 

информация за: 

1. данни за издадената виза за разпространение и/или показ; 

2. данни за филма; 

3. данни за продуцента и представителите му; 

4. данни за отстъпените права и срока на действие на тези договори; 

5. други важни обстоятелства от значение за регистрацията. 

(7) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистърът в раздел филми, създадени с подкрепата на 

агенцията или съвместно с Българската национална телевизия, се води по образец 

съгласно приложение № 7а и съдържа информация за: 

1. заглавие на продукцията и данни за продуцента и за продукцията; 

2. данни за размера на финансирането от страна на агенцията; 

3. дата на завършване на филма; 

4. други важни обстоятелства от значение за регистрацията. 

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Вписването в регистъра 

в случаите по чл. 19, ал. 2 от Закона за филмовата индустрия започва по писмено 

заявление, подадено лично или по електронен път по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис. Към заявлението се прилагат копия или електронни 

копия на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9, с изключение на 

вписаните в публични регистри. 

(2) При пропуски, фактически грешки или несъответствия в приложените документи 

директорът на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ определя срок и 

дава указания за отстраняването им. 

 

Чл. 11. (1) Директорът на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е 

длъжен да организира незабавното вписване в регистъра от длъжностното лице след 

събиране на информацията по чл. 9. 

(2) За всяка извършена регистрация длъжностното лице създава досие, което съдържа: 

1. заявлението и решенията на Националната комисия за категоризация на филми; 

2. документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9. 

 

Чл. 12. (1) За извършеното вписване в единния публичен регистър на подалите 

заявление лица се издават удостоверения по образец съгласно приложение № 8. 

(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават на всяко заинтересувано лице след подаване на 

молба до директора на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. 

 

Чл. 13. (1) При промяна на някое от вписаните в регистъра обстоятелства и след 

представяне на документи, удостоверяващи тази промяна, длъжностно лице извършва 

отбелязване в регистъра. 
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(2) След влизане в сила на заповедта по чл. 23 от Закона за филмовата 

индустрия длъжностното лице вписва в регистъра номера на заповедта и датата, от 

която е в сила заличаването на регистрацията. 

 

Заключителни разпоредби 

 

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 24 от Закона за филмовата 

индустрия. 

 

Заключителни разпоредби 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г.  

ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕДИНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  

ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ 

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 г.) 

 

§ 2. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в  „Държавен вестник“. 

 

 

Забележка: Приложенията са достъпни през интернет сайта на Министерството на 

културата, както и на ИА „Национален филмов център“ 
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2.2.МЕЖДУНАРОДНИ НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ,  
 ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е   СТРАНА  

 

2.2.1. КОНВЕНЦИИ НА ЮНЕСКО 
 

 

– Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство  

– Конвенция за защита на културните ценности в случаи на въоръжен конфликт  

– Конвенция за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен 

внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности 

– Конвенция за опазване на подводното културно наследство 

– Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство 

– Конвенция за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно 

изразяване 

– Универсална конвенция за авторското право 
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КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО  
И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

 

 

Приета с Разпореждане на Бюрото на Министерския съвет – № 13 от 4 февруари 1974 г. 

В сила от 17 септември 1975 г. Публикувана в ДВ, бр.44 от 27 Май 2005г. 

 

Генералната конференция на Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура на своята седемнадесета сесия, проведена в Париж от 17 

октомври до 21 ноември 1972 г., 

Като съзнава, че световното културно и природно наследство е застрашено все 

повече и повече от разрушаване, което се дължи не само на традиционните причини за 

деградация, но и на самото развитие на обществено-икономическия живот, в резултат 

на което се задълбочават увреждащите и разрушителните явления, 

Като отбелязва, че разрушението или изчезването на дадено културно и природно 

наследство представлява пагубна загуба за цялото човечество, 

Като отчита, че опазването на това наследство на национално ниво е 

незадоволително поради големите средства, от които се нуждае, и недостатъчните 

икономически, научни и технически ресурси на страната, на чиято територия се намира 

съответното наследство, което подлежи на съхранение, 

Като напомня Устава на ЮНЕСКО, който предвижда съдействие на Организацията 

за запазване, развитие и разпространение на знания, за насърчаване на дейността по 

опазване и защита на световното наследство, както и за създаване на международни 

конвенции в тази област, които да бъдат препоръчани на заинтересованите народи, 

Като отчита, че съществуващите международни конвенции, препоръки и 

резолюции в областта на културното и природното наследство утвърждават значението 

на дейността по опазване на това уникално и незаменимо наследство за цялото 

човечество, независимо на кой народ принадлежи, 

Като взема под внимание, че отделни обекти на културното и природното 

наследство представляват изключителен интерес и се нуждаят от опазване като 

елемент от световното наследство на цялото човечество, 

Като съзнава, че широкият обхват и сериозност на новите опасности, които 

застрашават културното и природното наследство от изключително световно значение, 

налагат необходимостта от участие на цялата международна общност в опазването на 

това наследство посредством колективно съдействие, което няма да замени, а ще 

допълни ефективно дейността на заинтересованата страна, 

Като счита, че е наложително да се приемат нови договорни разпоредби в тази 

област, които следва да утвърдят ефикасна постоянна система за колективна защита на 

културното и природното наследство от изключително световно значение, изградена на 

базата на съвременните научни методи, 

След като взе решение на своята шестнадесета сесия, че този въпрос следва да бъде 

предмет на международна конвенция, приема на шестнадесети ноември 1972 г. тази 

конвенция. 
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Определения на културното и природното наследство 

 

Член 1 

За целите на тази конвенция терминът „културно наследство“ включва: 

паметниците: архитектурни произведения, скулптури или монументална живопис, 

археологически елементи или структури, надписи, пещери и групи от елементи с 

изключително световно значение от гледна точка на историята, изкуството или науката, 

ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, които поради своята 

архитектура, своето хармонично единство или своята интеграция в околната среда имат 

изключително световно значение от гледна точка на историята, изкуството или науката, 

забележителните места: човешки творби или произведения, създадени съвместно от 

човека и природата, както и зоните, включително и археологичните обекти с 

изключително световно значение от гледна точка на историята, естетиката, 

етнологията или антропологията. 

 

Член 2 

За целите на тази конвенция терминът „природно наследство“ включва: 

природните паметници, състоящи се от физически и биологически образувания или 

групи от такива образувания с изключително световно значение от естетическа или 

научна гледна точка, 

геологическите и физиографическите образувания и строго определените зони, които 

представляват местообитание на застрашени животински и растителни видове с 

изключително световно значение от научна гледна точка или от гледна точка на 

необходимостта от тяхното съхранение, 

строго определените природни обекти или зони с изключително световно значение от 

научна гледна точка, от гледна точка на необходимостта от тяхното съхранение или 

поради уникалната им природна красота. 

 

Член 3 

Всяка държава – страна по тази конвенция, трябва да определи и да разграничи 

различните видове обекти, разположени на нейна територия и посочени в чл. 1 и 2. 

 

Национална и международна защита на културното  

и природното наследство 

 

Член 4 

Всяка държава – страна по тази конвенция, признава задължението си да осигури 

идентификация, защита, съхранение, популяризация и предаване на бъдещите 

поколения на посоченото в чл. 1 и 2 културно и природно наследство, разположено на 

нейната територия. Тя трябва да се стреми да полага максимални усилия за 

осъществяването на тази цел, като използва както наличните си ресурси, така и 

международната помощ и сътрудничество, които могат да й бъдат оказани във 

финансово, художествено, научно и техническо отношение. 
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Член 5 

За да осигурят защита и достатъчно ефикасно съхранение, както и възможно най-

активна популяризация на културното и природното наследство, разположено на 

тяхната територия – в зависимост от специфичните условия във всяка страна, 

държавите – страни по тази конвенция, ще се стремят по възможност: 

(а) да провеждат обща политика, която да даде конкретна функция на културното и 

природното наследство в обществения живот, както и да включи опазването на това 

наследство в програмите на общото планиране; 

да създадат на своята територия – там, където не съществуват, една или повече служби 

за защита, съхранение и популяризиране на културното и природното наследство, които 

разполагат със съответния квалифициран персонал и средства за изпълнение на 

възложените им задачи; 

да оказват съдействие на научните и техническите изследвания и разработки и да 

усъвършенстват методите за интервенция, които дават възможност на съответната 

страна да посрещне опасностите, заплашващи нейното културно или природно 

наследство; 

да приемат адекватни юридически, научни, технически, административни и финансови 

мерки за идентификация, защита, съхранение, пропагандиране и съживяване на това 

наследство; и 

(е) да оказват съдействие за създаване на национални или регионални центрове за 

подготовка в областта на защитата, съхранението и пропагандирането на културното и 

природното наследство с цел да се поощряват научните изследвания в тази област. 

 

Член 6 

Като зачитат суверенитета на държавите, на чиято територия се намира културното и 

природното наследство, посочено в чл. 1 и 2, и без да накърняват разпоредбите на 

вещното право, предвидени в националното законодателство по отношение на така 

нареченото наследство, държавите – страни по тази конвенция, признават, че то 

представлява световно наследство и че цялата международна общност следва да си 

сътрудничи за осигуряване на неговата защита. 

Държавите – страни по тази конвенция, се задължават в съответствие с разпоредбите й 

да съдействат за идентификацията, защитата, съхранението и пропагандирането на 

културното и на природното наследство, посочено в параграфи 2 и 4 на чл. 11, ако 

държавата, на чиято територия се намира то, поиска изрично подобно съдействие. 

Всяка от държавите – страни по тази конвенция, се ангажира да не предприема 

преднамерени мерки, които пряко или косвено могат да увредят културното и 

природното наследство, посочено в членове 1 и 2, разположено на територията на други 

държави – страни по тази конвенция. 

 

Член 7 

За целите на тази конвенция под наименованието международна защита на културното 

и на природното наследство следва да се разбира създаването на система за 

международно сътрудничество и съдействие на държавите – страни по тази конвенция, 
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по отношение на усилията, които полагат за опазване и идентификация на това 

наследство. 

Междуправителствен комитет за защита  

на световното културно и природно наследство 

 

Член 8 

Към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура се учредява 

Междуправителствен комитет за защита на културното и природното наследство с 

изключително световно значение, наречен „Комитет за световното наследство“. Той е 

съставен от 15 държави – страни по тази конвенция, избрани от държавите – страни по 

конвенцията, взели участие в Общата асамблея, провеждана по време на редовните 

сесии на Генералната конференция на Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Броят на страните – членки на Комитета, 

следва да се увеличи на 21 от редовната сесия на Генералната конференция, последвала 

влизането в сила на тази конвенция за най-малко 40 държави. Изборът на членове на 

Комитета трябва да осигури справедливо представяне на различните региони и култури 

по света. На заседанията на Комитета може да присъства с право на съвещателен глас по 

един представител от Международния изследователски център за изследвания по 

консервацията и реставрацията на културните паметници (Римския център – ICCROM), 

от Международния съвет за паметниците и природните забележителности (ICOMOS) и 

на Международния съюз за опазване на природата и нейните ресурси (UICN), към които 

по искане на държавите членки, участвали в Общата асамблея, провеждана по време на 

редовните сесии на Генералната конференция на Организацията на обединените нации 

за образование, наука и култура, могат да се присъединят и представители на други 

междуправителствени или неправителствени организации със сходни цели. 

 

Член 9 

Страните-членки на Комитета за световно наследство, изпълняват своя мандат считано 

от края на редовната сесия на Генералната конференция, на която са били избрани, до 

края на третата следваща редовна сесия. 

В същото време мандатът на една трета от членовете, определени по време на първите 

избори, изтича в края на първата редовна сесия на Генералната конференция след 

сесията, на която са били избрани, а мандатът на втората трета от членовете, 

определени по същото време, изтича в края на втората редовна сесия на Генералната 

конференция след сесията, на която са били избрани. Имената на тези страни членки 

следва да бъдат изтеглени чрез жребий от председателя на Генералната конференция 

след първия избор. 

Страните – членки на Комитета, избират за свои представители квалифицирани 

експерти в областта на културното и на природното наследство. 

 

Член 10 

Комитетът за световно наследство приема свой вътрешен правилник. 

Комитетът може по всяко време да покани на своите заседания обществени или частни 

организации, както и частни експерти с цел консултации по конкретни въпроси. 
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За изпълнение на своите задачи Комитетът може да създаде консултативни органи, 

каквито сметне за необходими. 

Член 11 

Всяка от държавите – страни по тази конвенция, представя – в рамките на своите 

възможности – на Комитета за световно наследство списък с паметниците на 

културното и на природното наследство, разположени на нейна територия и подлежащи 

на вписване в списъка, предвиден в параграф 2 на този член. Този списък, който не се 

счита за изчерпателен, трябва да съдържа и документация за местоположението на 

въпросните обекти и интереса, който представляват.  

Въз основа на списъците, предоставени от страните в изпълнение на параграф 1, 

Комитетът съставя, обновява и разпространява под наименованието „Списък на 

световното наследство“ списък с ценностите на културното и на природното наследство 

съгласно определенията, посочени в чл. 1 и 2 на тази конвенция, и които според 

Комитета притежават изключително световно значение в съответствие с установените 

от него критерии за ценност. Обновеният списък следва да бъде разпространяван поне 

веднъж на всеки две години. 

Вписването на един паметник в Списъка на световното наследство може да се направи 

само със съгласие на заинтересованата страна. Вписването на даден паметник, 

разположен на територия, чийто суверенитет или юрисдикции са предмет на оспорване 

от няколко страни, не предрешава по никакъв начин правата на спорещите страни. 

Комитетът съставя, обновява и разпространява винаги когато се налага, под 

наименованието „Списък на застрашеното световно наследство“ списък на 

паметниците, включени в Списъка на световното наследство, чието опазване изисква 

осъществяване на значителна дейност и за които е поискана помощ в рамките на тази 

конвенция. Този списък съдържа и предварителна оценка на необходимите разходи. В 

него могат да фигурират само паметници от културното и природното наследство, които 

са застрашени от конкретна и сериозна опасност, като например заплаха от изчезване, 

предизвикана от бързото рушене на обекта, осъществяване на мащабно обществено или 

частно строителство, ускореното градско и туристическо развитие, разрушение 

вследствие на промененото използване или поради промяна в собствеността на земята, 

дълбоки изменения по неизвестни причини, изоставяне, наложено от най-различни 

причини, като избухнал или предстоящ въоръжен конфликт, природни бедствия и 

катаклизми, големи пожари, земетресения, свлачища, изригвания на вулкани, промяна 

в нивото на водите, наводнения, приливи. Комитетът може по всяко време в случай на 

спешност да направи ново вписване в Списъка на застрашеното световно наследство и 

да огласи незабавно това вписване. 

Комитетът определя критериите, според които даден паметник от културното и 

природното наследство може да бъде вписан в единия или другия списък съгласно 

параграфи 2 и 4 от този член. 

Преди да бъде даден отрицателен отговор на дадена молба за вписване в един от двата 

списъка съгласно параграфи 2 и 4 от този член, Комитетът се допитва до страната, на 

чиято територия са намира въпросният паметник на културното или природното 

наследство. 
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Комитетът със съгласието на заинтересованите страни съгласува и насърчава 

необходимите изследвания и проучвания за съставянето на списъците, посочени в 

параграфи 2 и 4 от този член. 

Член 12 

Фактът, че даден паметник от културното и природното наследство не е бил вписан в 

един от двата списъка, упоменати в параграфи 2 и 4 от член 11, в никакъв случай не 

означава, че той няма изключителна световна стойност за други цели, различни от тези, 

произтичащи от вписването в тези списъци. 

 

Член 13 

Комитетът за световно наследство получава и проучва молбите за международна 

помощ, формулирани от държавите – страни по тази конвенция, по отношение на 

паметниците на културното и на природното наследство, намиращи се на тяхна 

територия, които фигурират или подлежат на вписване в списъците, посочени в 

параграфи 2 и 4 на чл. 11. Цел на тези молби може да бъде защитата, опазването, 

популяризацията или възстановяването на тези паметници. 

Молбите за международна помощ в съответствие с параграф 1 на този член биха могли 

да визират идентификацията на паметниците на културното и природното наследство, 

определено в чл. 1 и 2, когато предварителните проучвания са показали, че е оправдано 

те да продължат. 

Комитетът решава дали да даде ход на тези молби, определя в случай на необходимост 

естеството и размера на отпуснатата помощ и разрешава сключване от негово име на 

необходимите споразумения със заинтересованото правителство. 

Комитетът определя реда и приоритета на своите интервенции. Той върши това, като се 

съобразява със значението на паметниците, които следва да бъдат запазени за 

световното културно и природно наследство, с необходимостта от осигуряване на 

международна помощ за най-представителните природни обекти или паметници на 

архитектурата и историята на народите от цял свят, със спешността на работите, които 

трябва да се предприемат, както и с размера на ресурсите на страните, на чиято 

територия се намират застрашените паметници, и по-специално до каква степен тези 

страни биха могли да осигурят опазването на тези паметници със собствени средства. 

Комитетът съставя, обновява и разпространява списък с паметниците, за които е 

отпусната международна помощ. 

Комитетът решава начините за използване на средствата от фонда, създаден в 

съответствие с чл. 15 от тази конвенция. Той търси средства с цел да увеличи неговите 

ресурси и предприема всички мерки, необходими за тази цел. 

За изпълнението на своите програми и проекти Комитетът сътрудничи с 

международните, националните, правителствените и неправителствените 

организации, преследващи цели, аналогични с целите на тази конвенция. Комитетът 

може да се обърне към тези организации, в частност към Международния 

изследователски център за изследвания по консервацията и реставрацията на 

културните паметници (Римския център – ICCROM), към Международния съвет за 

паметниците и природните забележителности (ICOMOS), към Международния съюз за 

опазване на природата и нейните ресурси (UICN), както и към други обществени или 

частни организации и частни експерти. 
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Решенията на Комитета се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите и 

гласуващите негови членове. Кворумът е съставен от мнозинство от членовете на 

Комитета. 

Член 14 

Комитетът за световно наследство е подпомаган от Секретариат, назначен от 

Генералния директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и 

култура. 

Генералният директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и 

култура, използвайки пълноценно съдействието на Международния изследователски 

център за изследвания по консервацията и реставрацията на културните паметници 

(Римския център – ICCROM), на Международния съвет за паметниците и природните 

забележителности (ICOMOS) и на Международния съюз за опазване на природата и 

нейните ресурси (UICN) в областта на тяхната компетентност и съответните им 

възможности, изготвя документацията на Комитета, дневния ред за неговите 

съвещания и осигурява изпълнението на неговите решения. 

 

Фонд за опазване на световното културно и природно наследство 

 

Член 15 

Създава се фонд за опазване на световното културно и природно наследство с 

изключително световно значение, наречен „Фонд на световното наследство“. 

Фондът е съставен от целеви средства съгласно разпоредбите на финансовия правилник 

на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. 

Ресурсите на фонда се състоят от: 

(а) задължителни и доброволни вноски от държавите – страни по тази конвенция; 

(b) вноски, дарения или завещания, които могат да бъдат направени от: 

други държави, 

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, другите 

организации от системата на Обединените нации, и по- точно Програмата за развитие 

на Обединените нации, както и други междуправителствени организации, обществени 

или частни организации или частни лица;  

(с) всички лихви върху ресурсите на фонда; 

(d) сума от сборовете и постъпленията от мероприятия, организирани в полза на фонда; 

и 

(е) всички останали ресурси, разрешени от правилника, който следва да бъде изготвен 

от Комитета за световно наследство. 

Вноските във фонда и другите форми на подпомагане за Комитета могат да се 

изразходват само за определените от Комитета цели. Комитетът може да приема вноски, 

предназначени само за определена програма или за конкретен проект, при условие че 

Комитетът е взел решение за реализация и изпълнение на съответната програма или 

проект. Вноските във фонда не могат да бъдат придружени от някакви политически 

условия. 
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Член 16 

Без да накърняват правото на каквато и да е доброволна вноска, държавите – страни по 

тази конвенция, се задължават да внасят редовно на всеки две години членски внос във 

Фонда за световно наследство, представляващ еднакъв процент за всички държави, 

който следва да бъде утвърден от Общата асамблея на държавите – страни по 

конвенцията, провеждана по време на редовните сесии на Генералната конференция на 

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. Това решение на 

Общата асамблея изисква наличие на мнозинство от присъстващите и гласуващи 

страни, които не са подали декларация съгласно параграф 2 на този член. 

Задължителната вноска на държавите – страни по конвенцията, в никакъв случай не 

може да надхвърли 1 % от техния обичаен членски внос в Организацията на 

обединените нации за образование, наука и култура. 

Въпреки това в съответствие с чл. 31 или 32 от тази конвенция всяка държава може да 

декларира при депозиране на своите документи за ратификация, приемане или 

присъединяване, че няма да бъде обвързана с разпорежданията на параграф 1 от този 

член. 

Всяка държава – страна по конвенцията, депозирала декларацията, предвидена в 

параграф 2 на този член, може по всяко време да изтегли тази декларация с писмено 

известие до Генералния директор на Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура, но изтеглянето на декларацията ще влезе в сила по 

отношение на задължителния членски внос на съответната държава едва от датата на 

провеждане на следващата Обща асамблея на държавите членки. 

За да може Комитетът да планира ефективно своята дейност, вноските на държавите – 

страни по конвенцията, които са депозирали декларация съгласно параграф 2 от този 

член, следва да бъдат внасяни редовно, но най-малко веднъж на две години, като не 

бъдат по-малки от сумата, която би следвало да внесат, ако са свързани с 

разпорежданията на параграф 1 от този член. 

Всяка държава – страна по конвенцията, която закъснее със задължителния или 

доброволния членски внос за текущата година и предходната календарна година, не 

може да бъде избирана в Комитета за световно наследство, като тази разпоредба не се 

прилага при първото приемане. Мандатът на такава държава, която вече е член на 

Комитета, изтича в момента на изборите, предвидени в чл. 8, параграф 1 от тази 

конвенция. 

 

Член 17 

Държавите – страни по тази конвенция, създават или насърчават създаването на 

национални, обществени и частни фондации или асоциации, имащи за цел да поощряват 

щедрите дарения за защита на културното и природното наследство, съгласно чл. 1 и 2 

на конвенцията. 

 

Член 18 

Държавите – страни по тази конвенция, оказват съдействие на международните 

кампании за събиране на средства, организирани с цел подпомагане на Фонда за 

световно наследство при Организацията на обединените нации за образование, наука и 
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култура. Те помагат за събирането на тези средства посредством споменатите в 

параграф 3 на чл. 15 организации. 

 

Условия и начини за предоставяне на международна помощ 

 

Член 19 

Всяка държава – страна по тази конвенция, има право да поиска международна помощ 

за паметници от културното и природното наследство с изключително световно 

значение, които се намират на нейната територия. Към молбата следва да бъдат 

представени съгласно чл. 21 необходимите данни и документи, с които разполага 

съответната държава и от които Комитетът има нужда, за да вземе своето решение. 

 

Член 20 

В съответствие с разпоредбите на параграф 2 от чл. 13, алинея (с) от чл. 22 и чл. 23 

международната помощ, предвидена в рамките на тази конвенция, може да се 

предоставя само за паметници на културното и природното наследство, които 

Комитетът за световно наследство е решил или решава да впише в един от списъците, 

посочени в параграфи 2 и 4 на чл. 11. 

 

Член 21 

Комитетът за световно наследство определя процедурата за разглеждане на молбите за 

исканата международна помощ и уточнява елементите, които трябва да фигурират в 

молбата, където следва да бъдат описани: предвидената дейност, необходимата работа, 

оценката на стойността, спешността и причините, поради които ресурсите на страната 

молител не й позволяват да посрещне всичките необходими разходи. Молбите трябва по 

възможност да бъдат придружени от експертно заключение. 

Молбите за спешна помощ, подадени за неотложни работи, които трябва да бъдат 

предприети поради природни бедствия или катастрофи, следва да се разглеждат бързо 

и с предимство от Комитета, който трябва да разполага с резервен фонд, предназначен 

за подобни случаи. 

Преди да вземе решение, Комитетът провежда изследвания и консултации, каквито 

сметне за необходими. 

 

Член 22 

Отпуснатата от Комитета за световно наследство помощ може да бъде под следните 

форми: 

(а) изследване на художествените, научните и техническите проблеми, свързани със 

защитата, съхранението, популяризирането и възстановяването на културното и 

природното наследство, в съответствие с разпоредбите в параграфи 2 и 4 на чл. 11 от 

тази конвенция; 

(b) осигуряване на експерти, техници и квалифицирана работна ръка за обезпечаване на 

задоволително изпълнение на одобрения проект; 
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(с) подготовка на специалисти на всички нива в областта на идентификацията, 

защитата, запазването, популяризацията и възстановяването на културното и 

природното наследство; 

доставка на оборудване, което заинтересованата страна не притежава или не е в 

състояние да придобие; 

предоставяне на заеми с ниска лихва или такива, които могат да се погасяват 

дългосрочно; 

отпускане на безвъзмездни субсидии при изключителни случаи и специална мотивация. 

 

Член 23 

Комитетът за световно наследство може също така да предостави международна помощ 

на национални или регионални центрове за подготовка на специалисти на всички нива 

в областта на идентификацията, опазването, съхранението, популяризирането и 

възстановяването на културното и природното наследство. 

 

Член 24 

Значителна финансова помощ може да бъде отпусната само след подробни научни, 

икономически и технически проучвания. При подобни проучвания, които трябва да 

отговарят на целите на тази конвенция, следва да бъдат използвани само най-

модерните методи и техники за опазване, съхранение, възстановяване и 

популяризиране на културното и природното наследство. Изследванията трябва да 

определят и начините за рационално използване на наличните ресурси в 

заинтересованите държави. 

 

Член 25 

По принцип финансирането на необходимите дейности трябва само частично да се 

поеме от международната общност. Финансовото участие на държавата, ползваща се от 

международната помощ, трябва да покрие значителна част от средствата, отделени за 

всяка програма или проект, с изключение на случаите, когато нейните ресурси не й 

позволяват това. 

 

Член 26 

Комитетът за световно наследство и държавата ползвател определят при сключването 

на съответно споразумение всички условия, при които ще се осъществяват проектът или 

програмата, предмет на предоставената международна помощ, в съответствие с тази 

конвенция. Държавата, получила тази международна помощ, е длъжна да продължи да 

опазва, съхранява и популяризира тези обекти в съответствие с условията, определени 

в споразумението. 

 

Образователни програми 

 

Член 27 

Държавите – страни по тази конвенция, се стремят, използвайки всички съществуващи 

средства, както и образователните и информационните програми, да укрепват 

уважението и привързаността на своите народи към културното и природното 
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наследство, определено в чл. 1 и 2 на конвенцията. Те се задължават широко да 

информират обществеността за опасностите, които могат да възникнат за това 

наследство, както и за мерките, които се предприемат в изпълнение на тази конвенция. 

 

Член 28 

Държавите – страни по тази конвенция, получили международна помощ в рамките на 

конвенцията, следва да приемат необходимите мерки, за да популяризират значението 

на наследството, получило тази помощ, както и ролята, отредена на тази помощ. 

 

Доклади 

Държавите – страни по тази конвенция, информират в докладите, които следва да 

представят на Генералната конференция на Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура в установените от нея срокове и форми, за 

законодателните и нормативните разпоредби, както и за другите мерки, предприети с 

цел изпълнението на конвенцията, а така също и за натрупания опит в тази област. 

Тези доклади се предоставят на вниманието на Комитета за световно наследство. 

Комитетът представя доклад за своята дейност на всяка редовна сесия на Генералната 

конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. 

 

Заключителни разпоредби 

 

Член 30 

Тази конвенция е изготвена на английски, арабски, испански, френски и руски език, като 

всичките пет текста имат еднаква сила. 

 

Член 31 

Тази конвенция подлежи на ратификация или на приемане от държавите – членки на 

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, в съответствие с 

техните законодателни процедури. 

Документите за ратификация или приемане следва да бъдат депозирани при 

Генералния директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и 

култура. 

 

Член 32 

Тази конвенция е открита за присъединяване за всички държави, които не са членки на 

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, но са поканени 

от Генералната конференция на Организацията да се присъедини към конвенцията. 

Присъединяването следва да се извърши чрез депозиране на документ за 

присъединяване при Генералния директор на Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура. 

 

Член 33 

Тази конвенция влиза в сила три месеца след датата на депозиране на двадесетия 

документ за ратификация, за приемане или присъединяване, но само по отношение на 
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страните, които са внесли своите документи за ратификация, приемане или 

присъединяване на същата или предшестваща я дата. По отношение на всяка друга 

държава страна, конвенцията влиза в сила след три месеца от датата на депозиране на 

нейния ратификационен документ или на документа за приемане, утвърждаване или 

присъединяване. 

Член 34 

Разпоредбите, изложени по-долу, се прилагат спрямо държавите – страни по тази 

конвенция, с федерално или неунитарно конституционно устройство: 

(а) по отношение на разпоредбите на тази конвенция, чието приложение е от 

компетентността на една федерална или централна законодателна власт, задълженията 

на федералното или централното правителство са същите, както и задълженията на 

държавите страни, които не са федерални държави; 

(b) по отношение на разпоредбите на тази конвенция, чието приложение е от 

компетентността на отделните щати, области, провинции или кантони и които съгласно 

съществуващата федерална конституционна система не са обвързани с приемането на 

законодателни мерки, федералното правителство предоставя на вниманието на 

компетентните власти на тези щати, области, провинции или кантони разпоредбите на 

конвенцията с препоръка за тяхното приемане. 

 

Член 35 

Всяка от държавите – страна по конвенцията, може да денонсира тази конвенция. 

Денонсирането се извършва с писмено уведомление, депозирано при Генералния 

директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. 

Денонсирането влиза в сила 12 месеца след датата на получаване на документа за 

денонсиране. То не променя по никакъв начин финансовите задължения на 

денонсиращата държава страна, които следва да бъдат изплатени до датата на влизане 

в сила на оттеглянето от тази конвенция. 

 

Член 36 

Генералният директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и 

култура информира държавите – членки на Организацията, посочените в чл. 32 

държави, които не се явяват членки на Организацията, както и Организацията на 

обединените нации за депозирането на всички ратификационни документи и 

документи за приемане, утвърждаване или присъединяване, посочени в чл. 31 и 32, а 

също така и за депозирането на документи за денонсиране, посочени в чл. 35. 

 

 

Член 37 

Тази конвенция може да бъде изменена и допълнена от Генералната конференция на 

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. Едно такова 

изменение обаче следва да обвърже само държавите, които са станали страна по 

ревизираната конвенция. В случай че конференцията приеме нова конвенция, която 

променя цялостно или частично тази конвенция, и ако новата конвенция не съдържа 

други указания, тази конвенция спира да е открита за ратификация, приемане или 

присъединяване от датата на влизане в сила на новата преработена конвенция. 
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Член 38 

В съответствие с чл. 102 от Хартата на Организацията на обединените нации тази 

конвенция подлежи на регистриране в Секретариата на Организацията на обединените 

нации по искане от страна на Генералния директор на ЮНЕСКО. 

 

В уверение на което полагат своите подписи на двадесет и трети ноември 1972 г. 

Съставена в Париж на двадесет и третия ден от месец ноември 1972 година в два 

идентични екземпляра, подписани от Председателя на седемнадесетата сесия на 

Генералната конференция и от Генералния директор на Организацията на обединените 

нации за образование, наука и култура, които ще бъдат депозирани в архива на 

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, като по едно 

заверено копие бъде предоставено на всички държави членки съгласно чл. 31 и 32, както 

и на Организацията на обединените нации. 
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КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ 
В СЛУЧАЙ НА ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ 

 

 

Ратифицирана с Указ № 154 на Президиума на Народното събрание от 26.05.1956 г. – 

Изв., бр. 44 от 1.05.1956 г. В сила за България от 7.11.1956 г. 

Обн. ДВ. бр.24 от 24 Март 1959г. 

 

Конференцията, свикана от Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката и културата за изработване и приемане на 

Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, 

Правилник за изпълнението на горепосочената Конвенция и Протокол за защита на 

културните ценности в случай на въоръжен конфликт, състояла се по покана на 

правителството на Холандия в Хага от 21 април до 14 май 1954 година и провела 

дискусия въз основа на тези проектодокументи, разработени от Организацията на 

Обединените нации по въпросите на образованието, науката и културата. 

Конференцията състави долупосочените текстове: 

Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен 

конфликт и Правилника за изпълнението на горепосочената Конвенция; Протокола за 

защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт. Тези Конвенция, 

Правилник и Протокол бяха съставени на английски, испански, руски и френски езици и 

се прилагат към настоящия Акт.  

Организацията на Обединените нации по въпросите на образованието, науката и 

културата осигурява превеждането на Конвенцията на други езици, които са официални 

езици на нейната Генерална конференция. 

Освен това Конференцията прие три резолюции, които също се прилагат към 

настоящия Акт. В удостоверение на което долуподписалите се, надлежно упълномощени 

от своите Правителства, подписаха настоящия Заключителен акт. 

Съставено в Хага на 14 май 1954 година на английски, испански, руски и френски 

езици; оригиналът и приложените към него документи трябва да бъдат предадени на 

съхранение в архива на Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката и културата. 

Високодоговорящите се страни, Констатирайки, че на културните ценности бяха 

нанесени сериозни щети по време на последните въоръжени конфликти и че вследствие 

развитието на военната техника те все повече и повече се подлагат на опасности от 

разрушения: 

– Убедени, че щетите, нанесени на културните ценности на всеки народ, са щети 

за културното наследство на цялото човечество, доколкото всеки народ внася 

своя принос в световната култура; 

– Вземайки под внимание, че запазването на културното наследство има голямо 

значение за всички народи в света и че е важно да се осигури международна 

защита на това наследство; 
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– Ръководейки се от принципите за защита на културните ценности в случай на 

въоръжен конфликт, установени в Хагските конвенции от 1899 и 1907 години и 

във Вашингтонския пакт от 15 април 1935 година; 

– Вземайки под внимание, че ефективността на защитата на тези ценности трябва 

да бъде организирана още в мирно време с вземането както на национални, така 

и на международни мерки; 

– Решени да вземат всички възможни мерки за защита на културните ценности, 

– Се съгласиха за следващото по-долу: 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА 

 

Определение на културните ценности 

 

Член 1 

Съгласно настоящата Конвенция, за културни ценности се смятат, независимо от 

тяхното произхождение и притежател: 

а) ценностите, движими или недвижими, които имат голямо значение за културното 

наследство на всеки народ, такива като паметниците на архитектурата, изкуствата или 

историята, религиозни или светски, археологически места, архитектурни ансамбли, 

които в качеството си на такива представляват исторически или художествен интерес, 

произведения на изкуствата, ръкописи, книги и други предмети от художествено, 

историческо или археологическо значение, а също научни колекции или важни 

колекции от книги, архивни материали или репродукции на ценности, посочени по-горе; 

б) здания, чийто главно и действително предназначение е съхраняване или 

експониране на движимите културни ценности, посочени в точка „а“, такива като музеи, 

големи библиотеки, хранилища на архиви, а също така скривалища, предназначени в 

случай на въоръжен конфликт за пазене на движимите културни ценности, посочени в 

точка „а“; 

в) центровете, в които се намират значителен брой културни ценности, посочени в 

точките „а“ и „б“, тъй наречените „центрове на съсредоточаване на културни ценности“. 

 

Защита на културните ценности 

Член 2 

Защитата на културните ценности, съгласно настоящата Конвенция, включва 

опазването и зачитането на тези ценности. 

Опазване на културните ценности 

Член 3 

Високодоговарящите се страни се задължават още в мирно време да подготвят 

опазването на културните ценности, разположени на тяхната територия, от възможни 

последствия на въоръжен конфликт, като вземат мерки, които те считат за необходими. 
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Зачитане на културните ценности 

 

Член 4 

1. Високодоговарящите се страни се задължават да зачитат културните ценности, 

разположени на тяхната територия, а също и на територията на другите 

Високодоговарящи се страни, като забраняват използването на тези ценности, 

съоръженията за защитата им и непосредствено разположените до тях места с цел, 

която да доведе до разрушаването или повреждането на тези ценности в случай на 

въоръжен конфликт, и като се въздържат от всякакъв враждебен акт, насочен срещу 

тези ценности. 

2. Задълженията, посочени в точка 1 на настоящия член, могат да бъдат нарушени само 

ако военната необходимост настоятелно наложи такова нарушение. 

3. Високодоговарящите се страни се задължават освен това да забраняват, 

предупреждават и ако е необходимо, да пресичат всякакви прояви на кражби, грабежи 

или незаконно присвояване на културните ценности в каквато и да било форма, а също 

и всякакви прояви на вандализъм по отношение на посочените ценности. Те забраняват 

реквизирането на движимите културни ценности, намиращи се на територията на 

другата Високодоговаряща се страна. 

4. Те трябва да се въздържат от вземане на каквито и да било репресивни мерки, 

насочени срещу културните ценности. 

5. Високодоговарящата се страна не може да се освобождава от задълженията, 

установени в настоящия член, по отношение на другата Високодоговаряща се страна, 

като се основава върху това, че тази последната не е взела мерки за опазването, 

предвидени в член 3. 

 

Окупация 

 

Член 5 

1. Високодоговарящите се страни, окупиращи изцяло или частично територията на 

друга Високодоговаряща се страна, са длъжни, доколкото е възможно, да поддържат 

усилията на компетентните национални власти на окупираната територия, за да се 

осигури опазването и запазването на културните ценности. 

2. В случай че е необходимо бързо вмешателство за запазването на културните ценности, 

разположени на окупираната територия и повредени по време на военните операции, и 

ако компетентните национални власти не могат да осигурят това, окупиращата държава 

взема, доколкото това е възможно, най-необходимите мерки за опазването на тези 

ценности в тясно сътрудничество с посочените власти. 

3. Всяка от Високодоговарящите се страни, чието правителство се счита от членовете на 

едно съпротивително движение за тяхно законно правителство, ще обърне, ако е 

възможно, вниманието им върху задължението да спазват ония положения на 

Конвенцията, които се отнасят до почитането на културните ценности. 

 

 

 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

627  

Обозначаване на културните ценности 

 

Член 6 

За да се облекчи идентификацията на културните ценности, те могат съобразно член 16 

да бъдат обозначени с отличителен знак. 

Мерки от военен порядък 

 

Член 7 

1. Високодоговарящите се страни се задължават още в мирно време да включат в 

уставите или инструкциите, с които се ползват техните войски, положения, които са в 

състояние да осигурят спазването на настоящата Конвенция, и освен това да възпитават 

още в мирно време личния състав на своите въоръжени сили в дух на зачитане на 

културата и културните ценности на всички народи. 

2. Те се задължават още в мирно време да подготвят и създадат в своите въоръжени сили 

служби или специален персонал, които ще следят да се зачитат културните ценности и 

ще сътрудничат на гражданските власти, на които е поверено опазването на тези 

ценности. 

Глава втора. 

ЗА СПЕЦИАЛНАТА ЗАЩИТА 

 

Предоставяне на специална защита 

 

Член 8 

1. Под специална защита могат да се вземат ограничен брой скривалища, предназначени 

за запазване на движимите културни ценности в случай на въоръжен конфликт, 

центрове на съсредоточаване на културни ценности и на други недвижими културни 

ценности, имащи много голямо значение, при условие: 

а) че се намират на достатъчно разстояние от крупен индустриален център или от 

всякакъв важен военен обект, представляващ уязвима точка, например летище, 

радиостанция, предприятие, работещо за националната отбрана, пристанище, голяма 

железопътна гара или важна възлова линия; 

б) че те не се използват за военни цели. 

2. Скривалището на движимите културни ценности може също да бъде взето под 

специална защита, където и да се намира то, ако е построено по такъв начин, че по всяка 

вероятност бомбардировката не ще му нанесе щети. 

3. Центърът на съсредоточаване на културните ценности се счита като използваем за 

военни цели, ако го използват за преместване на личния състав или материалната част 

на войските дори и за транзит. Този център също се смята като използваем за военни 

цели, ако в него се извършва дейност, имаща пряко отношение към военните операции, 

разместването на личния състав на войските или към производството на военни 

материали. 

4. Културните ценности, изброени в точка 1, не се смятат за използваеми за военни цели, 

ако те се пазят от въоръжена стража, специално назначена за това, или ако около тях се 
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намират полицейски сили, на които обикновено се възлага осигуряването на 

обществения ред. 

5. Ако някоя от културните ценности, изброени в точка 1 на настоящия член, се намира 

наблизо до важен военен обект, посочен в споменатата точка, тя въпреки това може да 

бъде взета под специална защита, ако Високодоговарящата се страна, която моли за 

това, се задължава по никакъв начин да не използва този обект в случай на въоръжен 

конфликт и по-специално, ако става дума за пристанище, гара или летище, да извършва 

всякакви движения в обход. В този случай движението в обход трябва да бъде 

подготвено още в мирно време. 

6. Специалната защита се предоставя на културните ценности чрез вписването им в 

„Международния регистър на културните ценности, намиращи се под специална 

защита“. Това вписване се извършва само в съответствие с положенията на настоящата 

Конвенция и при спазване условията на Правилника за изпълнението й. 

 

Имунитет на културните ценности, намиращи се под специална защита 

 

Член 9 

Високодоговарящите се страни се задължават да осигурят имунитет на културните 

ценности, намиращи се под специална защита, като се въздържат от момента на 

включването им в Международния регистър от всякакъв враждебен акт, насочен срещу 

тях, а също така въздържайки се от използването на такива ценности и разположените 

към тях участъци земя за военни цели, освен в случаите, предвидени в точка 5 на член 8. 

 

Обозначение и контрол 

Член 10 

По време на въоръжения конфликт културните ценности, намиращи се под специална 

защита, трябва да бъдат обозначени с отличителен знак, предвиден в член 16, и трябва 

да бъдат достъпни за международен контрол, както това е установено в Правилника за 

изпълнението. 

Лишаване от имунитет 

Член 11 

1. Ако една от Високодоговарящите се страни допуска по отношение на ценностите, 

намиращи се под специална защита, нарушение на задълженията, приети от нея по 

силата на член 9, противната страна се освобождава от своето задължение да осигури 

неприкосновеността на дадената ценност дотогава, докато това нарушение има място. 

Обаче всеки път, когато намери това за възможно, тя ще поиска предварително да се 

сложи край на това нарушение в разумен срок. 

2. Освен в случая, предвиден в точка 1 на настоящия член, имунитетът на културните 

ценности, намиращи се по специална защита, може да бъде премахнат при 

изключителни случаи на неизбежна военна необходимост и само дотогава, докато 

съществува тази опасност. Последната може да се констатира от военни началници, като 

се започне от командир на дивизия или на частта на съответна дивизия и по-горе. Във 

всички случаи, когато обстоятелствата позволяват това, решенията за премахването на 

имунитета се нотифицират достатъчно време предварително от противната страна. 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

629  

3. Страната, която премахва имунитета, трябва по възможност в най-кратък срок да 

информира за това писмено и посочвайки причините Генералния комисар по 

културните ценности, предвиден в Правилника за изпълнението. 

 

Глава трета. 

ПРЕВОЗВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ 

 

Транспорт, намиращ се под специална защита 

 

Член 12 

1. Транспортът, използваем изключително за превозване на културните ценности или 

във вътрешността на територията, или за превозването им в друга територия, може по 

молба на заинтересуваната Високодоговаряща се страна да бъде взет под специална 

защита при условията, предвидени в Правилника за изпълнението. 

2. Транспортът, ползващ се от специалната защита, се намира под международен 

контрол, предвиден в Правилника за изпълнението, и се отбелязв а с отличителния 

знак, описан в член 16. 

3. Високодоговарящите се страни са длъжни да се въздържат от всякакъв враждебен акт 

по отношение на транспорта, намиращ се под специална защита. 

 

Транспорт при бързи случаи 

 

Член 13 

1. Ако една Високодоговаряща се страна счита, че за безопасността на някои културни 

ценности се налага те да бъдат превозени и че превозът има дотолкова бърз характер, 

че процедурата, предвидена в член 12, не може да бъде спазена, особено в началото на 

въоръжения конфликт, транспортът може да бъде отбелязан с отличителния знак, 

описан в член 16, само ако по-рано не е била подадена молба за предоставяне имунитет 

на този транспорт съгласно член 12 и тя не е била отклонена. Доколкото това е 

възможно, съобщение за транспорта трябва да бъде направено на противните Страни. 

Транспортът, отиващ на територията на друга страна, в никакъв случай не може да бъде 

отбелязан с отличителния знак, ако не му е представен специално имунитет. 

2. Високодоговарящите се страни, доколкото това е възможно, ще вземат необходимите 

предпазни мерки, транспортите, предвидени в точка 1 на настоящия член и отбелязани 

с отличителния знак, да бъдат защитени от враждебни действия насочени срещу тях. 

 

Имунитет срещу конфискуване, вземане като награди или заграбване 

 

Член 14 

1. Ще се ползват с имунитет срещу конфискуване, вземане като награда или заграбване: 

а) културните ценности, намиращи се под защита, предвидена в член 12, или под защита, 

предвидена в член 13; 

б) транспортните средства, заети изключително с превозване на тези ценности; 

2. Нищо в настоящия член не ограничава правото на преглед и контрол. 
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Глава четвърта. 

ЗА ПЕРСОНАЛА 

 

Персонал 

Член 15 

Персоналът, предназначен за защита на културните ценности, трябва, доколкото това 

позволяват изискванията на безопасността, да се ползва с уважение в интереса на 

запазването на тези ценности и ако този персонал попада в ръцете на противника, 

трябва да му бъде предоставена възможност да продължи изпълнението на своите 

функции, ако културните ценности, които му са поверени за опазване, също попадат в 

ръцете на противника. 

 

Глава пета. 

ЗА ОТЛИЧИТЕЛНИЯ ЗНАК 

 

Знак за Конвенцията 

Член 16 

1. Отличителният знак на Конвенцията представлява щит, отдолу заострен, разделен на 

четири части, от син и бял цвят (щитът се състои от син квадрат, чийто един ъгъл е 

включен в острието на щита, и от син триъгълник над квадрата; квадратът и 

триъгълникът се разграничават от двете страни с бели триъгълници). 

2. Знакът се употребява еднократно или трикратно във вид на триъгълник (единият 

знак отдолу) в съответствие с условията, посочени в член 17. 

 

Ползване със знака 

Член 17 

1. Отличителният знак се прилага трикратно за идентифициране на: 

а) недвижимите културни ценности, намиращи се под специална защита; 

б) транспортите с културни ценности съобразно условията, предвидени в членове 12 и 

13; 

в) импровизираните скривалища съобразно условията, предвидени в Правилника за 

изпълнението. 

2. Отличителният знак може да се прилага еднократно за идентифициране само на: 

а) културните ценности, които не се намират под специална защита; 

б) лицата, на които са възложени функциите по контрола съобразно Правилника за 

изпълнението; 

в) персонала, предназначен за опазване на културните ценности; 

г) удостоверенията за личността, предвидени от Правилника за изпълнението. 

3. По време на въоръжения конфликт се забранява употребяването на отличителния 

знак във всички други случаи, освен в онези, които са посочени в предидущите точки на 

настоящия член, или употребяването на знак, имащ каквато и да било прилика с 

отличителния знак на Конвенцията. 

4. Отличителният знак не може да бъде поставен върху недвижима културна ценност 

без едновременното оказване на съответно разрешително, надлежно датирано и 

подписано от компетентните власти на Високодоговарящата се страна. 
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Глава шеста. 

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА 

 

Прилагане на Конвенцията 

 

Член 18 

1. Освен постановленията, които трябва да бъдат в сила още в мирно време, настоящата 

Конвенция ще се прилага в случай на обявена война или всякакъв друг въоръжен 

конфликт, който може да възникне между две или няколко високодоговарящи се страни, 

дори ако състоянието на война не е било признато от една или от няколко от тях. 

2. Конвенцията също така ще се прилага във всички случаи на окупация на цялата или 

част от територията на Високодоговарящата се страна, дори ако тази окупация не среща 

никаква военна съпротива. 

3. Ако една от държавите, намиращи се в конфликт, не участва в настоящата конвенция, 

държавите, които са страни в тази Конвенция, остават все пак свързани в своите 

взаимоотношения с нейните постановления. Освен това те ще бъдат свързани с 

Конвенцията по отношение на посочената държава, ако последната е заявила, че приема 

положенията на Конвенцията и доколкото тя ги прилага. 

 

Конфликти, имащи международен характер 

 

Член 19 

1. В случай на въоръжен конфликт, нямащ международен характер и възникващ на 

територията на една от Високодоговарящите се страни, всяка от страните, участващи в 

конфликта, е длъжна да прилага поне положенията на настоящата Конвенция, отнасящи 

се до зачитането на културните ценности. 

2. Страните, намиращи се в конфликт, ще приложат всички усилия, за да се приведат в 

действие чрез специални спогодби всички или част от постановленията на настоящата 

Конвенция. 

3. Организацията на Обединените нации по въпросите за образованието, науката и 

културата може да предложи услугите си на Страните, намиращи се в конфликт. 

4. Прилагането на посочените по-горе положения не ще засяга юридическия статут на 

Страните, намиращи се в конфликт. 

 

Глава седма. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА 

 

Правилник за изпълнение 

 

Член 20 

Редът за прилагането на настоящата Конвенция се определя от Правилник за 

изпълнението й, който представлява нейна съставна част. 
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Държави-покровителки 

Член 21 

Настоящата Конвенция и Правилникът за изпълнението й се прилагат при 

съдействието на държави-покровителки, на които се възлага опазването на интересите 

на Страните, намиращи се в конфликт. 

 

Помирителна процедура 

Член 22 

1. Държавите-покровителки ще окажат своите добри услуги във всички случаи, когато 

те ще сметнат това за полезно в интересите на защитата на културните ценности, 

особено ако има разногласие между Страните, намиращи се в конфликт, по отношение 

на прилагането или тълкуването на положенията в настоящата Конвенция или на 

Правилника за изпълнението й. 

2. С тази цел всяка от държавите-покровителки може по покана на една от Страните и на 

Генералния директор на Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката и културата, или по свое усмотрение да предложи на Страните, 

намиращи се в конфликт, да се свика съвещание на техни представители и по-специално 

на представителите на властите, на които е възложена защитата на културните 

ценности, възможно на неутрална, надлежно избрана територия. Страните, намиращи 

се в конфликт, са длъжни да осъществят направените им предложения за свикване на 

съвещание. Държавите-покровителки ще предложат за одобрение на Страните, 

намиращи се в конфликт, лице, поданик на неутрална държава или предложено от 

Генералния директор на Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката и културата, за да участва като председател на това съвещание. 

 

Помощ на ЮНЕСКО 

Член 23 

1. Високодоговарящите се страни могат да се обърнат с молба за техническа помощ към 

Организацията на Обединените нации по въпросите на образованието, науката и 

културата, за да се организира защитата на културни ценности, или по всякакъв друг 

въпрос, произлизащ от прилагането на настоящата Конвенция и Правилника за 

изпълнението й. Организацията предоставя тази помощ в пределите на своята програма 

и възможности. 

2. Организацията има право по собствена инициатива да прави предложения по този 

въпрос на Високодоговарящите се страни. 

Специални спогодби 

Член 24 

1. Високодоговарящите се страни могат да включват специални спогодби по всички 

въпроси, които по тяхно мнение трябва да бъдат уредени специално. 

2. Не може да бъде сключена никаква специална спогодба, отслабваща защитата, с която 

се ползват съгласно настоящата Конвенция културните ценности и персоналът, 

предназначен за защитата им. 
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Разпространение на Конвенцията 

Член 25 

Високодоговарящите се страни се задължават възможно по-нашироко да 

разпространяват в своите страни както в мирно време, така и по време на въоръжен 

конфликт текста на настоящата Конвенция и на Правилника за изпълнението. Те се 

задължават по-специално да включат тяхното изучаване в 

програмите на военното и ако е възможно, на гражданското обучение, за да бъдат 

известни принципите на Конвенцията и на Правилника за изпълнението й на цялото 

население и особено на въоръжените сили и персонала, предназначен за защитата на 

културните ценности. 

 

Преводи и доклади 

Член 26 

1. Високодоговарящите се страни ще си съобщят посредством Генералния директор на 

Организацията на Обединените нации по въпросите на образованието, науката и 

културата официалните текстове на преводите на настоящата Конвенция и на 

Протокола за изпълнението й. 

2. Освен това, поне един път в четири години, те ще изпращат на Генералния директор 

доклад, съдържащ сведения относно приетите, подготвени или изучавани от техните 

администрации мерки за осъществяването на настоящата Конвенция и на Правилника 

за изпълнението й, които те считат за целесъобразно да съобщят. 

 

Съвещания 

Член 27 

1. Генералният директор на Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката и културата може със съгласието на изпълнителния съвет да 

свика съвещание на представителите на Високодоговарящите се страни. Той е длъжен 

да свика такова съвещание, ако за това постъпи молба от не по-малко от една пета част 

от общия брой на Високодоговарящите се страни. 

2. Освен другите функции, които му се предписват в настоящата Конвенция и 

Правилника за изпълнението, съвещанието има за задача да изучи проблемите, 

свързани с прилагането на Конвенцията и Правилника за изпълнението й, и във връзка 

с това да прави своите препоръки. 

3. Съвещанието може освен това да преразгледа в съответствие с положенията на член 

39, Конвенцията или Правилника за изпълнението й, ако на него е представено 

болшинството от Високодоговарящите се страни. 

 

Санкции 

Член 28 

Високодоговарящите се страни се задължават да вземат в рамките на своето углавно 

законодателство всички мерки, които са необходими, за да бъдат открити и подложени 

на углавни или дисциплинарни санкции лицата, нарушили или заповядали да се наруши 

настоящата Конвенция, независимо от тяхното поданство. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Езици 

Член 29 

1. Настоящата Конвенция е съставена на английски, испански, руски и френски езици: 

четирите текста имат еднаква сила. 

2. Организацията на Обединените нации по въпросите за образованието, науката и 

културата осигурява превода на Конвенцията на други езици, които са официални езици 

на нейната Генерална конференция. 

 

Подписване 

Член 30 

Настоящата Конвенция ще има дата 14 май 1954 година и до 31 декември 1954 година 

ще бъде открита за подписване от всички държави, поканени на Конференцията, която 

се проведе в Хага от 21 април до 14 май 1954 година. 

 

Ратифициране 

Член 31 

1. Настоящата Конвенция подлежи на ратифициране от подписалите я държави 

съобразно тяхната конституционна процедура. 

2. Ратификационните документи ще се депозират на Генералния директор на 

Организацията на Обединените нации по въпросите на образованието, науката и 

културата. 

 

Присъединяване 

Член 32 

От деня на свето влизане в сила настоящата Конвенция ще бъде открита за 

присъединяване към нея на всички държави, посочени в член 30, които не са подписали 

Конвенцията, а също така за присъединяване на всяка друга държава, която ще бъде 

поканена от Изпълнителният съвет на Организацията на Обединените нации по 

въпросите на образованието, науката и културата, да се присъедини към нея. 

Присъединяването се извършва чрез депозиране на документа за присъединяването на 

Главния директор на Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката и културата. 

1. Настоящата Конвенция влиза в сила три месеца след депозиране на пет 

ратификационни документа. 

2. За в бъдеще тя ще влиза в сила за всяка Договаряща се страна три месеца след датата 

на депозирането от нея на своя ратификационен документ или документа за 

присъединяването. 

3. В случаите, предвидени в чл. чл. 18 и 19, за Страните, намиращи се в конфликт, които 

са депозирали документите за ратифицирането или присъединяването преди или след 

започване на военните действия или окупацията, Конвенцията влиза в сила незабавно. 

В тези случаи Генералния директор на Организацията на Обединените нации по 

въпросите на образованието, науката и културата във възможно най-кратък срок ще 

направи съобщенията, предвидени в член 38. 
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Влизане в сила 

 

Член 33 

1. Настоящата Конвенция ще влезе в сила три месеца след като бъдат депозирани пет 

ратификационни документа. 

2. По-късно тя ще влиза в сила за всяка Високодоговаряща страна три месеца след 

депозирането на нейния документ за ратификация или присъединение. 

3. Положенията, предвидени в членове 18 и 19, ще дадат незабавно действие на 

ратификациите и на присъединенията, депозирани от Страните в конфликта преди или 

след започването на враждебните действия или на окупацията. В тези случаи 

Генералният директор на Организацията на Обединените нации за образование, наука 

и култура ще направи по най-краткия път съобщенията, предвидени в чл. 38. 

 

Привеждане в действие 

Член 34 

1. Всяка от държавите, страни в тази Конвенция, от деня на влизането й в сила ще вземе 

в 6-месечен срок необходимите мерки за привеждане в действие на Конвенцията. 

2. За всички държави, които ще депозират ратификационни документи или документи 

за присъединяване от деня на влизането на Конвенцията в сила, срокът ще бъде също 6-

месечен, считано от деня на депозирането на ратификационния документ или 

документа за присъединяването. 

 

Териториално разпространение на Конвенцията 

Член 35 

Всяка от Договарящите се страни може в момента на ратифицирането или 

присъединяването, или във всякакъв следващ момент да заяви чрез нотифициране до 

Генералния директор на Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката и културата, че тази Конвенция ще се разпростира върху цялата 

съвкупност от територии или върху някои от териториите, които тя представлява в 

международните отношения. Това уведомление ще влезе в сила три месеца след 

получаването му. 

 

Съотношение с предишните конвенции 

Член 36 

1. В отношенията между държавите, които са свързани с Хагски конвенции за законите 

и обичаите на сухопътната война (IV) и за бомбардиране от морските сили по време на 

война (IХ) от 29 юли 1899 година или от 18 октомври 1907 година и които са страни в 

настоящата Конвенция, тази последната допълва горепосочената Конвенция (IХ) и 

Правилника, приложен към горепосочената Конвенция (IV), и ще замени знака, описан в 

член 5 на гореспоменатата Конвенция (IХ), със знака, описан в чл. 16 на настоящата 

Конвенция, за случаите, в които тази Конвенция и Правилникът за изпълнението й 

предвиждат употреблението на този отличителен знак. 

2. В отношенията между държавите, които са свързани с Вашингтонски пакт от 15 април 

1935 година за защита на учрежденията, служещи за научни цели и за цели на 
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изкуството, а също така и на историческите паметници (Пакта Рьорих) и които са страни 

в настоящата Конвенция, тази последната ще попълни Пакта Рьорих и ще замени 

отличителното знаме, описано в чл. 3 на Пакта, със знака, описан в член 16 на тази 

Конвенция, за случаите, в които тази Конвенция и Правилникът за изпълнението 

предвиждат употреблението на този отличителен знак. 

 

Денонсиране 

Член 37 

1. Всяка от Високодоговарящите се страни ще има право да денонсира настоящата 

Конвенция от свое име или от името на всяка територия, която тази Страна 

представлява в международните отношения. 

2. За денонсирането трябва да се съобщи в писмена форма на Генералния директор на 

Организацията на Обединените нации по въпросите на образованието, науката и 

културата. 

3. Денонсирането ще влезе в сила една година след получаването на документа за 

денонсиране. Ако обаче към момента на изтичането на този срок денонсиращата Страна 

се окаже участничка във въоръжен конфликт, действието на денонсирането ще се 

преустанови до края на военните действия и във всеки случай дотогава, докато не се 

приключат операциите по връщането на културните ценности в страната, където те са 

били изнесени. 

 

Нотифициране 

Член 38 

Генералният директор на Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката, и културата ще съобщи на държавите посочени в членовете 30 

и 32, а също и на Организацията на Обединените нации за предаването на всички 

документи за ратифицирането на Конвенцията, за присъединяването към нея или за 

приемането на поправки, споменати съответно в чл. чл. 31, 32 и 39, а също така и за 

нотифициранията и денонсиранията, предвидени съответно в чл. чл. 35, 37 и 39. 

 

Преразглеждане на Конвенцията и на Правилника за изпълнението ѝ 

 

Член 39 

1. Всяка от Високодоговарящите се страни може да предложи поправки към настоящата 

Конвенция и Правилника за изпълнението й. Текстът на всяка предложена поправка се 

съобщава на Генералния директор на Организацията на Обединените нации по 

въпросите на образованието, науката и културата, който го изпраща на всяка от 

Договарящите се страни с молба тази Страна в срок от четири месеца да съобщи: 

а) желае ли тя да бъде свикана Конференция, за да разгледа предложената поправка; 

б) поддържа ли тя приемането на предложената поправка, без да се свика Конференция; 

в) съгласна ли е тя да отклони предложената поправка, без да се свика Конференция. 

2. Генералният директор съобщава отговорите, получени съобразно точка 1 на 

настоящия член, на всички Високодоговарящи се страни. 
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3. Ако всички Високодоговарящи се страни, съобщили в предвидения срок своето 

мнение на генералния директор на Организацията на Обединените нации по въпросите 

на образованието, науката и културата в изпълнение на точка 1 „б“ на дадения член, 

уведомят Генералния директор, че те поддържат приемането на поправката, без да се 

свика Конференция, то Генералният директор съобщава за нотифицирането на 

решенията им съобразно член 38. След изтичането на 90 дни от деня на това 

нотифициране поправката придобива сила за всички Високодоговарящи се страни. 

4. Генералният директор свиква конференция на Високодоговарящите се страни за 

разглеждане на предложената поправка, ако за свикването й молят повече от една трета 

от общия брой на Високодоговарящите се страни. 

5. Поправките към Конвенцията или към Правилника за изпълнението й, които се 

разглеждат съобразно процедурата, установена в предидущата точка, влизат в сила само 

след като те са единогласно одобрени от Високодоговарящите се страни, представени 

на Конференцията, и след като те са приети от всяка Високодоговаряща се страна. 

6. Приемането от Високодоговарящите се страни на поправките към Конвенцията и към 

Правилника за изпълнението й, одобрени от Конференцията, спомената в точките 4 и 5, 

се извършва чрез представяне на официален документ на Генералния директор на 

Организацията на Обединените нации по въпросите за образованието, науката и 

културата. 

7. След влизане в сила на поправките към настоящата Конвенция към Правилника за 

изпълнението ѝ само поправеният по такъв начин текст на Конвенцията и на 

Правилника за изпълнението й остава открит за ратифициране или присъединяване. 

 

Регистриране 

Член 40 

В съответствие с член 102 на Устава на Организацията на Обединените нации 

настоящата Конвенция ще се регистрира в Секретариата на Обединените нации от 

Генералния директор на Организацията на Обединените нации по въпросите на 

образованието, науката и културата. 

В удостоверение на което долуподписалите се, надлежно упълномощени, подписаха 

настоящата Конвенция. 

 

Съставена в Хага на 14 май 1954 година в един екземпляр, който ще се пази в архивите 

на Организацията на Обединените нации по въпросите на образованието, науката и 

културата и чиито заверени копия ще се изпратят на всички държави, посочени в 

членове 30 и 32, а също така и на Организацията на Обединените нации. 
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КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ЗАБРАНА  
И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН ВНОС, ИЗНОС  

И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА КУЛТУРНИ 
ЦЕННОСТИ 

 

Париж, 14 ноември 1970 г. 

Държави – страни по Конвенцията 

 

Генералната конференция на Организацията на Обединените нации за образование, 

наука и култура, състояла се в Париж от 12 октомври до 14 ноември 1970 г., на своята 

шестнадесета сесия, 

Като припомня важността на съдържанието на Декларацията относно 

принципите за международно културно сътрудничество, приета на четиринадесетата 

сесия на Генералната конференция, 

Като отчита, че обменът на културни ценности между страните с научна, културна 

и образователна цел разширяват знанията за човешката цивилизация, обогатява 

културния живот на всички народи и поражда взаимно уважение и разбиране между 

страните, 

Като отбелязва, че културните ценности са един от основните елементи на 

цивилизацията и културата на народите и, че те придобиват реална ценност само когато 

техният произход, история и околна среда са известни до най-малките подробности, 

Като отбелязва, че всяка държава е задължена да охранява своето наследство, 

състоящо се от културни ценности, намиращи се на нейна територия, от опасности като 

кражба, нелегални разкопки и незаконен износ, 

Като отчита, че за да предотврати тези опасности, всяка държава трябва да осъзнае 

още по-дълбоко моралния си дълг както към своето културно наследство, така и към 

културното наследство на всички народи, 

Като отбелязва, че музеите, библиотеките и архивите представляват културни 

институции, които са длъжни да полагат грижи техните колекции да се създават на 

основата на всепризнатите морални принципи, 

Като отчита, че незаконният внос, износ и прехвърляне на правата на собственост 

на културни ценности нанасят вреда на взаимното разбирателство между народите, на 

което ЮНЕСКО е задължена да съдейства като препоръчва за тази цел на 

заинтересованите държави съответни международни конвенции, 

Като счита, че за да бъде постигната ефективност, опазването на културното 

наследство трябва да бъде организирано както на национално, така и на международно 

равнище и че то изисква тясно сътрудничество между държавите, 

Като взема под внимание, че Генералната конференция на ЮНЕСКО вече е приела 

препоръка по този въпрос през 1964 година, 

Като се запозна с новите предложения относно мерките, насочени към забрана и 

предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на 

културни ценности (въпрос, включен като точка 19 от дневния ред на сесията), 
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След като бе решила на своята петнадесета сесия, че поставеният въпрос следва да 

бъде предмет на международна конвенция, приема на четиринадесети ноември 1970 

година настоящата Конвенция. 

Член 1 

За целите на настоящата Конвенция за културни ценности се считат ценности от 

религиозен или светски характер, които се определят от всяка държава като значими за 

археологията, доисторическия период, историята, литературата, изкуството и науките 

и, които принадлежат към посочените по-долу категории: 

а)редки колекции и образци на флората и фауната, минералогията, анатомията; 

предмети, представляващи интерес за палеонтологията; 

б)ценности, отнасящи се до историята, в това число и историята на науката и техниката, 

историята на войните и обществата, а също така и живота на националните 

ръководители, мислители, учени и художествени дейци и събитията от национално 

значение; 

в)находките от археологически разкопки (редовни и нелегални) и археологическите 

открития; 

г)съставните елементи на разделени на части художествени и исторически паметници 

и на археологически обекти; 

д)старинни предмети с давност повече от 100 години, като надписи, сечени монети и 

гравирани печати; 

е)етноложки материали; 

ж)художествени ценности като: 

(i)платна, картини и рисунки изцяло ръчна изработка на каквато и да е основа и от 

всякакъв материали (с изключение на фабрични десени и на изделия, изработени 

ръчно); 

(ii)оригинални произведения на ваятелското и скулптурното изкуство от всякакви 

материали; 

(iii)оригинални гравюри, щампи и литографии; 

(iv)оригинални художествени сглобки и монтажи от всякакви материали; 

и)редки ръкописи и старопечатни книги, древни книги, документи и издания от особен 

интерес (исторически, художествен, научен, литературен и т.н.) – отделно или в 

колекции; пощенски, таксови марки и аналози – отделно или в колекции; 

к) архиви, в това число и фонографски, фотографски и киноархиви;  

л) мебелировка с давност повече от 100 години и старинни музикални инструменти; 

 

Член 2 

1.Държавите – страни по настоящата Конвенция, изтъкват, че незаконният внос, износ 

и прехвърлянето на правото на собственост на културни ценности са една от главните 

причини за обедняване на културното наследство на страните, от които произхождат 

тези ценности, и че международното сътрудничество е едно от най – ефективните 

средства за опазване на въпросните културни ценности от всички опасности, свързани 

с тези действия. 

2.За тази цел държавите – страни по Конвенцията, се задължават да противодействат 

със средствата, с които разполагат, за да премахнат тази практика, да изкоренят нейните 
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причини, да прекратят нейното осъществяване и да съдействат за получаване на 

необходимите компенсации. 

 

Член 3 

За незаконни се считат вносът, износът и прехвърлянето на правото на собственост на 

културни ценности, извършени в нарушение на правилата, приети от държавите-

участнички в съответствие с разпоредбите на настоящата Конвенция. 

 

Член 4 

Държавите – страни по настоящата Конвенция, признават, че по смисъла на 

Конвенцията посочените по-долу категории ценности са част от културното наследство 

на всяка държава: 

а)културни ценности, дело на творческия гений на отделни лица или колективи от 

граждани на дадена държава, както и културните ценности от важно значение за 

съответната държава, създадени на територията на тази държава от чуждестранни 

граждани или лица без гражданство, постоянни жители на тази държава; 

б)културни ценности, открити на територията на дадена държава; 

в)културни ценности, придобити в резултат на археологически, етноложки или научни 

експедиции, осъществени със съгласието на компетентните власти на страната, 

откъдето произхождат тези ценности; 

г)културни ценности, придобити в резултат на доброволна размяна; 

д)културни ценности, придобити в качеството на дарение, или закупени по законен път 

със съгласието на компетентните власти на страната, откъдето произхождат тези 

ценности. 

 

Член 5 

С цел обезпечаване на опазването на своите културни ценности от незаконен внос, износ 

или прехвърляне на правото на собственост, държавите – страни по настоящата 

Конвенция, се задължават да създадат на своята територия, при подходящи за всяка 

страна условия, една или няколко служби за опазване на културното наследство, ако 

такива служби все още не функционират и нямат достатъчно квалифициран персонал, 

необходим за ефективното осъществяване на изброените по-долу функции: 

а)да съдействат за разработване на проекти на законодателни и нормативни актове за 

защита на културното наследство и по-специално за приемане на наказателни мерки 

срещу незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на значими 

културни ценности; 

б)да изготвят и обновяват, на базата на националния регистър за защита, списък на 

важните културни ценности – държавни и частни – чиито износ би довел до значително 

обедняване на националното културно наследство; 

в)да съдействат за създаването или развитието на научни и технически институции 

(музеи, библиотеки, архиви, лаборатории, ателиета и т.н.), необходими за 

консервацията и популяризирането на културните ценности; 

г)да организират контрол върху археологическите разкопки, да осигурят 

консервацията на определени културни ценности “in situ” (на място) и да охраняват 

отделни райони, определени за бъдещи археологически проучвания; 
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д)да установят правила за заинтересованите лица (консерватори, колекционери, 

антиквари и т.н.) в съответствие с етичните принципи, формулирани в настоящата 

Конвенция и да следят за спазването на тези правила; 

е)да осъществяват възпитателна дейност с цел пробуждане и укрепване на чувството на 

уважение към културното наследство на всички държави, да осигурят широко 

разпространение на разпоредбите на настоящата Конвенция; 

ж)да следят всеки случай на изчезване на културни ценности да получи необходимото 

разгласяване. 

 

Член 6 

Държавите – страни по настоящата Конвенция, се задължават: 

а)да изготвят подходящо свидетелство, с което държавата-износител да удостоверява, 

че е дала разрешение за износ на една или няколко културни ценности. Това 

свидетелство трябва да придружава културната или културните ценности, изнасяни в 

съответствие с приетите правила; 

б)да забранят износа от своя територия на културни ценности, към които не е 

приложено горепосоченото свидетелство; 

в)да доведат тази забрана по подходящ начин до знанието на обществеността и, по-

специално на лицата, които биха могли да изнасят или внасят културни ценности. 

 

Член 7 

Държавите – страни по настоящата Конвенция, се задължават: 

а)да приемат всички необходими мерки в съответствие с националното 

законодателство за предотвратяване на придобиването от музеи и други подобни 

институции, действащи на тяхната територия, на културни ценности, произхождащи от 

друга държава – страна по Конвенцията, които са били незаконно изнесени след влизане 

в сила на тази Конвенция. Всеки път, когато е възможно, да информират държавата, 

откъдето произхожда тази културна ценност, и която е страна по настоящата 

Конвенция, за предлагането на подобни културни ценности, изнесени незаконно от тази 

държава след влизането в сила на настоящата Конвенция и за двете държави; 

б)(i)да забранят вноса на културни ценности, откраднати от музеи, религиозни или 

светски обществени паметници или от подобни институции, разположени на 

територията на друга държава – страна по настоящата Конвенция, след влизането в сила 

на Конвенцията по отношение на заинтересованите държави, при условие че бъде 

доказано, че въпросните ценности са вписани в списъка на предметите, принадлежащи 

на дадената институция; 

(ii)да предприемат, по молба на държава – страна по Конвенцията, съответните мерки 

за конфискуване и връщане на всяка открадната културна ценност, внесена след 

влизането в сила на настоящата Конвенция по отношение и на двете заинтересовани 

държави, при условие, че държавата-молителка изплати справедливо обезщетение на 

добросъвестния купувач или лицето, което има законното право на собственост на тази 

ценност. Молбите за изземване и връщане се отправят по дипломатически път. 

Държавата-молителка следва да представи за своя сметка цялата документация и 

всички доказателства, необходими за обосноваване на нейното искане за изземване и 
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връщане. Държавите – страни по Конвенцията, не облагат с никакви митнически или 

други такси културните ценности, връщани в съответствие с настоящия член. Всички 

разходи, свързани с връщането на една или повече от въпросните културни ценности, 

са за сметка на държавата-молителка. 

 

Член 8 

Държавите – страни по настоящата Конвенция, се задължават да налагат наказателни 

или административни наказания на всички лица, отговорни за нарушаването на 

забраните, предвидени в членове 6 (б) и 7 (б) по-горе. 

 

Член 9 

Всяка държава – страна по настоящата Конвенция, чието културно наследство е 

застрашено от кражба на археологически или етноложки материали, може да се обърне 

към съответните засегнати държави. При такива случаи, държавите – страни по 

настоящата Конвенция, се задължават да участват във всяка съгласувана международна 

дейност за определяне и прилагане на необходимите конкретни мерки, в това число и 

контрол върху вноса, износа и международната търговия с дадените специфични 

културни ценности. До сключване на съответно споразумение всяка заинтересована 

държава следва да приеме според възможностите си предварителни временни мерки, 

насочени към предотвратяване нанасянето на непоправима вреда на културното 

наследство на държавата-молителка. 

 

Член 10 

Държавите – страни по настоящата Конвенция, се задължават: 

а)да ограничават, посредством образование, информация и бдителност, прехвърлянето 

на културни ценности незаконно изнесени от която и да е държава – страна по 

настоящата Конвенция, и, в зависимост от условията във всяка страна, да задължат 

антикварите, под страх от наказателни или административни наказания, да водят 

регистър, в който да отбелязват произхода на всяка културна ценност, името и адреса 

на доставчика, описанието и стойността на всяка продадена ценност, а така също да 

информират купувачите на културни ценности за възможността да бъде издадена 

забрана за износа на тази ценност; 

б)да се стремят с помощта на образованието да изградят и развият в общественото 

мнение чувството за стойност и значение на културните ценности, за опасностите за 

културното наследство, като кражба, нелегални разкопки и незаконен износ. 

 

Член 11 

За незаконни се считат и нелегалният износ и прехвърлянето на правото на собственост 

на културни ценности, представляващи пряк или косвен резултат от окупацията на 

дадена страна от чуждестранна сила. 

 

Член 12 

Държавите-страни по настоящата Конвенция следва да уважават културното 

наследство на териториите, за чиито външни връзки носят отговорност и да вземат 
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целесъобразни мерки за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и 

прехвърляне на правото на собственост на културни ценности от тези територии. 

 

Член 13 

Държавите – страни по настоящата Конвенция, се задължават също така, в съответствие 

със законодателството на всяка държава: 

а)да предотвратяват със всички налични средства прехвърлянето на правото на 

собственост на културни ценности, което ще способства за незаконния внос или износ 

на тези ценности; 

б)да вземат мерки за насърчаване на съвместното сътрудничество между съответните 

компетентни служби с цел възможно най-бързо улесняване връщането на незаконно 

изнесените културни ценности на техния законен собственик; 

в)да допускат предявяването на иск за връщане на загубени или откраднати културни 

ценности от страна на техния законен собственик или от негово име; 

г)да признават освен това неотменното право на всяка държава – страна по настоящата 

Конвенция, да класифицира и обяви за неотчуждаеми някои културни ценности, които 

по тази причина не трябва да бъдат изнасяни, както и да съдействат за обратното 

връщане на такива културни ценности на заинтересованите държави, в случай че са 

били изнесени по-рано. 

 

Член 14 

За да предотврати незаконния износ и да изпълни задълженията си, свързани с 

осъществяването на разпоредбите на настоящата Конвенция, всяка държава – страна по 

Конвенцията, трябва, в рамките на своите възможности, да предостави на националните 

служби за опазване на културните ценности достатъчно финансови средства, като в 

случай на необходимост създаде специален фонд за тази цел. 

 

Член 15 

Настоящата Конвенция по никакъв начин не възпрепятства държавите-страни да 

сключват помежду си специални споразумения или да продължат осъществяването на 

вече сключени такива за връщането на културни ценности, изнесени по някаква 

причина от територията от която произхождат, преди влизането в сила на настоящата 

Конвенция по отношение на заинтересованите държави. 

 

Член 16 

Държавите – страни по настоящата Конвенция, ще информират в периодични доклади, 

представени на Генералната конференция на Организацията на Обединените нации за 

образование, наука и култура, в определени от нея срокове и форми, за приетите 

законодателните и нормативни актове, за всички други мерки, приети с цел изпълнение 

на настоящата Конвенция, а също така и за опита, натрупан в тази област. 
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Член 17 

1.Държавите – страни по настоящата Конвенция, могат да се обръщат за техническо 

съдействие към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура 

и по-специално по въпроси, свързани с: 

а)информацията и образованието; 

б)консултацията и експертните услуги; 

в)координацията и посредничеството. 

2.Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура може по своя 

инициатива да осъществява научни изследвания и да публикува монографии по 

проблемите, свързани с незаконното движение на културни ценности. 

3.За тази цел Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура 

може да прибягва към сътрудничеството на всяка компетентна неправителствена 

организация. 

4.Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура може по своя 

инициатива да прави предложения на държавите-страни, отнасящи се до 

осъществяването на настоящата Конвенция. 

5.По молба на най-малко две държави – страни по настоящата Конвенция, между които 

са възникнали разногласия относно нейното приложение, ЮНЕСКО може да предложи 

своето посредничество за постигане на съгласие между тях. 

 

Член 18 

Настоящата Конвенция е съставена на английски, испански, френски и руски език, като 

всичките четири текста имат еднаква сила. 

 

Член 19 

1.Настоящата Конвенция подлежи на ратификация или приемане от държавите – 

членки на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура, 

съгласно техните конституционни и законови процедури. 

2.Ратификационните документи, или документите за приемане се депозират при 

Генералния директор на Организацията на Обединените нации за образование, наука и 

култура. 

 

Член 20 

1.Настоящата Конвенция е открита за присъединяване от всички държави, които не са 

членки на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура, 

поканени от Изпълнителния съвет на Организацията да се присъединят към нея. 

2.Присъединяването се осъществява посредством депозиране на документ за 

присъединяване при Генералния директор на Организацията на Обединените нации за 

образование, наука и култура. 

 

Член 21 

Настоящата Конвенция влиза в сила три месеца след датата на депозиране на третия 

документ за ратификация, за приемане, или присъединяване, но само по отношение на 

държавите, които са депозирали своите документи за ратификация, приемане, или 

присъединяване до тази дата, или по-рано. По отношение на всяка друга държава 
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Конвенцията влиза в сила три месеца след депозиране на нейния документ за 

ратификация, приемане или присъединяване. 

 

Член 22 

Държавите – страни по настоящата Конвенция, изтъкват, че нейното действие се 

разпростира не само върху териториите на техните метрополии, но и върху 

териториите, за чиито външни връзки носят отговорност; те се задължават да се 

консултират, ако това е необходимо, с правителствата или компетентните власти на 

споменатите територии в момента на ратификацията, приемането или 

присъединяването или преди това, за да обезпечат прилагането на Конвенцията на тези 

територии, както и да уведомят писмено Генералния директор на Организацията на 

Обединените нации за образование, наука и култура за териториите на които ще се 

осъществява Конвенцията. Тази ратификация следва да влезе в сила три месеца след 

нейното депозиране. 

 

Член 23 

1.Всяка държава – страна по настоящата Конвенция, може да денонсира Конвенцията от 

свое име или от името на всяка територия, за чиито външни връзки носи отговорност. 

2.Денонсирането се извършва с писмено уведомление, депозирано при Генералния 

директор на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. 

3.Денонсирането влиза в сила дванадесет месеца след датата на получаване на 

документа за денонсиране. 

 

Член 24 

Генералният директор на Организацията на Обединените нации за образование, наука 

и култура информира държавите – членки на Организацията, посочените в Член 20 

държави, които не са членки на Организацията, а също така и Организацията на 

Обединените Нации, за депозирането на всички документи за ратификация, приемане 

или присъединяване, посочени в Членове 19 и 20, както и за уведомленията и 

документите за денонсиране, посочени в Членове 22 и 23. 

 

Член 25 

1.Настоящата Конвенция може да бъде променена от Генералната конференция на 

Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. Промененият 

текст ще обвързва обаче само тези държави, които станат страни по променената 

Конвенция. 

2.В случай, че Генералната конференция приеме нова конвенция в резултат на пълна 

или частична промяна на настоящата Конвенция и, освен ако новата конвенция не 

съдържа други разпоредби, настоящата Конвенция ще бъде закрита за ратификация, 

приемане или присъединяване от датата на влизане в сила на новата променена 

конвенция. 
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Член 26 

В съответствие с член 102 от Хартата на Организацията на Обединените Нации, 

настоящата Конвенция се регистрира в Секретариата на Организацията на Обединените 

Нации по молба на Генералния директор на Организацията на Обединените нации за 

образование, наука и култура. 

 

Съставена в Париж, на 17 ноември 1970 година в два автентични екземпляра, подписани 

от Председателя на шестнадесетата сесия на Генералната конференция и от Генералния 

директор на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура, 

които ще бъдат депозирани в архивите на Организацията на Обединените нации за 

образование, наука и култура, като по едно заверено копие бъде предоставено на всички 

държави, посочени в членове 19 и 20, както и на Организацията на Обединените нации. 
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КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОДВОДНОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

 

Приета в Париж на 2 ноември 2001 г 

Обн. ДВ, 06 Октомври 2003 г. 

 

Ратифицирана със закон, приет от 39-то Народно събрание на 10 септември 2003 г.,  

обн. в. ДВ, бр.84 от 23.09.2003 г. 

Издадена от Министерството на културата, обн., ДВ, бр.16 от 26 февруари 2010 г., в сила 

от 2 януари 2009 г. 

 

Генералната конференция на Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура, събрала се в Париж в периода от 15 октомври до 3 ноември 

2001 година на своята тридесет и първа сесия, признавайки значението на подводното 

културно наследство като неделима част от културното наследство на човечеството и 

като елемент с особена важност от историята на народите, нациите и връзките помежду 

им по отношение на съвместното им наследство, осъзнавайки важността от защитата и 

опазването на подводното културно наследство, както и отговорностите, полагащи се 

на всички държави за тази цел, отчитайки, че обществеността придава нарастващ 

интерес и стойност на подводното културно наследство, убедена в значението на 

изследванията, информацията и образованието в сферата на защитата и опазването на 

подводното културно наследство, убедена, че обществеността има право да се ползва от 

образователните и развлекателни предимства, предлагани от отговорния и 

интелигентен достъп до подводното културно наследство in situ и че образоването на 

обществеността допринася за по-добро осмисляне, оценка и защита на това наследство, 

отчитайки факта, че непозволената намеса в подводното културно наследство 

представлява заплаха за него и че е необходимо да се вземат по-строги мерки за 

предотвратяване на подобни намеси, осъзнавайки необходимостта да се парира по 

подходящ начин евентуалното отрицателно влияние, което легитимните дейности биха 

могли да окажат случайно върху подводното културно наследство, дълбоко 

загрижена от засилването на търговската експлоатация на подводното културно 

наследство и в частност от определени дейности, клонящи към продажба, придобиване 

или размяна на елементи на подводното културно наследство, разбирайки, че 

техническият прогрес улеснява откриването на подводното културно наследство и 

достъпа до него, уверена, че без сътрудничеството между държавите, международните 

организации, научните институции, професионалните организации, археолозите, 

водолазите, другите заинтересовани страни и широката общественост е невъзможна 

защитата на подводното културно наследство, считайки, че проучванията, разкопките и 

защитата на подводното културно наследство се нуждаят от достъп до и прилагане на 

специфични научни методи и от използване на адаптирани техники и средства, както и 

от високо ниво на професионална специализация, което изисква еднакви критерии, 

съзнавайки необходимостта от кодификация и постепенно развитие на правилата, 
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отнасящи се до защитата и опазването на подводното културно наследство в 

съответствие с международното право и международната практика, а именно с 

Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, които следва да се вземат с цел забрана и 

възпрепятстване на незаконните внос, износ и прехвърляне на собственост върху 

културни ценности от 14 ноември 1970 година, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 

световното културно и природно наследство от 16 ноември 1972 година и Конвенцията 

на Обединените нации за морското право от 10 декември 1982 година, 

водена от грижата за подобряване ефикасността на взетите мерки на международно, 

регионално и национално ниво за опазване in situ на елементите на подводното 

културно наследство или – при необходимост – за научни или защитни цели, в името на 

грижливото им възстановяване, след като реши на двадесет и деветата си сесия, че този 

въпрос би могъл да е предмет на международна Конвенция, приема днес, втори ноември 

2001 година, настоящата Конвенция. 

 

Определения 

 

Член 1 

За целите на настоящата Конвенция: 

 

1. (а) Под подводно културно наследство се разбират всички следи от човешко 

съществувание от културно, историческо или археологическо естество, които са 

частично или изцяло потънали, периодично или постоянно, от минимум 100 години, а 

именно: 

(і) поселища, конструкции, сгради, предмети и тленни останки, както и техният 

археологически и природен контекст; 

(іі) плавателни съдове, въздухоплавателни средства, други превозни средства или всяка 

част от тях, с техния товар или друго съдържание, както и техният археологически и 

природен контекст; и 

(ііі) праисторически предмети. 

(б) Тръбопроводите и кабелите, положени на морското дъно, не се приемат за част от 

подводното културно наследство. 

(в) Различните от тръбопроводи и кабели инсталации, положени на морското дъно и все 

още използваеми, не се приемат за част от подводното културно наследство. 

2. (а) Под държави-страни се разбират държавите, които са се съгласили да бъдат 

обвързани с настоящата Конвенция и за които същата е в сила. 

(б) Настоящата Конвенция се прилага mutatis mutandis върху териториите, визирани в 

член 26, алинея 2 (б), които стават страни по настоящата Конвенция, в съответствие с 

определените в този алинея условия, засягащи всяка от тях; в този смисъл 

понятието държави-страни се отнася до тези територии. ЮНЕСКО е Организацията на 

обединените нации за образование, наука и култура. Генерален директор е Генералният 

директор на ЮНЕСКО. Под зона се разбира морското дъно и земните недра под него, 

извън границите на националната юрисдикция. Под намеса в подводното културно 

наследство се разбира дейност, чийто предмет е преди всичко подводното културно 

наследство и която може да засегне материално това наследство или да му причини 

всякаква друга щета, пряко или косвено. 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

649  

Под намеса със случайни последици за подводното културно наследство се разбира 

дейност, която – макар че няма за предмет, основен или частичен, подводното културно 

наследство – може да засегне материално това наследство или да му причини всякаква 

друга щета. Под държавни плавателни съдове и въздухоплавателни средства се 

разбират бойните плавателни съдове и другите плавателни съдове или 

въздухоплавателни средства, принадлежали на дадена държава или действали под 

нейно командване, използвани изключително през епохата, през която са потънали, за 

обществени нетърговски нужди, идентифицирани като такива и отговарящи на 

определението за подводно културно наследство. 

Под правила се разбират правилата, отнасящи се до намесите в подводното културно 

наследство, както са упоменати в член 33 от настоящата Конвенция. 

 

Цели и общи принципи 

Член 2 

Настоящата Конвенция цели да осигури и укрепи опазването на подводното културно 

наследство. 

Държавите-страни си сътрудничат в опазването на подводното културно наследство. 

Държавите-страни опазват подводното културно наследство в интерес на човечеството, 

в съответствие с разпоредбите на настоящата конвенция. 

Държавите-страни взимат индивидуално или – при необходимост – съвместно всички 

подходящи мерки съгласно настоящата Конвенция и международното право, 

необходими за опазване на подводното културно наследство, прибягвайки за тази цел 

до най-подходящите средства, с които разполагат, и в зависимост от съответните си 

собствени възможности. Консервацията in situ на подводното културно наследство 

трябва да се счита за преимуществен избор, преди да бъде позволена или предприета 

всяка друга намеса в това наследство. Събраните елементи на подводното културно 

наследство трябва да се складират, съхраняват и управляват с цел гарантиране на 

дългосрочното им запазване. 

Подводното културно наследство не бива да е предмет на никаква търговска 

експлоатация. 

В съответствие с практиката на държавите и с международното право, а именно с 

Конвенцията на Обединените нации за морското право, нито една разпоредба от 

настоящата Конвенция не може да се тълкува като изменяща правилата на 

международното право и държавната практика, отнасящи се до суверенните имунитети 

или пък което и да било право на дадена държава, касаещо нейните плавателни съдове 

и въздухоплавателни средства. 

Държавите-страни следят за това, отношението към всички тленни останки, потънали 

в морските води, да бъде почтително. 

Целесъобразно да се насърчава отговорният и интелигентен достъп на обществеността 

до подводното културно наследство in situ за целите на наблюдение 

и документация, за да се благоприятства развиването на отношение у обществеността 

към това наследство, както и неговото оценяване и защита, освен ако това не 

противоречи на неговата защита и управление. Никакво действие или дейност, 

извършвани въз основа на настоящата Конвенция, не могат да дадат повод за 
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претендиране, поддържане или оспорване на домогване до суверенитет или национална 

юрисдикция. Връзка между настоящата Конвенция и Конвенцията на Обединените 

нации за морското право 

 

Член 3 

Нито една разпоредба на настоящата Конвенция не засяга правата, юрисдикцията и 

задълженията на държавите, произтичащи от международното право, включително от 

Конвенцията на Обединените нации за морското право. Настоящата Конвенция се 

тълкува и прилага в контекста на и в съответствие с разпоредбите на международното 

право, включително Конвенцията на Обединените нации за морското право. Връзка с 

правото за подпомагане и с правото, уреждащо съкровищата 

 

Член 4 

Никаква дейност, отнасяща се до подводното културно наследство и за която 

настоящата Конвенция е приложима, не се подчинява нито на правото за подпомагане, 

нито на правото, уреждащо съкровищата, освен ако:  

(а) не е позволена от компетентните служби и 

(б) не е в пълно съответствие с настоящата Конвенция, и 

(в) не осигурява гарантирането на максимална защита на подводното културно 

наследство по време на всяко действие по събирането му. 

Действия със случайни последици върху подводното културно наследство 

 

Член 5 

Всяка държава-страна ангажира най-подходящите средства, с които разполага, за да 

възпрепятства или намали отрицателните последици, породени от действия под 

нейната юрисдикция, оказващи случайни последици върху подводното културно 

наследство. 

Двустранни, регионални спогодби или други многостранни спогодби 

 

Член 6 

Държавите-страни са окуражавани да сключват двустранни, регионални или други 

многостранни спогодби или да подобряват съществуващите спогодби, за да осигурят 

опазването на подводното културно наследство. Всички тези спогодби трябва да 

съответстват напълно на разпоредбите на настоящата Конвенция и да не отслабват 

общовалидния й характер. В рамките на назованите спогодби, държавите могат да 

приемат правила и уредби, годни да осигурят по-добро опазване на подводното 

културно наследство спрямо приетите с настоящата Конвенция. 

Страните по подобни двустранни, регионални спогодби или други многостранни 

спогодби могат да поканят държавите, които имат оправдана връзка, в частност 

културна, историческа или археологическа със засегнатото подводно културно 

наследство, да се присъединят към тези спогодби. 

Настоящата Конвенция не изменя правата и задълженията, които държавите-страни 

имат в областта на защитата на потънали плавателни съдове по силата на други 

двустранни, регионални спогодби или други многостранни спогодби, сключени преди 

приемането на настоящата Конвенция, особено ако отговарят на целите на последната. 
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Подводното културно наследство във вътрешните териториални води, водите около 

архипелазите и акваторията. 

 

Член 7 

При упражняване на суверенитета им, държавите-страни имат изключителното право 

да регламентират и одобряват намесите в подводното културно наследство, намиращо 

се в техните вътрешни териториални води, водите около архипелазите и акваторията 

им. 

Без да се засяга действието на другите международни спогодби и правилата на 

международното право, приложими към опазването на подводното културно 

наследство, държавите-страни предписват прилагането на правилата за намесите в 

подводното културно наследство, намиращо се в техните вътрешни териториални води, 

водите около архипелазите и акваторията им. 

В своите води около архипелазите и в своята акватория, при упражняване на 

суверенитета си и в съответствие с общата практика, спазвана между държавите, 

държавите-страни – с цел сътрудничество в името на приемането на най-добрите 

методи за защита на държавните плавателни съдове и въздухоплавателни средства – би 

трябвало да уведомят държавата-страна по настоящата Конвенция, под чийто флаг е 

въпросният плавателен съд, и – при нужда – другите държави, които имат оправдана 

връзка, в частност културна, историческа или археологическа, в случай че се открият 

такива плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които могат да бъдат 

идентифицирани. 

 

Подводно културно наследство в съседна зона 

 

Член 8 

Без да се засяга действието на членове 9 и 10 и в допълнение към тях, както и при 

прилагане на член 303, алинея 2 от Конвенцията на Обединените нации за морското 

право, държавите-страни могат да регламентират и разрешат намесите в подводното 

културно наследство в тяхната съседна зона. В този случай те предписват прилагането 

на правата. 

 

Декларация и уведомление за изключителната икономическа зона и 

континенталния шелф 

 

Член 9 

Задължение на всички държави-страни е да защитават подводното културно наследство 

в изключителната икономическа зона и върху континенталния шелф, в съответствие с 

настоящата Конвенция. 

Следователно: 

(а) държавата-страна изисква, когато неин гражданин или плавателен съд, плаващ под 

неин флаг, открие или планира намеса в подводното културно наследство в нейната 

изключителна икономическа зона или върху континенталния й шелф, този гражданин 
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или капитанът на плавателния съд да декларират пред нея това откритие или тази 

намеса; 

(б) в изключителната икономическа зона или върху континенталния шелф на друга 

държава-страна: 

(і) държавите-страни изискват, съответният гражданин или капитан на плавателния 

съд да декларира пред тях, както и пред другата държава-страна, това откритие или тази 

намеса; 

(іі) или при необходимост – държавата-страна изисква съответният гражданин или 

капитан на плавателния съд да декларират пред нея това откритие или тази намеса и 

осигурява бързото и ефективно предаване на тези декларации на всички други 

държави-страни. 

Депозирайки ратификационна грамота или документ за приемане, одобрение или 

присъединяване, държавата-страна уточнява начина, по който ще предава 

декларациите по реда на алинея 1 (б) на настоящия член. 

Държавата-страна уведомява Генералния директор за откритията или намесите в 

подводното културно наследство, които са й съобщени по реда на алинея 1 от настоящия 

член. 

Генералният директор предоставя незабавно на разположение на другите държави-

страни сведенията, които са доведени до знанието му по реда на алинея 3 от настоящия 

член. 

Всяка държава-страна може да извести държавата-страна, в чиято изключителна 

икономическа зона или върху чийто континентален шелф се намира подводното 

културно наследство, че желае да бъде консултирана относно начина за гарантиране 

ефективна защита на това наследство. Тази декларация трябва да се основава на 

оправдана връзка, в частност културна, историческа или археологическа, със 

засегнатото подводно културно наследство. 

 

Опазване на подводното културно наследство в изключителната икономическа 

зона и върху континенталния шелф 

 

Член 10 

Разрешение за намеса в подводното културно наследство, намиращо се в 

изключителната икономическа зона или върху континенталния шелф, може да се 

издаде само в съответствие с разпоредбите на настоящия член. 

Държавата-страна, в чиято изключителна икономическа зона или върху чийто 

континентален шелф се намира подводното културно наследство, може да забрани или 

да разреши всяка намеса в това наследство, за да възпрепятства всяко посегателство 

върху суверенните й права или върху юрисдикцията й, както са признати от 

международното право, включително от Конвенцията на Обединените нации за 

морското право. 

Когато е направено откритие на подводно културно наследство или е планирана намеса 

в подводното културно наследство, в рамките на изключителната икономическа зона 

или върху континенталния шелф, на дадена държава-страна, тази държава-страна: 

(а) се допитва до всички останали държави-страни, проявили интерес по реда на член 9, 

алинея 5, относно най-добрия начин за защита на подводното културно наследство; 
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(б) координира консултациите в качеството си на държава-координатор, освен ако не 

декларира изрично, че не желае да стори това, при което държавите-страни, проявили 

интерес по реда на член 9, алинея 5, посочват държава-координатор. 

Без да се отменят задълженията на всички държави-страни за защита на подводното 

културно наследство посредством взимането на всички подходящи мерки съгласно 

международното право, целящи възпрепятстването на всяка непосредствена опасност 

за подводното културно наследство, в частност ограбване, държавата-координатор 

може да вземе всички подходящи мерки и/или да даде всички необходими разрешения 

в съответствие с настоящата Конвенция, а при нужда – и преди всички консултации, за 

да се възпрепятства всяка непосредствена опасност за подводното културно наследство 

вследствие човешка дейност или по всякаква друга причина, а именно вследствие 

ограбване. При взимането на тези мерки може да бъде потърсено съдействието на 

другите държави-страни. 

Държавата-координатор: 

(а) осъществява защитните мероприятия, договорени с участващите в консултациите 

държави, включително държавата-координатор, освен ако участващите в 

консултациите държави, включително държавата-координатор, не се договарят тези 

мерки да бъдат осъществени от друга държава-страна; 

(б) издава всички необходими разрешителни относно така договорените мерки, в 

съответствие с правилата, освен ако участващите в консултациите държави, 

включително държавата-координатор, не се договарят тези разрешения да бъдат 

издадени от друга държава-страна; 

(в) може да проведе всякакви предварителни проучвания на подводното културно 

наследство и впоследствие да издаде всички необходими разрешения, като предаде 

незабавно резултатите от тези проучвания на Генералния директор, който предоставя 

тези сведения веднага на разположение на другите държави-страни. 

Координирайки консултациите, приемайки мерките, провеждайки всички 

предварителни проучвания и/или издавайки разрешенията по силата на настоящия 

член, държавата-координатор действа от името на всички държави-страни, а не в 

собствен интерес. Подобно действие не може да бъде само по себе си продиктувано от 

домогване до някакво преференциално или юридическо право, неуредено от 

международното право, в частност от Конвенцията на Обединените нации за морското 

право. 

С право на оспорване на разпоредбите на алинеи 2 и 4 от настоящия член, никаква 

намеса не може да бъде предприета по държавен плавателен съд или 

въздухоплавателно средство без одобрението на държава, под чийто флаг е, и 

съдействието на държавата-координатор. 

 

Декларация и уведомление в зоната 

 

Член 11 

Всички държави-страни са задължени да защитават подводното културно наследство в 

зоната, в съответствие с настоящата Конвенция и с член 149 от Конвенцията на 

Обединените нации за морското право. Следователно, когато гражданин на държава-
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страна или плавателен съд, плаващ под неин флаг, открие или планира намеса в 

подводното културно наследство, намиращо се в зоната, тази държава-страна изисква 

гражданинът или капитанът на плавателния съд да декларират пред нея това откритие 

или тази намеса. 

Държавите-страни уведомяват Генералния директор и Генералния секретар на 

Международната агенция за морското дъно за откритията или намесите в подводното 

културно наследство, които са им сигнализирани по гореописания начин. 

Генералният директор предава незабавно на разположение на всички държави-страни 

сведенията, които са му съобщени по този начин. 

Държавата-страна може да извести Генералния директор, че желае да бъде 

консултирана относно начина за гарантиране ефективна защита на това подводно 

културно наследство. Тази декларация трябва да се основава на оправдана връзка с това 

подводно културно наследство, отчитайки най-вече преференциалните права на 

държавите за културен, исторически или археологически произход. 

 

Опазване на подводното културно наследство в зоната 

 

Член 12 

Разрешението за намеса в подводното културно наследство, намиращо се в зоната, може 

да бъде дадено само в съответствие с разпоредбите на настоящия член. 

Генералният директор приканва всички държави-страни, проявили интерес по реда на 

член 11, алинея 4, да се консултират относно най-добрия начин за защита на подводното 

културно наследство и да посочат държава-страна, която ще отговаря за координацията 

на тези консултации в качеството на държава-координатор. Генералният директор 

поканва също така и Международната агенция за морското дъно за участие в тези 

консултации. 

Всички държави-страни могат да вземат всякакви подходящи мерки в съответствие с 

настоящата Конвенция, при нужда – и преди всички консултации – за да се 

възпрепятства всяка непосредствена опасност за подводното културно наследство 

вследствие човешка дейност или по всякаква друга причина, а именно вследствие 

ограбване. 

Държавата-координатор: 

(а) осъществява защитните мероприятия, договорени с участващите в консултациите 

държави, включително държавата-координатор, освен ако участващите в 

консултациите държави, включително държавата-координатор, не се договарят тези 

мерки да бъдат осъществени от друга държава-страна; 

(б) издава всички необходими разрешителни относно така договорените мерки, в 

съответствие с настоящата Конвенция, освен ако участващите в консултациите 

държави, включително държавата-координатор, не се договарят тези разрешения да 

бъдат издадени от друга държава-страна; 

Държавата-координатор може да проведе всякакви предварителни проучвания на 

подводното културно наследство, да издаде всички необходими разрешения за тази цел, 

като предаде незабавно резултатите от тези проучвания на Генералния директор, който 

предоставя тези сведения веднага на разположение на другите държави-страни. 
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Координирайки консултациите, приемайки мерките, провеждайки всички 

предварителни проучвания и/или издавайки разрешенията по силата на настоящия 

член, държавата-координатор действа за благото на цялото човечество, а не в собствен 

интерес. Специално внимание се обръща на преференциалните права на държавите за 

културен, исторически или археологически произход по отношение на въпросното 

наследство. 

Нито една държава-страна не предприема, нито разрешава намеса по държавен 

плавателен съд или въздухоплавателно средство в зоната, без одобрението на държава, 

под чийто флаг е. 

 

Суверенен имунитет 

Член 13 

Военните плавателни съдове и другите правителствени плавателни съдове или военни 

въздухоплавателни средства, ползващи се със суверенен имунитет, действащи за 

нетърговски цели в обичайния ход на техните курсове и неучастващи в намеси в 

подводното културно наследство, не са задължени да декларират открития на подводно 

културно наследство по реда на членове 9, 10, 11 и 12 от настоящата Конвенция. При все 

това, приемайки подходящи мерки, невредящи нито на курсовете, нито на оперативните 

възможности на военните плавателни съдове и другите правителствени плавателни 

съдове или военни въздухоплавателни средства, ползващи се със суверенен имунитет, 

действащи за нетърговски цели, държавите-страни следят за това, тези плавателни 

съдове да са съобразени – в рамките на разумното и възможното – с разпоредбите на 

членове 9, 10, 11 и 12 от настоящата Конвенция. 

 

Контрол на влизането в територията, на търговията и на държането 

 

Член 14 

Държавите-страни взимат мерки, за да предотвратят влизането на тяхна територия, 

търговията и притежаването на подводно културно наследство, незаконно изнесено 

и/или прибрано, когато това прибиране нарушава разпоредбите на настоящата 

Конвенция. 

 

Неизползване на зони, попадащи в юрисдикцията на държави-страни 

 

Член 15 

Държавите-страни взимат мерки за забрана на използването на тяхната територия, 

включително морските им пристанища, както и изкуствените острови, инсталации и 

конструкции, попадащи под тяхната изключителна юрисдикция или поставени под 

техен изключителен контрол, като база за намеси в подводното културно наследство, 

несъответстващи на разпоредбите на настоящата Конвенция. 
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Мерки, отнасящи се до гражданите и плавателни съдовете 

 

Член 16 

Държавите-страни взимат всички подходящи мерки, за да гарантират, че техните 

граждани и плавателни съдове, плаващи под техния флаг, ще се въздържат от намеси в 

подводното културно наследство по начин, несъответстващ на настоящата Конвенция. 

 

Санкции 

Член 17 

Всяка държава-страна налага санкции за всяко нарушение на мерките, които е взела за 

целите на осъществяването на настоящата Конвенция. 

Приложимите санкции за нарушенията трябва да бъдат достатъчно строги, за да 

гарантират спазването на настоящата Конвенция и да обезкуражат нарушенията, 

където и да било, като трябва да лишат нарушителите от изгодите, произтичащи от 

техните противозаконни деяния. 

Държавите-страни си сътрудничат, за да гарантират прилагането на налаганите 

санкции по реда на настоящия член. 

 

Изземване и разпореждане с елементите на подводното културно наследство 

 

Член 18 

Всяка държава-страна взима мерки по изземване на територията й на елементи от 

подводното културно наследство, събрани по начин, несъответстващ с разпоредбите на 

настоящата Конвенция. 

Всяка държава-страна, извършила изземване на елементи на подводното културно 

наследство, прилагайки настоящата Конвенция, ги регистрира, защитава и взима 

всички подходящи мерки с цел осигуряване на тяхното запазване. 

Всяка държава-страна, иззела елементи на подводното културно наследство, 

прилагайки настоящата Конвенция, уведомява за това Генералния директор и всяка 

друга държава с оправдана връзка, в частност културна, историческа или 

археологическа, с въпросното подводно културно наследство. 

Държавата-страна, иззела елементи на подводното културно наследство, следи за това, 

с тях да се разполага в общ интерес, отчитайки задължителните положения за опазване 

и изследване, за необходимостта от възстановяване на разпръснатите колекции, за 

потребностите на обществеността от достъп до тях, за излагането им и образованието, 

както и за интересите на всяка друга държава с оправдана връзка, в частност културна, 

историческа или археологическа, с въпросното подводно културно наследство. 

 

Сътрудничество и споделяне на информация 

Член 19 

Държавите-страни си сътрудничат и си оказват взаимно съдействие с цел осигуряване 

защитата и управлението на подводното културно наследство в рамките на настоящата 

Конвенция, а именно и когато това е възможно, сътрудничейки си в областта на 

експедициите, разкопките, документирането, опазването, изследването и оценяването 

на това наследство. 
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Доколкото целите на настоящата Конвенция позволяват, всяка държава-страна се 

задължава да споделя с другите държави-страни информацията, с която разполага 

относно подводното културно наследство, а именно, що се отнася до откриването на 

елементи на това наследство, тяхната локализация, елементите, събрани или прибрани 

в нарушение на настоящата Конвенция или в нарушение на други разпоредби на 

международното право, подходящите научни методи и техники и развитието на 

правото, приложимо за това наследство. 

Информацията, отнасяща се до откриването или локализацията на елементи на 

подводното културно наследство, споделяна между държавите-страни или между 

ЮНЕСКО и държавите-страни, остава поверителна и се съобщава само на компетентните 

служби на държавите-страни, доколкото това съответства на националното 

законодателство, тъй като разпространението й може да представлява опасност или 

риск за опазването на въпросните елементи от това наследство. 

Всяка държава-страна взима всички подходящи мерки, включително – когато е 

възможно – използвайки съответните международни бази данни, за да разпространи 

информацията, с която разполага относно елементите на подводното културно 

наследство, събрани или прибрани в нарушение на настоящата Конвенция или на 

международното право, от друга страна. 

 

Създаване на отношение в обществеността 

Член 20 

Всяка държава-страна взима всички подходящи мерки, за да създаде отношение в 

обществеността към стойността и интереса, който представлява подводното културно 

наследство, както и към значението, което има предвиденото от настоящата Конвенция 

опазване. 

 

Обучение в областта на подводната археология 

Член 21 

Държавите-страни си сътрудничат в областта на разпространението на знания за 

подводната археология, както и за техниките на опазване на подводното културно 

наследство, и – съобразно договорените условия – за трансфера на технологии в сферата 

на това наследство. 

 

Компетентни служби 

Член 22 

За да следят за правилното осъществяване на настоящата Конвенция, държавите-

страни създават компетентни служби или – при необходимост – укрепват 

съществуващите с цел изготвяне, водене и актуализиране на инвентар на подводното 

културно наследство и ефикасно осигуряване на защитата, опазването, оценяването и 

управлението на подводното културно наследство, както и на необходимите 

изследвания и образование. 

Държавите-страни съобщават на Генералния директор наименованието и адреса на 

компетентните за подводното културно наследство служби. 
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Конференции на държавите-страни 

 

Член 23 

Генералният директор свиква Конференция на държавите-страни през годината след 

влизане в сила на настоящата Конвенция, а след това – минимум на всеки две години. 

Генералният директор свиква извънредна Конференция на държавите-страни, ако 

мнозинството от тях отправят искане за това. 

Конференцията на държавите-страни определя собствените си функции и 

отговорности. 

Конференцията на държавите-страни приема свой вътрешен правилник. 

Конференцията на държавите-страни може да образува Научно-технически 

консултативен съвет, съставен от експерти, чиито кандидатури се издигат от 

държавите-страни, съблюдавайки принципа на равномерно географско разпределение 

и препоръчителното постигане на равно представителство на половете. 

Научно-техническият консултативен съвет оказва съдействие при нужда на 

Конференцията на държавите-страни по въпроси от научно или техническо естество, 

касаещи осъществяването на Правилата. 

 

Техническа работа по изпълнение на Конвенцията 

 

Член 24 

Генералният директор извършва техническата работа по изпълнение на настоящата 

Конвенция. Техническата работа по изпълнение на настоящата Конвенция включва: 

(а) организацията на определените в член 23, алинея 1 Конференции на държавите 

страни; 

(б) оказване на необходимата помощ на държавите-страни по изпълнение на решенията 

на Конференциите на държавите-страни. 

 

Мирно уреждане на споровете 

Член 25 

Всеки спор между две или повече държави-страни във връзка с тълкуването или 

прилагането на настоящата Конвенция е предмет на преговори, водени в дух на 

добронамереност, или на други средства за мирно уреждане по техен избор. 

Ако тези преговори по позволят уреждането на спора в разумен срок, той може да бъде 

подложен – при посредничеството на ЮНЕСКО – на общо споразумение между 

засегнатите държави-страни. 

Ако не се извърши никакво посредничество или ако посредничеството не доведе до 

постигане на уреждане, разпоредбите относно уреждането на споровете, съдържащи се 

в Част ХV от Конвенцията на Обединените нации за морското право, се прилагат mutatis 

mutandis към всеки спор между държавите-страни по настоящата Конвенция по повод 

тълкуването или прилагането й, независимо от това, дали тези страни са страни по 

Конвенцията на Обединените нации за морското право или не. 

Всяка процедура, избрана от държава-страна по настоящата Конвенция или по 

Конвенцията на Обединените нации за морското право по реда на член 287 от същата, 

се прилага за уреждането на споровете съгласно настоящия член, освен ако тази 
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държава-страна – когато е ратифицирала, приемала, одобрявала или се е 

присъединявала към настоящата Конвенция, или в някой по-късен момент, не е избрала 

друга процедура по реда на член 287 за уреждане на споровете, произтичащи от 

настоящата Конвенция. 

Когато ратифицира, приема, одобрява или се присъединява към настоящата Конвенция, 

или в някой по-късен момент, държавата-страна по настоящата Конвенция, която не е 

страна по Конвенцията на Обединените нации за морското право, е свободна да избере 

– с писмена декларация – едно или повече от средствата, изброени в член 287, алинея 1 

от Конвенцията на Обединените нации за морското право, за уреждане на споровете по 

настоящия член. Член 287 се прилага за тази декларация, както и за всеки спор, по който 

тази държава е страна и който не е визиран с действаща декларация. За целите на 

помиряването и арбитража, в съответствие с Приложения V и VІІ към Конвенцията на 

Обединените нации за морското право, тази държава е оправомощена да посочи 

помирители или арбитри, които подлежат на вписване в списъците, упоменати в 

Приложение V, член 2 и в Приложение VІІ, член 2 за уреждането на споровете, 

произтичащи от настоящата Конвенция. 

 

Ратификация, приемане, одобряване или присъединяване 

 

Член 26 

Настоящата Конвенция подлежи на ратификация, приемане или одобряване от 

държавите-членки на ЮНЕСКО. 

Към настоящата Конвенция подлежат на присъединяване: 

(а) държавите-нечленки на ЮНЕСКО, но членки на Организацията на обединените 

нации или членки на специализирана институция в системата на Обединените нации, 

или на Международната агенция за атомната енергия, както и държави-страни по 

Статута на Международния съд, а и всички други държави, поканени да се присъединят 

от Генералната конференция на ЮНЕСКО; 

(б) териториите, ползващи се с пълна вътрешна автономия, призната като такава от 

Организацията на обединените нации, но които не са постигнали пълна независимост в 

съответствие с Резолюция 1514 (ХV) на Общото събрание и които са компетентни по 

материите, разглеждани от настоящата Конвенция, включително компетентни да 

сключват международни договори по тези въпроси. 

Ратификационните грамоти или документите за приемане, одобрение или 

присъединяване се депозират при Генералния директор. 

 

Влизане в сила 

 

Член 27 

Настоящата Конвенция влиза в сила три месеца след датата на депозиране на 

двадесетия документ, визиран в член 26, но единствено по отношение на двадесетте 

държави или територии, депозирали по този начин документите си. Тя влиза в сила за 

всяка друга държава или територия три месеца след датата на депозиране на нейния 

документ. 
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Декларация относно континенталните води 

 

Член 28 

В момента, в който ратифицира, приема, одобрява или се присъединява към настоящата 

Конвенция, или в някой по-късен момент, всяка държава-страна може да декларира, че 

Правилата се прилагат към континенталните й води, които нямат морски характер. 

Граница на географското приложно поле 

 

Член 29 

В момента, в който ратифицира, приема, одобрява или се присъединява към настоящата 

Конвенция, държавата или територията може – с писмена декларация до депозитара – 

да положи, че настоящата Конвенция не е приложима към определени части от 

територията й, от вътрешните й води, от водите около архипелазите й или от 

акваторията й, като изложи причините за тази декларация в същата. Доколкото е 

възможно и в най-кратки срокове, държавата полага усилия да обедини условията, при 

които настоящата Конвенция ще се прилага за специфицирани в декларацията зони; 

след като това се осъществи, тя ще оттегли декларацията си изцяло или частично. 

 

Резерви 

 

Член 30 

С изключение на член 29, по отношение на настоящата Конвенция не може да се 

формулира никаква резерва. 

 

Изменения 

Член 31 

Всяка държава-страна може – с писмено известие, отправено до Генералния директор – 

да предложи изменения на настоящата Конвенция. Генералният директор предава това 

известие на всички държави-страни. Ако, в шестмесечен срок, считано от датата на 

предаване на известието, поне половината от държавите-страни излъчи благоприятен 

отговор по това искане, Генералният директор представя това предложение на 

следващата Конференция на държавите-страни за обсъждане и евентуално приемане. 

Измененията се приемат с мнозинство от две трети от представените и гласували 

държави-страни. 

След като са приети, измененията на настоящата Конвенция се представят на 

държавите-страни за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване. 

За държавите-страни, които са ги ратифицирали, приели, одобрили или са се 

присъединили към тях, измененията на настоящата Конвенция влизат в сила три месеца 

след депозирането на документите, упоменати в алинея 3 от настоящия член, от две 

трети от държавите-страни. След това, за всяка държава или територия, която 

ратифицира, приеме, одобри или се присъедини към изменението, това изменение 

влиза в сила три месеца след датата на депозирането от страната на нейната 

ратификационна грамота или документа за приемане, одобряване или присъединяване. 
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Държава или територия, която стане страна по настоящата Конвенция след влизането в 

сила на изменението съгласно алинея 4 от настоящия член, се приема – ако не изрази 

различно намерение – за: 

(а) страна по настоящата Конвенция, изменена по този начин; и 

(б) страна по настоящата Конвенция, неизменена – спрямо всички държави-страни, 

които не са обвързани от това изменение. 

 

Денонсиране 

Член 32 

Държавата-страна може да денонсира настоящата Конвенция с писмено уведомление до 

Генералния директор. 

Денонсирането влиза в сила дванадесет месеца след датата на получаване на 

уведомлението, освен ако в него не се предвижда по-късна дата. 

Денонсирането по никакъв начин не засяга задължението на всяка държава-страна за 

изпълнение на всичките й задължения, упоменати в настоящата Конвенция, на която тя 

би се подчинявала по силата на международното право, независимо от последната. 

 

Правилата 

 

Член 33 

Правилата, приложени към настоящата Конвенция, са неразделна част от същата и – 

освен при изрична противна разпоредба – позоваването на настоящата Конвенция 

препраща и към Правилата. 

 

Регистрация в Организацията на обединените нации 

 

Член 34 

 

В съответствие с член 102 от Хартата на Обединените нации, настоящата Конвенция 

подлежи на регистриране в Секретариата на Организацията на обединените нации по 

искане от страна на Генералния директор. 

 

Меродавни текстове 

Член 35 

Настоящата Конвенция е изготвена на английски, арабски, китайски, испански, френски 

и руски език, като текстовете и на шестте езика са меродавни. 
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КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 

 

 

Приета в Париж, 17 октомври 2003 г. 

 

Ратифицирана със закон, приет от 40-то НС на 26.01.2006 г. – ДВ, бр. 12 от 7.02.2006 г. 

Издадена от Министерството на културата, обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2006 г., в сила за 

Република България от 10.06.2006 г. 

 

Генералната конференция на Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура, наричана по-долу „ЮНЕСКО“, състояла се в Париж от 29 

септември до 17октомври 2003 г., на своята 32-а сесия,  

като се позовава на съществуващите международни нормативни актове по правата 

на човека и по-специално на Универсалната декларация за правата на човека от 1948 г., 

на Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г. и на 

Международния договор за граждански и политически права от 1966 г. 

като взема под внимание значението на нематериалното културно наследство, 

израз на културното многообразие и гаранция за устойчиво развитие, което бе 

изтъкнато в Препоръката на ЮНЕСКО за опазване на фолклора от 1989 г., във 

Всеобщата декларация на ЮНЕСКО за културно разнообразие от 2001 г. и в 

Истанбулската декларация от 2002 г., приета на Третата кръгла маса на министрите на 

културата, 

като отчита тясната взаимозависимост между нематериалното културно 

наследство и материалното културно и природно наследство, 

като признава, че процесите на глобализация и социални промени създават 

условия за възобновяване на диалога между обществата, паралелно с проявите на 

нетърпимост, са източник на сериозна заплаха от деградация, изчезване и разрушаване 

на нематериалното културно наследство поради недостига на средства за неговото 

съхраняване, 

като съзнава общата загриженост и стремеж за опазване на нематериалното 

културно наследство на човечеството, 

като признава, че обществото и по-специално коренните общности и групи, а в 

някои случаи и отделни лица, играят важна роля в процеса на създаване, опазване, 

съхраняване и пресъздаване на нематериалното културно наследство, като по този 

начин способстват за обогатяване на културното разнообразие и насърчават 

човешкото творчество, 

като отбелязва голямото значение на дейността на ЮНЕСКО за разработване на 

нормативни актове за защита на културното наследство и по-специално Конвенцията 

за опазване на световното културно и природно наследство от 1972 г., 

като отбелязва също така, че в настоящия момент не съществува нито един 

многостранен договор със задължителна сила в областта на нематериалното културно 

наследство, 
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като отчита, че действащите международни спогодби, препоръки и резолюции в 

областта на културното и природно наследство трябва да бъдат обогатени и 

ефективно допълнени с нови разпоредби, които се отнасят до нематериалното 

културно наследство, 

като отчита необходимостта от по-дълбоко осъзнаване, особено от младото 

поколение, на значението на нематериалното културно наследство и неговото 

опазване, 

като отчита, че международната общност и държавите – страни по настоящата 

Конвенция, би следвало да способстват за опазването на това наследство в дух на 

сътрудничество и взаимопомощ, 

като припомня програмите на ЮНЕСКО в областта на нематериалното културно 

наследство и в частност програмата за Провъзгласяване на шедьоврите на устно и 

нематериално наследство на човечеството, 

като взима под внимание неоценимата роля на нематериалното културно 

наследство като фактор за сближаване, културен обмен и взаимно разбирателство 

между хората, 

приема на седемнадесети октомври 2003 г. настоящата Конвенция. 

  

I. Общи разпоредби 

 

Член 1: Цели на Конвенцията 

Целите на тази Конвенция са: 

(а)опазване на нематериалното културно наследство; 

(б) зачитане на нематериалното културно наследство 

на съответните общности, групи и отделни лица; 

(в) съпричастност – на местно, национално и международно равнище, към значението 

на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно 

признаване; 

(г) международно сътрудничество и международна помощ. 

  

Член 2: Определения 

За целите на настоящата Конвенция, 

1. „Нематериално културно наследство“ означава обичаите, формите на представяне и 

изразяване, знанията и уменията, – а така също и свързаните с тях инструменти, 

предмети артефакти и културни пространства, – признати от общностите, групите, а в 

някои случаи отделните лица като част от тяхното културното наследство. Това 

нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, се 

пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща 

среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им 

за самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на 

уважението към културното многообразие и творчество на човечеството. По смисъла 

на тази Конвенция за нематериално културно наследство се приема само това 

нематериално наследство, което съответства на съществуващите международни 
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нормативни актове по правата на човека и което отговаря на изискването за взаимно 

уважение на общностите, групите и отделните лица и за устойчиво развитие. 

2. Определеното по-горе в параграф 1 „нематериално културно наследство“ се проявява 

по-специално в следните области: 

(а)устни традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството му на 

носител на нематериалното културно наследство; 

(б)художествено-изпълнителско изкуство; 

(в)социални обичаи, обреди и празненства; 

(г)знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената; 

(д)знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

3. „Опазване“ означава прилагането на мерки за осигуряване на жизнена трайност на 

нематериалното културно наследство, включително неговата идентификация, 

документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, популяризиране и 

предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование, а така също и 

възраждане на различните аспекти на това наследство. 

4. „Държави-страни“ – означава държавите, които са обвързани с тази Конвенция и по 

отношение на които Конвенцията е в сила. 

5. Настоящата Конвенция се прилага в съответствие с принципа mutatis mutandis, по 

отношение на териториите, посочени в член 33, които стават страни по настоящата 

Конвенция в съответствие с условията, определени в този член. В тази връзка изразът 

„държави-страни“ се отнася и до тези територии. 

  

Член 3: Обвързаност с други международни нормативни документи 

Нито една разпоредба на настоящата Конвенция не може да бъде изтълкувана като: 

(а)изменение на статута или намаляване степента на защита на ценностите, обявени 

за световно наследство в рамките на Конвенцията за опазване на световното културно 

и природно наследство от 1972 г., които са свързани непосредствено с един или друг 

елемент на нематериалното културно наследство; или 

(б)засягаща правата и задълженията на държавите-страни, произтичащи от всички 

международни нормативни документи, по които тези държави са страни, които се 

отнасят до правото на интелектуална собственост или до използването на 

биологичните и екологичните ресурси. 

  

II. Органи на конвенцията 

 

Член 4: Обща Асамблея на държавите-страни 

1.С настоящето се учредява Обща Асамблея на държавите-страни, наричана по-долу 

„Обща Асамблея“. Общата Асамблея е върховен орган на настоящата Конвенция. 

2.Общата Асамблея се свиква на редовни сесии на всеки две години. Тя може да бъде 

свикана на извънредна сесия, ако се приеме такова решение, по молба на 

Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство 

или по молба на най-малко една трета от държавите-страни. 

3.Общата асамблея приема свой Вътрешен правилник. 
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Член 5: Междуправителствен комитет по опазване на нематериалното културно 

наследство 

1.С настоящото към ЮНЕСКО се учредява Междуправителствен комитет по опазване на 

нематериалното културно наследство, наричан по-долу „Комитет“. Комитетът се 

състои от 18 държави-страни, избрани измежду държавите-страни, събрани на Обща 

Асамблея, след влизането в сила на настоящата Конвенция, в съответствие с член 34. 

2.Броят на държавите – членки на Комитета, ще бъде увеличен на 24 когато броят на 

държавите – страни по Конвенцията, достигне 50. 

 

Член 6: Избор и мандат на държавите – членки на Комитета 

1.Изборът на държавите – членки на Комитета, се извършва в съответствие с 

принципите на справедливо географско разпределение и справедлива ротация. 

2.Държавите – членки на Комитета, се избират за срок от четири години измежду 

държавите – страни по Конвенцията, събрани на Обща Асамблея. 

3.В същото време, срокът на мандата на държавите – членки на Комитета, избрани по 

време на първите избори, е две години. На първите избори тези държави се определят 

чрез жребии. 

4.На всеки две години Общата Асамблея обновява половината състав на държавите – 

членки на Комитета. 

5.Тя избира също така толкова държави – членки на Комитета, колкото са необходими, 

за да се запълнят вакантните места. 

6.Държава – членка на Комитета, не може да бъде избирана за два последователни 

мандата. 

7.Държавите – членки на Комитета, определят за свои представители компетентни 

лица, специалисти в различни области на нематериалното културно наследство. 

 

Член 7: Функции на Комитета 

Без да накърнява изпълнението на другите задължения, възложени му по силата на 

тази Конвенция, Комитетът има следните функции: 

(а)съдействие за осъществяване на целите на Конвенцията, създаване и обезпечаване 

на мониторинг за нейното изпълнение; 

(б)предоставяне на консултации за водещите практики и формулиране на препоръки 

за мерките по опазване на нематериалното културно наследство; 

(в)подготовка и представяне за утвърждаване от Общата Асамблея на проекто-план за 

използване на средствата на Фонда, в съответствие с член 25; 

(г)подготовка и представяне за утвърждаване от Общата Асамблея на оперативно 

ръководство за прилагане на Конвенцията; 

(д)разглеждане, в съответствие с член 29, на докладите на държавите-страни и 

изготвяне на резюмета от тях за Общата Асамблея; 

(е)обсъждане на заявките, представени от държавите-страни и приемане на решения 

по тях, в съответствие с разработените от Комитета и утвърдени от Общата Асамблея 

обективни критерии, отнасящи се до: 

(i)включване в съответните списъци и подбор на предложенията, представени 

съгласно разпоредбите на членове 16, 17 и 18; 
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(ii)предоставяне на международна помощ, в съответствие с чл. 22. 

 

Член 8: Методи на работа на Комитета 

1.Комитетът се отчита пред Общата Асамблея. По време на Асамблеята той представя 

доклад за цялостната си дейност и приетите решения. 

2.Комитетът приема свой Вътрешен правилник с мнозинство, което представлява две 

трети от неговите членове. 

3.Комитетът може да създава временни консултативни органи ad hoc, когато счете, че 

те са необходими за изпълнение на поставените му задачи. 

4.Комитетът може да кани на своите заседания всяка държавна или частна институция, 

както и отделни лица, притежаващи призната компетентност в различните области на 

нематериалното културно наследство, с цел провеждане на консултации с тях по 

конкретни въпроси. 

 

Член 9: Акредитация на консултативните организации 

1.Комитетът внася за разглеждане от Общата Асамблея на предложение за 

акредитиране на неправителствени организации с призната компетентност в областта 

на нематериалното културно наследство. Тези организации имат консултативни 

функции по отношение на Комитета. 

2.Комитетът внася също за обсъждане от Общата Асамблея и предложение за 

критериите и условията за акредитиране. 

 

Член 10: Секретариат 

1.Секретариатът на ЮНЕСКО оказва съдействие на Комитета. 

2.Секретариатът подготвя документацията за Общата Асамблея и за Комитета, както и 

проектите за дневен ред на техните заседания и осигурява изпълнение на приетите от 

тях решения. 

 

III. Опазване на нематериалното културно наследство  

на национално равнище 

 

Член 11: Роля на държавите – страни по Конвенцията 

Всяка държава-страна е задължена 

(а)да предприеме необходимите мерки за осигуряване опазването на нематериалното 

културно наследство, което има на своята територия; 

(б)в рамките на мерките по опазване, посочени в параграф 3 на член 2, да 

идентифицира и определя различните елементи на нематериалното културно 

наследство, което съществува на нейната територия, с участието на общностите, 

групите и съответните не правителствени организации. 

 

Член 12: Регистър 

1.За осигуряване на идентификацията с цел опазване, всяка държава-страна, в 

зависимост от съществуващата ситуация, създава един или няколко регистри на 

нематериалното културно наследство на нейна територия. Тези регистри подлежат на 

редовно обновяване. 
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2.Заедно с докладите, които представя периодично в Комитета, съгласно член 29, всяка 

държава-страна предоставя съответна информация за тези регистри. 

 

Член 13: Други мерки за опазване 

За осигуряване опазването, развитието и популяризирането на нематериалното 

културно наследство, което съществува на нейната територия, всяка държава-страна 

полага усилия за: 

(а)приемане на обща политика, насочена към повишаване ролята на нематериалното 

културно наследство в обществото и включване на неговото опазване в програмите си 

за планиране; 

(б)определяне или създаване на един или няколко компетентни органа за опазване на 

нематериалното културно наследство, което съществува на нейна територия; 

(в)насърчаване на научните, техническите и изкуствоведските изследвания, 

разработване на научно-изследователски методологии с цел ефективно опазване на 

нематериалното културно наследство, и по-специално на застрашеното нематериално 

културно наследство; 

(г)приемане на целесъобразни юридически, технически, административни и 

финансови мерки за: 

(i)насърчаване създаването или укрепването на институции за подготовка на кадри в 

областта на управлението на нематериалното културно наследство, както и 

предаването на това наследство чрез форуми и художествени пространства, 

предназначени за неговото представяне и изразяване; 

(ii)осигуряване на достъп до нематериалното културно наследство при спазване на 

съществуващите практики, определящи реда на достъп до отделни специфични 

аспекти на това наследство; 

(iii)създаване на институции за документиране на нематериалното културно 

наследство, и улесняване на достъпа до тях. 

 

Член 14: Образование, съпричастност на обществото и укрепване на потенциала 

Всяка държава-страна се стреми да използва всички целесъобразни средства за: 

(а)осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното 

културно наследство сред обществеността, в частност посредством: 

(i)програми за образование, повишаване на заинтересоваността и информираността на 

обществото и по-специално на младежта; 

(ii)специални програми за обучение и подготовка на кадри в рамките на съответните 

общности и групи; 

(iii)мероприятия по укрепване на кадровия потенциал в областта на опазването на 

нематериалното културно наследство, свързани по-специално с въпросите на 

управлението и научните изследвания; и 

(iv)неформални способи за предаване на знанията; 

(б)информиране на обществеността за опасностите, които заплашват това наследство, 

както и за инициативите, осъществявани за прилагането на настоящата Конвенция; 
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(в)насърчаване на образованието за опазване на природните пространства и на 

мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на 

нематериалното културно наследство. 

Член 15: Участие на общности, групи и отделни лица 

В рамките на своята дейност по опазване на нематериалното културно наследство, 

всяка държава-страна следва да се стреми да осигури по-възможност най-широко 

участие на общности, на групи, а в отделни случаи, на отделни лица, които се занимават 

със създаване, съхранение и предаване на това наследство, като се стреми да осигури 

тяхното активно участие в управлението на това наследство. 

 

IV. Опазване на нематериалното културно наследство  

на международно равнище 

 

Член 16: Представителен списък на нематериалното културно наследство на 

човечеството 

1.За да осигури по-голяма нагледност на нематериалното културно наследство, да 

съдейства за по-дълбокото осъзнаване на негово значение и да насърчава диалога в 

дух на уважение на културното разнообразие, Комитетът, по предложение на 

съответните държави-страни, съставя, обновява периодично и публикува 

Представителен списък на нематериалното културно наследство на човечеството. 

2.Комитетът разработва и представя за утвърждаване от Общата Асамблея критерии 

за съставянето, обновяването и публикуването на този Представителен списък. 

 

Член 17: Списък на нематериалното културно наследство, което се нуждае от 

спешна помощ 

1.С цел приемане на целесъобразни мерки за опазване Комитетът съставя, обновява и 

публикува Списък на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешна 

помощ и включва това наследство в Списъка по молба на съответната държава-страна. 

2.Комитетът разработва и представя за утвърждаване на Обща Асамблея критерии за 

съставянето, обновяването и публикуването на този Списък. 

3.В случаи на извънредна необходимост – чиито обективни критерии се утвърждават 

от Общата Асамблея по предложение на Комитета, той може, след консултации със 

заинтересованата държава-страна, да включи отделен елемент на съответното 

наследство в Списъка, посочен в параграф 1. 

 

Член 18: Програми, проекти и инициативи по опазване на нематериалното 

културно наследство 

1.Въз основа на предложения, представени от държавите-страни и в съответствие с 

разработените от Комитета критерии, утвърдени от Общата Асамблея, Комитетът 

провежда периодичен подбор и съдейства за осъществяването на национални, 

субрегионални или регионални програми, проекти и инициативи за опазване на 

наследството, които по негово мнение отговарят най-добре на принципите и целите на 

настоящата Конвенция, като взима предвид особените нужди на развиващите се 

страни. 
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2.В тази връзка, той събира, разглежда и утвърждава исканията за оказване 

международна помощ, формулирани от държавите-страни с цел изготвянето на тези 

предложения. 

3.Комитетът съдейства за изпълнението на тези програми, проекти и инициативи 

посредством разпространяване на водещите практики чрез определени от него 

способи. 

  

V. Международно сътрудничество и международна помощ 

 

Член 19: Сътрудничество 

1.За целите на тази Конвенция международното сътрудничество включва по-

специално обмен на информация и опит, съвместни инициативи, както и създаване на 

механизъм за оказване на съдействие на държавите-страни в техните усилия за 

опазване на нематериалното културно наследство. 

2.Без да накърняват разпоредбите на своето национално законодателство и нормите 

на обичайното право и практика, държавите-страни признават, че опазването на 

нематериалното културно наследство е от общ интерес за човечеството, като за тази 

цел се задължават да сътрудничат на двустранно, субрегионално, регионално и 

международно равнище. 

 

Член 20: Цели на международната помощ 

Международна помощ може да се предоставя за следните цели: 

(а)опазване на наследството, включено в Списъка на нематериалното културно 

наследство, което се нуждае от спешна помощ; 

(б) съставяне на регистри по смисъла на член 11 и член 12; 

(в) оказване подкрепа на програми, проекти и инициативи, осъществявани на 

национално, субрегионално и регионално равнище, насочени към опазване на 

нематериалното културно наследство; 

(г) всяка друга цел, която Комитетът счете за целесъобразна. 

 

Член 21: Форми на международната помощ 

Помощта, предоставена от Комитета на държавите-участнички, е регламентирана в 

оперативното ръководство, посочено в член 7, както и в споразумението, предвидено в 

член 24 и може да бъде оказана под следните форми: 

(а) изследвания по отделни аспекти на опазването; 

(б) предоставяне услугите на експерти и на лица – носители и разпространители на 

нематериалното културно наследство; 

(в) подготовка на необходимия персонал; 

(г)разработване на нормативни или други мерки; 

(д)създаване и осигуряване на функционираща инфраструктура; 

(е)предоставяне на оборудване и ноу-хау; 

(ж)други форми на финансиране и техническа помощ, включително предоставяне в 

отделни случаи на заеми с ниски лихви и на дарения. 
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Член 22: Условия за предоставяне на международна помощ 

1. Комитетът определя процедурите по разглеждане на заявките за международна 

помощ и уточнява отделните елементи на заявките, като например предвидените 

мерки, необходимите действия и оценката на свързаните с тях разходи. 

2. В спешни случаи, заявката за получаване на помощ се разглежда приоритетно от 

Комитета. 

3. За да приеме съответно решение, Комитетът извършва такива проучвания и 

консултации, каквито счете за необходими. 

 

Член 23: Заявки за международна помощ 

1. Всяка държава-страна може да представи в Комитета заявка за международна помощ 

по опазване на нематериалното културно наследство, намиращо се на нейната 

територия. 

2. Такава заявка може да бъде подадена съвместно от две или повече държави-

участнички. 

3. Заявката трябва да включва данните, посочени в параграф 1 на член 22, както и 

необходимата документация. 

 

Член 24: Роля на държавите-страни, които се явяват в качеството на 

бенефициенти 

1. В съответствие с разпоредбите на тази Конвенция, предоставянето на международна 

помощ се урежда със споразумение между държавата-страна, която се явява 

бенефициент и Комитета. 

2. По общо правило, държавите-страни, които се явяват бенефициенти, следва да 

участвуват – в рамките на своите възможности – в покриване на разходите по мерките 

за опазване, за които се предоставя международната помощ. 

3. Държавата – страна, която се явява бенефициент, предоставя на Комитета доклад за 

използване на помощта, отпусната за опазване на нематериалното културно 

наследство. 

 

VІ. Фонд на нематериалното културно наследство 

 

Член 25: Вид и ресурси на фонда 

1.С настоящото се учредява „Фонд на нематериалното културно наследство“, наричан 

по-долу „Фонд“. 

2.Този фонд, в съответствие с разпоредбите на Вътрешния правилник на ЮНЕСКО, е 

целеви фонд. 

3.Средствата на фонда се състоят от: 

(а) членски внос на държавите-страни; 

(б) средства, отпуснати от Генералната конференция на ЮНЕСКО за тази цел; 

(в) вноски, дарения, или завещания на имущество, които могат да бъдат предоставени 

от: 

(i) други държави; 
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(ii) организации и програми от системата на Организацията на Обединените Нации и 

по-специално Програмата за развитие на Организацията на Обединените Нации, както 

и други международни организации; 

(iii) държавни или частни институции, както и частни лица; 

(г) всички лихвени приходи върху средствата на този Фонд; 

(д) сумите, събрани и постъпили от инициативите, организирани в полза на Фонда; 

(е) всякакви други средства, предвидени от Вътрешния правилник на Фонда, 

разработен от Комитета. 

4. Комитетът приема решения за използване на средствата въз основа на ръководните 

указания на Общата Асамблея. 

5. Комитетът може да приема вноски и помощи в други форми, предоставени за общи 

или конкретни цели, които се отнасят до определени проекти, при условие че тези 

проекти са одобрени от Комитета. 

6. Направените вноски във Фонда не могат да бъдат съпроводени с никакви 

политически, икономически или други условия, които са несъвместими с целите, 

преследвани от настоящата Конвенция. 

 

Член 26: Членски внос на държавите-страни във Фонда 

1. Без да бъде в ущърб на внасянето на всякаква доброволна вноска, държавите – 

участнички в тази Конвенция, се задължават да внасят във Фонда поне веднъж на две 

години вноски, чиито суми са изчислени по единна процентна ставка, приложима за 

всички държави, която се определя с решение на Общата Асамблея. Решението на 

Общата Асамблея по този въпрос се приема с мнозинство на присъстващите и 

участвуващи в гласуването държави-страни, които не са направи декларация в 

съответствие с разпоредбите на параграф 2 на настоящия член. Този членски внос не 

може в никакъв случай да превишава 1 % от членския внос на съответната държава-

страна в редовния бюджет на ЮНЕСКО. 

2. В същото време всяка държава, визирана в член 32 и член 33 на настоящата 

Конвенция, може в момента на депозиране на своите ратификационните документи 

или документите за приемане, утвърждаване или присъединяване към Конвенцията, 

да направи декларация, че тя няма да бъде обвързана с разпоредбите на параграф 1 на 

настоящия член. 

3. Държава – страна по настоящата Конвенция, която е направила декларация, 

съгласно параграф 2 на този член и е решила да я оттегли, следва да направи това с 

писмено уведомление до Генералния директор на ЮНЕСКО. Оттеглянето на 

декларацията влиза в сила по отношение на вноската на тази държава от датата на 

откриването на следващата сесия на Общата Асамблея. 

4. За да може Комитетът да планира ефективно своята дейност, вноските на 

държавите – страни по настоящата Конвенция, направили декларацията по смисъла на 

разпоредбите на параграф 2 по-горе, са длъжни да правят редовни вноски поне веднъж 

на две години, като техните вноски следва по-възможност да се доближават до сумата 

на членския внос, който биха били длъжни на внесат, ако са обвързани с разпоредбите 

на параграф 1 на настоящия член. 
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5. Всяка държава – страна по настоящата Конвенция, закъсняла с изплащането на 

своите задължителни или доброволни вноски за текущата и предходна календарна 

година, не може да бъде избрана за член на Комитета; това положение не се прилага 

само при първия избор на държавите – членки на Комитета. Пълномощията на такава 

държава, която вече е член на Комитета, изтичат в момента на провеждане на 

изборите, предвидени по смисъла на член 6 на Конвенцията. 

 

Член 27: Допълнителни доброволни вноски във Фонда 

Държавите-страни, които желаят да направят допълнителни доброволни вноски, 

извън вноските, предвидени в член 26, информират възможно най-бързо Комитета за 

своите намерения, за да може той да планира съответно своята дейност. 

 

Член 28: Международни кампании по набиране на средства 

Държавите-страни оказват, в рамките на своите възможности, поддръжка на 

международните кампании по набиране на средства за Фонда, организирани под 

егидата на ЮНЕСКО. 

 

VІІ. Доклади 

 

Член 29: Доклади на държавите – страни по Конвенцията 

Държавите-страни представят на Комитета, във вид и периодичност, определена от 

Комитета, доклади за законодателните и нормативните разпоредби, или други мерки, 

приети с цел изпълнение на настоящата Конвенция. 

 

Член 30: Доклади на Комитета 

1.На всяка сесия на Общата Асамблея Комитетът представя доклад, съставен въз 

основа на извършената от него дейност и докладите на държавите-участнички, 

посочени в член 29. 

2.Този доклад се представя на вниманието на Генералната конференция на ЮНЕСКО. 

  

VІІІ. Преходни разпоредби 

 

Член 31: Връзка с програмата за Провъзгласяване на шедьоврите на устното и 

нематериалното наследство на човечеството 

1. Комитетът включва в Представителния списък на нематериалното културно 

наследство на човечеството шедьоврите на устното и нематериалното наследство на 

човечеството, провъзгласени за такива преди влизането в сила на настоящата 

Конвенция. 

2. Включването на тези шедьоври в Представителния списък на нематериалното 

културно наследство на човечеството по никакъв начин не е в ущърб на критериите, 

определени в член 16 параграф 2, и които са в сила за следващите вписвания. 

3. След влизането в сила на настоящата Конвенция не следва да се извършва никакво 

друго провъзгласяване. 
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ІХ. Заключителни разпоредби 

 

Член 32: Ратификация, приемане, или утвърждаване 

1. Настоящата Конвенция подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване от 

държавите – членки на ЮНЕСКО, съгласно техните съответни конституционни 

процедури. 

2. Ратификационните документи, както и документите за приемане или утвърждаване, 

се депозират при Генералния директор на ЮНЕСКО. 

 

Член 33: Присъединяване 

1. Настоящата Конвенция е открита за присъединяване на всички държави, които не са 

членки на ЮНЕСКО, поканени от Генералната конференция на Организацията да се 

присъединят към тази Конвенция. 

2. Настоящата Конвенция е открита също така за присъединяване на териториите, 

които се ползват от пълна вътрешна автономия, призната за такива от Организацията 

на Обединените Нации, но не са достигнали до пълна независимост в съответствие с 

Резолюция 1514 (ХV) на Общото събрание на Организацията на Обединените Нации; 

които са компетентни по въпросите, регулирани в настоящата Конвенция, и 

притежават необходимата компетентност да сключват договори в тази област. 

3. Документът за присъединяване се депозира при Генералния директор на ЮНЕСКО. 

 

Член 34: Влизане в сила 

Настоящата Конвенция влиза в сила три месеца след датата на депозиране на 

тридесетия ратификационен документ или на тридесетия документ за приемане, 

утвърждаване или присъединяване, но само по отношение на тези държави, които са 

депозирали своите ратификационни документи, или документи за приемане, 

утвърждаване или присъединяване до тази дата или по–рано. По отношение на всяка 

друга държава-страна Конвенцията влиза в сила след три месеца от датата на 

депозиране на нейния ратификационен документ или на документа за приемане, 

утвърждаване или присъединяване. 

 

Член 35: Федерални или неунитарни конституционни системи 

По отношение на държавите–страни с федерално или неунитарно конституционно 

устройство се прилагат следните разпоредби: 

(а) по отношение на разпоредбите на настоящата Конвенция, чието приложение е от 

компетентността на една федерална или централна законодателна власт, 

задълженията на федералното или централното правителство са същите, както и 

задълженията на държавите–страни, които не са федерални държави; 

(б) по отношение на разпоредбите на настоящата Конвенция, чието приложение е от 

компетентността на отделните щати, области, провинции, или кантони и които, 

съгласно съществуващата федерална конституционна система не са обвързани с 

приемането на законодателни мерки, федералното правителство предоставя на 

вниманието на компетентните власти на тези щати, области, провинции, или кантони 

разпоредбите на Конвенцията с препоръка за тяхното приемане. 
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Член 36: Денонсиране 

1. Всяка държава–страна може да денонсира настоящата Конвенция. 

2. Денонсирането се извършва с писмено уведомление, депозирано при Генералния 

директор на ЮНЕСКО. 

3. Денонсирането встъпва в сила дванадесет месеца след датата на получаване на 

документа за денонсиране. То не променя по никакъв начин финансовите задължения 

на денонсиращата държава–страна, които следва да бъдат изплатени до датата на 

влизане в сила на оттеглянето от настоящата Конвенция. 

 

Член 37: Функции на пазител 

Генералният директор на ЮНЕСКО, в качеството се на пазител на настоящата 

Конвенция, информира държавите – членки на Организацията, посочените в член 33 

държави, които не се явяват членки на Организацията, както и Организацията на 

Обединените Нации за депозирането на всички ратификационни документи и, 

документи за приемане, утвърждаване или присъединяване, посочени в член 32 и член 

33, а също така и за депозирането на документи за денонсиране, посочени в член 36. 

 

Член 38: Изменения 

1. Всяка държава–страна може с писмено уведомление до Генералния директор на 

ЮНЕСКО да предложи изменения на настоящата Конвенция. Генералният директор 

разпространява това известие до всички държави–страни. Ако в продължение на шест 

месеца от датата на разпращане на това известие най-малко половината от държавите–

страни дадат положителен отговор на това предложение, Генералният директор го 

представя на следващата сесия на Общата Асамблея за обсъждане и евентуално 

приемане. 

2. Измененията се приемат с мнозинство от две–трети от присъстващите и 

участващите в гласуването държави–страни. 

3. След тяхното приемане измененията на настоящата Конвенция подлежат на 

ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване от държавите-страни. 

4. За държавите-страни, които са ратифицирали, приели, утвърдили измененията към 

настоящата Конвенция или са се присъединили към тях, измененията влизат в сила 

след три месеца от датата на депозиране на документите, посочени в параграф 3 на 

настоящия член от две трети от държавите – страни по Конвенцията. Впоследствие, 

всяка държава-страна, която ратифицира, приема, утвърждава, или се присъединява 

към дадено изменение, това изменение влиза в сила след три месеца от датата на 

депозиране от държавата–страна на нейния документ за ратификация, приемане, 

утвърждаване или присъединяване. 

5. Процедурата, установена в параграфи 3 и 4, не се прилага по отношение на 

измененията, които визират член 5, относно броя на държавите – членки на Комитета. 

Тези изменения влизат в сила от момента на тяхното приемане. 

6. Държава, която става страна по настоящата Конвенция след встъпването в сила на 

измененията, предвидени в параграф 4 на настоящия член, освен ако не заяви други 

намерения, се счита за: 

(а) страна по настоящата Конвенция с приетите към нея съответни изменения; 
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(б) страна по настоящата Конвенция без приетите към нея изменения по отношение на 

всяка държава–страна, необвързана с тези изменения. 

 

Член 39: Автентичност на текстовете 

Настоящата Конвенция е съставена на английски, арабски, испански, китайски, руски 

и френски езици, като всичките шест текста са еднакво автентични. 

 

Член 40: Регистрация 

В съответствие с член 102 от Хартата на Организацията на Обединените Нации, по 

искане от страна на Генералния директор на ЮНЕСКО настоящата Конвенция подлежи 

на регистриране в Секретариата на Организацията на Обединените Нации. 

  

Изготвена в Париж на трети ноември 2003 година в два автентични екземпляра, 

подписани от Президента на 32-а сесия на Генералната конференция и от Генералния 

директор на ЮНЕСКО. Тези два екземпляра ще бъдат депозирани в архивния отдел на 

ЮНЕСКО. Заверени и легализирани копия ще бъдат предадени на всички държави, 

визирани в членове 32 и 33, както и на Организацията на Обединените нации. 
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КОНВЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ  
НА МНОГООБРАЗИЕТО ОТ ФОРМИ НА КУЛТУРНО ИЗРАЗЯВАНЕ 

 

 

Приета в Париж на 20 октомври 2005 г. 

 

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 22 ноември 2006 г., обн., 

ДВ, бр. 97 от 2006 г. В сила за Р. България от 18 март 2007 г. 

Издадена от Министерството на културата, Обн. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г. 

 

На своята 33-а сесия, състояла се в Париж от 3 до 21 октомври 2005 г., Генералната 

конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, 

Като потвърждава, че културното многообразие е присъщо качество на 

човечеството, 

Съзнавайки, че културното многообразие представлява общо наследство на 

човечеството и че то трябва да бъде уважавано и запазено в полза на всички, 

Отчитайки, че културното многообразие създава един богат и разнообразен свят, 

който разширява диапазона на избор, подхранва човешките възможности и стойности и 

представлява основна движеща сила за трайното развитие на общностите, на народите 

и на нациите, 

Припомняйки, че културното многообразие, което процъфтява в условията на 

демокрация, на толерантност, на социална справедливост и взаимно уважение между 

народите и културите, е необходимо за мира и безопасността в местен, национален и 

международен мащаб, 

Отбелязвайки значението на културното многообразие за цялостната реализация 

на човешките права и основни свободи, провъзгласени във Всеобщата декларация за 

правата на човека и в други световно признати документи, 

Подчертавайки необходимостта от интегриране на културата като стратегически 

елемент в националните и международните политики на развитие и в международното 

сътрудничество в полза на развитието; в светлината на Декларацията на хилядолетието 

на ООН (2000 г.), която подчертава необходимостта от изкореняване на бедността, 

Отчитайки, че културата се явява под различни форми във времето и 

пространството и че това многообразие намира израз не само в оригиналността и 

разнообразните форми на самобитност, но и в културното изразяване на народите и 

обществата, които съставляват човечеството, 

Признавайки значението на традиционните умения като извор на нематериално и 

материално богатство и по-точно на системите от знания на коренните жители и техния 

положителен принос за трайното развитие, както и необходимостта от осигуряване на 

тяхното надеждно съхраняване и популяризиране, Признавайки необходимостта от 

предприемане на мерки за опазване на многообразието от форми на културно 

изразяване, в това число и на неговото съдържание, особено когато тези форми са 

заплашени от изчезване или от сериозна промяна, подчертавайки значението на 

културата за социалното единство като цяло и по-специално на нейния принос за 

подобряване на статута и ролята на жените в обществото, 
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Съзнавайки, че културното многообразие се стимулира от свободния обмен на 

идеи и се подхранва от постоянния обмен и взаимодействие между културите, 

Потвърждавайки, че свободата на мисълта, на изразяване на мнение и на 

информация, както и многообразието от медии създават условия за разцвет на формите 

на културно изразяване в рамките на обществата, 

Признавайки, че многообразието от форми на културно изразяване, в това число и 

традиционните форми на културно изразяване, е важен фактор, който позволява на 

отделните хора и народи да изразяват и споделят с други народи своите идеи и 

ценности, 

Припомняйки, че езиковото многообразие е основен елемент от културното 

многообразие, и потвърждавайки основната роля на образованието за опазване и 

развитие на формите на културно изразяване, 

Отчитайки значението на жизнеспособността на културите за всички, 

включително за лицата от малцинствените групи и коренното население, проявяваща 

се в свободата да създават, да разпространяват и да препредават своите традиционни 

форми на културно изразяване, както и да имат свободен достъп до тях, за да ги 

използват за собственото си развитие, 

Подчертавайки съществената роля на културното взаимодействие и творчество, 

които подхранват и обновяват формите на културно изразяване и изтъкват ролята на 

хората, работещи за развитие на културата в интерес на прогреса на цялото общество, 

Признавайки значението на правото на интелектуална собственост за оказване на 

подкрепа на лицата, които участват в културното творчество, 

Убедени, че културните дейности, културните продукти и услуги имат както 

икономически, така и културен характер, защото са носители на самобитност, на 

ценности и смисъл; следователно човек не трябва да взема предвид само тяхната 

търговска стойност, 

Отбелязвайки, че ако процесите на глобализация, подпомагани от бързото 

развитие на информационните и комуникационните технологии, създават особено 

благоприятни условия за по-широко взаимодействие между културите, те в същото 

време създават препятствия за културното многообразие поради опасността от 

диспропорция между богатите и бедните страни, 

Съзнавайки, че на ЮНЕСКО е възложена специалната мисия да гарантира зачитане 

на културното многообразие и да препоръчва създаването на целесъобразни 

международни споразумения за улесняване на свободното движение на идеи чрез слово 

и образ, 

Позовавайки се на разпоредбите на международните документи, приети от 

ЮНЕСКО в областта на културното многообразие и осъществяване на културните права 

и по-точно на Всеобщата декларация за културното многообразие от 2001 г., 

Приема тази конвенция на 20 октомври 2005 г. 

 

Цели и ръководни принципи 

Цели – Член 1 

Целите на тази конвенция са: 

(а) опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване; 
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(b) създаване на условия за разцвет и свободно взаимодействие на различните култури 

с цел тяхното взаимно обогатяване; 

(с) поощряване на диалога между културите с цел осигуряване на по- интензивен и 

балансиран международен културен обмен в интерес на взаимното уважение на 

културите и за установяване на култура на мира; 

(d) насърчаване на междукултурния диалог с цел развитие на културното 

взаимодействие в полза на изграждане на мостове между народите; 

(е) поощряване на уважението към многообразните форми на културно изразяване и 

осъзнаване на тяхната стойност на местно, национално и международно равнище; 

потвърждаване значението на връзката между културата и развитието за всички 

развиващи се страни; поощряване на действията, осъществявани на национално и 

международно равнище, за признаване на истинската стойност на тази връзка; 

признаване на специфичното естество на културните дейности, продукти и услуги като 

носители на самобитност, ценности и смисъл; 

утвърждаване на суверенното право на държавите да запазват, приемат и прилагат 

политики и мерки, които те считат за необходими, за опазване и насърчаване на 

многообразието от форми на културно изразяване на тяхна територия; 

укрепване на международното сътрудничество и солидарност в дух на партньорство с 

цел разширяване на възможностите на развиващите се страни да съхранят и насърчат 

многообразието от форми на културно изразяване. 

 

Ръководни принципи – Член 2 

Принцип на зачитане правата на човека и основните свободи 

Културното многообразие може да бъде запазено и стимулирано само ако са 

гарантирани човешките права и основните свободи, като свободното изразяване на 

мнение, свободата на информацията и комуникацията, както и възможността на 

отделните хора да избират формите на своето културно изразяване. 

Никой не може да използва разпоредбите на тази конвенция, за да накърнява човешките 

права и основните свободи, провъзгласени от Всеобщата декларация за правата на 

човека или гарантирани от международното право, или да ги ограничава. 

 

Принцип на суверенитет 

В съответствие с Устава на Организацията на обединените нации и принципите на 

международното право държавите имат суверенно право да предприемат мерки и да 

провеждат политика за опазване и насърчаване на многообразието от форми на 

културно изразяване на тяхна територия. 

 

Принцип на равно достойнство и уважение на всички култури 

Опазването и насърчаването на многообразието от форми на културно изразяване 

предполагат признаване на равното достойнство и уважение на всички култури, в това 

число и културите на хора от малцинствата и коренното население. 

Принцип на международна солидарност и сътрудничество Международното 

сътрудничество и солидарност трябва да дадат възможност на всички страни и по-

специално на развиващите се да създадат и развият средствата, необходими за тяхното 
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културно изразяване, включително и за тяхната културна индустрия, независимо дали 

е новосъздадена, или е утвърдена на местно, национално или международно равнище. 

 

Принцип на взаимно допълване на икономическите и културните аспекти на 

развитието 

Ако културата е основен фактор на развитието, то културните аспекти на развитието са 

също толкова важни, колкото и икономическите; следователно отделните лица и 

народите имат фундаментално право да взимат участие и да се възползват от тях. 

 

Принцип на устойчиво развитие 

Културното многообразие е голямо богатство за хората и обществата. 

Опазването, поощряването и поддържането на културното многообразие са съществено 

условие за устойчиво развитие в полза на настоящите и бъдещите поколения. 

 

Принцип на равен достъп 

Равностойният достъп на всички до богатата и разнообразна гама от форми на културно 

изразяване от цял свят, както и достъпът на отделните култури до средствата за изява 

и разпространение представляват важен елемент за утвърждаване на културното 

многообразие и насърчаване на взаимното разбирателство. 

 

Принцип на откритост и балансираност 

Когато страните предприемат мерки за стимулиране на многообразието от форми на 

културно изразяване, те следва да насърчават по подходящ начин процеса на отваряне 

към други култури по света и да се уверят, че тези мерки съответстват на целите, 

преследвани от тази конвенция. 

 

Приложно поле – Член 3 

Тази конвенция се прилага по отношение на политиките и мерките, предприети от 

държавите страни за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно 

изразяване. 

 

Определения – Член 4 

За целите на тази конвенция се приема, че: 

 

Културно многообразие 

Терминът „Културно многообразие“ включва многобройните форми, чрез които 

културите на групи и общности намират своята изява. Тези форми се предават в рамките 

на отделните групи и общности и се обменят между тях. 

Културното многообразие се проявява не само в различните форми, чрез които се 

изразява, обогатява и предава културното наследство на човечеството с помощта на 

разнообразните средства за културния изказ, но и в различните начини на художествено 

творчество, производство, разпространение, обмен и ползване на продуктите на 

културно изразяване независимо от използваните способи и технологии. 
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Културно съдържание 

Терминът „Културно съдържание“ включва символичното значение, художествения 

аспект и културните стойности, които въплъщават или изразяват определена културна 

самобитност. 

 

Форми на културно изразяване 

Терминът „Форми на културно изразяване“ включва изявата на индивидуално, групово 

или обществено творчество с културно съдържание. 

 

Културни дейности, продукти и услуги 

Терминът „Културни дейности, продукти и услуги“ включва дейности, продукти и 

услуги, които от гледна точка на тяхното специфично качество, използване или крайна 

цел въплъщават или предават определена форма на културно изразяване независимо от 

търговската им стойност. Културните дейности могат да бъдат цел сами по себе си или 

да способстват за производството на културни продукти и услуги. 

 

Културни индустрии 

Терминът „Културни индустрии“ обозначава индустриите, които произвеждат и 

разпространяват културни продукти или услуги, като посочените в предходния 

параграф 4. 

 

Културни политики и мерки 

Терминът „Културни политики и мерки“ включва политиките и мерките, отнасящи се 

до културата на местно, национално или международно равнище, независимо дали са 

насочени към културата като такава, или са предназначени да имат пряко влияние 

върху формите на културно изразяване на отделните лица, групи или общности, 

включително върху творчеството, производството, разпространението и обмена на 

културни дейности, продукти и услуги и върху достъпа до тях. 

 

Опазване 

„Опазване“ означава приемане на мерки с цел запазване, закрила и насърчаване на 

разнообразните форми на културно изразяване. А терминът „Да се опази“ означава да 

бъдат предприети мерки в този смисъл. 

 

Междукултурно взаимодействие 

Терминът „Междукултурно взаимодействие“ включва съществуване и балансирано 

взаимодействие на различни култури, както и възможността да се създадат общи форми 

на културно изразяване на основата на диалог и в дух на взаимно уважение. 

 

Права и задължения на страните 

 

Основен принцип относно правата и задълженията – Член 5 

В съответствие с Хартата на обединените нации, с принципите на международното 

право и международно признатите документи в областта на правата на човека 

държавите – страни по конвенцията, потвърждават суверенното си право да 
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формулират и осъществяват своите културни политики и да приемат мерки за закрила 

и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, както и да развиват 

международното сътрудничество за осъществяване на целите на тази конвенция. 

Когато дадена държава – страна по конвенцията, осъществява политика и предприема 

мерки за закрила и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване 

на своята територия, нейните политики и мерки трябва да са съвместими с 

разпоредбите на тази конвенция. 

 

Права на държавите – страни по конвенцията, на национално равнище – Член 6 

В рамките на своите политики и мерки в областта на културата, определени в 

разпоредбите на член 4.6, и в зависимост от конкретните обстоятелства и нужди всяка 

държава – страна по конвенцията, може да приеме мерки за опазване и стимулиране на 

многообразието от форми на културно изразяване на своята територия. 

Тези мерки могат да включват: 

(а) регулиращи мерки, които целят опазване и насърчаване на многообразието от форми 

на културно изразяване; 

(b) целесъобразни мерки, които дават възможност на националните културни дейности, 

продукти и услуги да намерят достойно място сред общата съвкупност от културни 

дейности, продукти и услуги, съществуващи на дадена територия – по отношение на 

тяхното създаване, производство, разпространение, обмен и ползване, в това число и 

мерки, отнасящи се до езика, използван във връзка с посочените по-горе дейности, 

продукти и услуги; 

(с) мерки, които целят да предоставят на независимите национални културни 

индустрии и на дейностите от неформалния сектор реален достъп до средствата за 

производство, разпространение и обмен на културни дейности, продукти и услуги; 

(d) мерки, които целят оказване на финансова помощ от страна на държавата; 

(е) мерки за стимулиране на организациите с нестопанска цел, на обществените и 

частните институции, на хората на изкуството и другите професионални кадри в 

областта на културата да развиват и насърчават свободния обмен на идеи и форми на 

културно изразяване, на културни дейности, продукти и услуги, както и за насърчаване 

на творческия дух и предприемаческия подход в тяхната дейност; 

мерки за създаване на съответни държавни институции и оказване на целесъобразна 

подкрепа на тяхната дейност; 

мерки за насърчаване и подкрепа на хората на изкуството, както и на всички, които 

участват в създаването на разнообразни форми на културно изразяване; 

мерки за насърчаване на многообразието от средства за информация, включително 

посредством развитие на обществените услуги по радиоразпръскване. 

 

Мерки за развитие на формите на културно изразяване – Член 7 

Държавите – страни по конвенцията, се стремят да създадат на своята територия такава 

среда, която стимулира отделните личности и социални групи: 

(а) да създават, произвеждат, разпространяват и популяризират своите собствени 

форми на културно изразяване и да имат достъп до него, като отчитат специфичните 
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условия и нужди на жените, както и на отделните социални групи, включително и на 

лицата, принадлежащи към малцинствата и коренното население; 

(b) да имат достъп до различните форми на културно изразяване, създадени както на 

тяхната територия, така и в други страни по света. 

Държавите страни се стремят да признават значимия принос на хората на изкуството, 

на всички участници в творческия процес, на културните общности и организации, 

които оказват подкрепа на техните усилия, както и тяхната важна роля за обогатяване 

на разнообразието от форми на културно изразяване. 

 

Мерки за опазване на формите на културно изразяване – Член 8 

Без да е в противоречие с разпоредбите на членове 5 и 6, всяка държава – страна по 

конвенцията, може да установи наличие на особена ситуация, при която формите на 

културно изразяване, съществуващи на нейната територия, са подложени на опасност 

от изчезване или са сериозно застрашени или се нуждаят от някаква спешна защита. 

Държавите – страни по конвенцията, могат да предприемат всякакви целесъобразни 

мерки за опазване и съхранение на различните форми на културно изразяване в 

съответствие с разпоредбите на тази конвенция, ако е налице ситуацията, посочена в 

параграф 1. 

Държавите – страни информират Междуправителствения комитет, посочен в 

разпоредбите на член 23, за всички мерки, предприети за овладяване на развитието на 

конкретната ситуация; от своя страна Комитетът има право да формулира съответни 

препоръки. 

 

Обмен на информация и прозрачност – Член 9 

Държавите – страни по конвенцията: 

(а) предоставят в своите доклади до ЮНЕСКО, изготвяни на всеки четири години, 

информация за мерките, предприети за опазване и насърчаване на многообразието от 

форми на културно изразяване както на тяхна територия, така и в международен мащаб; 

(b) посочват координатор, който отговаря за обмена на информация, свързана с тази 

конвенция; 

(с) разпространяват и обменят информация, отнасяща се до опазването и насърчаването 

на многообразието от форми на културно изразяване. 

 

Образование и повишаване на обществения интерес – Член 10 

Държавите – страни по конвенцията: 

(а) стимулират и развиват общото осъзнаване на значението да се опазва и насърчава 

многообразието от форми на културно изразяване чрез изготвяне и прилагане на 

програми за образование и повишаване на съпричастността на обществото; 

(b) сътрудничат с други държави страни, както и с международни и регионални 

организации за постигане на целите на този член; 

(с) стремят се да стимулират създаването и укрепването на производствения потенциал 

чрез разработване на програми за образование, подготовка и обмен на кадри в областта 

на културната индустрия; тези мерки трябва да бъдат прилагани така, че да не оказват 

негативно въздействие върху традиционните форми на производство. 
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Участие на гражданското общество – Член 11 

Държавите – страни по конвенцията, признават определящата роля на гражданското 

общество в дейността по опазване и насърчаване на многообразието от форми на 

културно изразяване. Държавите страни следва да създават благоприятни условия за 

активно участие на гражданското общество в дейността по осъществяване на целите на 

тази конвенция. 

 

Развитие на международното сътрудничество – Член 12 

Държавите – страни по конвенцията, се стремят да укрепват двустранното, 

регионалното и международното сътрудничество, за да създадат благоприятни условия 

за насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, като отделят 

особено внимание на положенията, изложени в разпоредбите на членове 8 и 17, с цел да: 

(а) улесняват диалога между страните в областта на културната политика; 

(b) укрепват стратегическия и управленския потенциал от обществения сектор в 

общинските културни институции чрез професионален и международен културен 

обмен, както и чрез разпространение на най-добрия практически опит; 

(с) развиват партньорството с гражданското общество, неправителствените 

организации и обществения сектор, както и между тях самите, за да утвърждават и 

насърчават многообразието от форми на културно изразяване; 

(d) насърчават използването на нови технологии и оказват съдействие на 

партньорството, за да стимулират обмена на информация и културното разбирателство 

и да утвърдят многообразието от форми на културно изразяване; 

(е) съдействат за сключване на споразумения за съвместни продукции, производство и 

разпространение. 

 

Интеграция на културата в устойчивото развитие – Член 13 

Държавите – страни по конвенцията, се стремят да интегрират културата в собствената 

си политика на развитие на всички нива с цел да се създадат благоприятни условия за 

устойчиво развитие и да се обърне особено внимание на аспектите, свързани с 

опазването и насърчаването на многообразието от форми на културно изразяване. 

 

Сътрудничество в полза на развитието – Член 14 

Държавите – страни по конвенцията, се стремят да развиват сътрудничество в полза на 

устойчивото развитие и намаляване на бедността, особено по отношение на 

специфичните нужди на развиващите се страни, за да способстват за появата на 

динамичен културен сектор чрез следните способи: 

(а) Укрепване на културните индустрии на развиващите се страни: 

създаване и укрепване на културния кадрови и производствен потенциал и на 

културния обмен в развиващите се страни; 

съдействие за разширяване на достъпа на техните културни дейности, продукти и 

услуги до световния пазар и до международната мрежа за разпространение; 

стимулиране на появата на жизнеспособни местни и регионални пазари; 
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приемане – по възможност – на подходящи мерки в развитите страни за улесняване на 

достъпа на културни дейности, продукти и услуги от развиващите се страни до тяхната 

територия; 

съдействие на творческата дейност и – по възможност – улесняване на мобилността на 

хората на изкуството от развиващите се страни; 

насърчаване на целесъобразно сътрудничество между развитите и развиващите се 

страни и по-специално в областта на музикалното и филмовото изкуство. 

(b) Укрепване на наличния кадрови потенциал за обмен на информация, опит, 

специални знания и умения, както и подготовка на кадри за обществения и частния 

сектор на развиващите се страни и по-специално в следните области: подготовка на 

стратегически и управленски потенциал, изготвяне и осъществяване на политики, 

популяризиране и разпространение на различни форми на културно изразяване, 

развитие на малки, средни и микропредприятия, използване на модерни технологии, 

повишаване на квалификацията и предаване на професионални знания и умения. 

(с) Предаване на технологии и ноу-хау чрез въвеждане на целесъобразни стимулиращи 

мерки най-вече в областта на културните индустрии и предприятия. 

(d) Финансова подкрепа чрез: 

създаване на Международен фонд за културното многообразие, описан в разпоредбите 

на член 18; 

отпускане на държавна помощ за развитие – в рамките на необходимото – включително 

и техническа помощ, за насърчаване и подпомагане на творческата дейност; 

различни форми на финансова подкрепа, като заеми с нисък лихвен процент, субсидии 

и други финансови механизми. 

 

Механизми за сътрудничество – Член 15 

Държавите – страни по конвенцията, поощряват развитието на партньорство между 

обществения и частния сектор и организациите с нестопанска цел – както и сред тях 

самите – с развиващите се страни, за укрепване на техния кадрови потенциал в областта 

на опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване. С оглед 

на реалните потребности на развиващите се страни тези новаторски форми на 

партньорство следва да акцентират върху развитието на инфраструктурите, човешките 

ресурси и разработката на политики, както и върху обмена на културни дейности, 

продукти и услуги. 

 

Преференциално третиране на развиващите се страни – Член 16 

Развитите страни улесняват културния обмен с развиващите се страни, като 

предоставят чрез подходящи институционални и юридически средства 

преференциално третиране по отношение на техните творци, специалисти и културни 

дейци, както и на техните културни продукти и услуги. 

 

Международно сътрудничество в случай на сериозна заплаха за формите на 

културен изказ – Член 17 

Държавите – страни по конвенцията, си сътрудничат и си оказват взаимно съдействие – 

особено по отношение на развиващите се страни – при възникване на ситуации, 

посочени в разпоредбите на член 8. 
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Международен фонд за културно многообразие – Член 18 

С настоящото се учредява Международен фонд за културно многообразие, наричан по-

долу „Фондът“. 

Фондът е съставен от целеви средства съгласно разпоредбите на финансовия правилник 

на ЮНЕСКО. 

Ресурсите на Фонда се състоят от: 

(а) доброволни вноски на държавите – страни по тази конвенция; 

(b) средства от Генералната конференция на ЮНЕСКО за тази цел; 

(с) вноски, дарения или завещания, предоставени от други държави, организации и 

програми от системата на Обединените нации, други регионални или международни 

организации, държавни или частни органи или частни лица; 

(d) всяка начислена лихва върху средствата на Фонда; 

(е) суми, събрани и постъпили от инициативи, организирани в полза на Фонда; 

f) всякакви други средства, предвидени във Вътрешния правилник на Фонда. 

Използването на средствата на Фонда се решават от Междуправителствения комитет 

въз основа на ръководни насоки, приети от Конференцията на държавите – страни по 

конвенцията, посочена в разпоредбите на член 22. 

Междуправителственият комитет може да приема вноски и други форми на помощ, 

предоставени за общи или конкретни цели, свързани с определени проекти при условие, 

че тези проекти са одобрени от него. 

Направените вноски във Фонда не могат да бъдат съпроводени с никакви политически, 

икономически или други условия, които са несъвместими с целите, преследвани от тази 

конвенция. 

Държавите страни следва да се стараят да внасят редовни доброволни вноски с цел 

осъществяване на тази конвенция. 

 

Обмен, анализ и разпространение на информацията – Член 19 

Държавите – страни по конвенцията, се договарят да обменят информация, 

специални знания и умения за събирането на данни и статистика, свързани с 

многообразието от форми на културно изразяване, както и с най-добрия практически 

опит в областта на тяхното опазване и популяризиране. 

Благодарение на съществуващите механизми в рамките на своя Секретариат ЮНЕСКО 

улеснява събирането, анализа и разпространението на цялата информация, статистика 

и данни за най-добрия практически опит в тази област. 

От своя страна ЮНЕСКО следва да създаде и актуализира банка с данни за различни 

сектори и правителствени, частни организации и организации с нестопанска цел, чиято 

дейност е свързана с формите на културно изразяване. 

С цел улесняване събирането на данни ЮНЕСКО следва да отделя особено внимание на 

укрепването на кадровия потенциал, на опита, специалните знания и умения на 

държавите – страни по конвенцията, които отправят искане за помощ и съдействие в 

тази област. 

Събирането на данните, посочени в разпоредбите на този член, следва да допълва 

информацията, събирана в съответствие с разпоредбите на член 9. 
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Връзки с други нормативни документи: взаимно съдействие, взаимно допълване и 

равнопоставеност – Член 20 

Държавите – страни по конвенцията, признават, че трябва да изпълняват добросъвестно 

своите задължения, произтичащи от тази конвенция и от всички останали 

международни договори, по които са страни. В тази връзка, без да подчиняват 

разпоредбите на тази конвенция на други международни нормативни актове, 

държавите страни: 

(а) следва да насърчават взаимното съдействие и спазване на разпоредбите на тази 

конвенция и другите международни нормативни актове, по които са страни; и 

(b) следва да отчитат разпоредбите на тази конвенция при тълкуването и прилагането 

на разпоредбите на други международни договори, по които са страни, или при 

поемането на други международни задължения. 

Нито една разпоредба на тази конвенция не може да бъде тълкувана като мотив за 

изменение на правата и задълженията на държавите страни, произтичащи от други 

международни нормативни документи, по които тези държави са страни. 

 

Международно съгласуване и координация – Член 21 

Държавите – страни по конвенцията, се задължават да популяризират целите и 

принципите на тази конвенция на други международни форуми. За тази цел държавите 

страни следва да се консултират взаимно, ако е необходимо, като действат в духа на тези 

цели и принципи. 

Органи на конвенцията 

 

Конференция на държавите – страни по конвенцията – Член 22 

С настоящото се учредява Конференция на държавите – страни по тази конвенция. 

Конференцията на държавите страни е висш пленарен орган на конвенцията. 

Конференцията на държавите страни се свиква на редовна сесия – по възможност – на 

всеки две години в рамките на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Тя може да бъде 

свикана на извънредна сесия, ако бъде взето такова решение, или по молба, отправена 

до Междуправителствения комитет от най-малко една трета от държавите страни. 

Конференцията на държавите страни приема свой Вътрешен правилник. 

Конференцията на държавите страни има следните функции: (а) да избира членовете на 

Междуправителствения комитет; 

(b) да получава и обсъжда докладите на държавите – страни по тази конвенция, 

предоставени от Междуправителствения комитет; 

(с) да одобрява оперативните ръководни насоки, разработени по нейно искане от 

Междуправителствения комитет; 

(d) да приема всякакви други мерки, считани за необходими за осъществяване на целите 

на тази конвенция. 

 

Междуправителствен комитет – Член 23 

С настоящото към ЮНЕСКО се учредява Междуправителствен комитет за опазване и 

насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, наричан по-долу 

„Междуправителствен комитет“. Комитетът се състои от представители на 18 държави 
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– страни по тази конвенция, избрани за четири години от Конференцията на държавите 

страни, след влизането в сила на конвенцията, в съответствие с член 29. 

Междуправителственият комитет заседава веднъж годишно. 

Междуправителственият комитет осъществява своята дейност под ръководството и въз 

основа на ръководните насоки, приети от Конференцията на държавите – страни по 

конвенцията; той се отчита пред нея. 

Броят на членовете на Междуправителствения комитет се увеличава на 24, когато броят 

на държавите – страни по конвенцията, достигне 50. 

Изборът на членовете на Междуправителствения комитет се основава на принципите на 

справедливо географско разпределение и на ротация. 

Без да накърнява изпълнението на другите задължения, възложени му по силата на тази 

конвенция, комитетът има следните функции: 

(а) да оказва съдействие за осъществяване на целите на конвенцията, да създаде и 

обезпечи мониторинг на нейното изпълнение; 

(b) по искане на Конференцията на държавите – страни по конвенцията, да изготвя и 

представя за одобрение оперативните ръководни насоки за осъществяване и прилагане 

на разпоредбите на тази конвенция; 

(с) да предоставя на Конференцията на държавите – страни по конвенцията, докладите 

на отделните страни, заедно с резюме на съдържанието им и с бележките на Комитета; 

(d) да формулира целесъобразни препоръки в отделни случаи, доведени до неговото 

знание от държавите – страни по конвенцията, в съответствие с нейните разпоредби и 

по-специално с разпоредбите на член 8; 

(е) да установява процедури и други механизми за консултация с цел утвърждаване на 

целите и принципите на тази конвенция на други международни форуми; 

(f) да изпълнява всички други задачи, възложени му от Конференцията на държавите – 

страни по конвенцията. 

Съгласно своя Вътрешен правилник Междуправителственият комитет може да кани по 

всяко време държавни или частни организации или физически лица да участват на 

неговите заседания с цел провеждане на консултации с тях по конкретни въпроси. 

Междуправителственият комитет изготвя и приема свой Вътрешен правилник и го 

предлага за утвърждаване от Конференцията на държавите – страни по конвенцията. 

 

Секретариат на ЮНЕСКО – Член 24 

Секретариатът на ЮНЕСКО оказва съдействие на различните органи, 

създадени в съответствие с конвенцията. 

Секретариатът подготвя документацията на Конференцията на държавите страни и за 

Общата асамблея и на Междуправителствения комитет, както и проектите за дневен ред 

на техните заседания; той оказва съдействие за прилагане на техните решения и изготвя 

доклад за тяхното изпълнение. 

 

Заключителни разпоредби 

 

Уреждане на разногласия – Член 25 

При възникване на разногласия между държавите – страни по тази 
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конвенция, свързани с тълкуването или с прилагането на конвенцията, държавите 

страни следва да се стремят да търсят решение чрез преговори. 

В случай, че държавите – страни по конвенцията, не могат да постигнат съгласие по пътя 

на преговорите, те могат да прибягнат съвместно до „добрите услуги“ на трета страна 

или да се обърнат към нея с молба за посредничество. 

Ако няма възможност да се прибегне към „добри услуги“ или към посредничество или 

ако разногласията не са могли да бъдат уредени по пътя на преговорите, на „добрите 

услуги“ или на посредничеството, съответната държава страна може да прибегне към 

помиряване в съответствие с процедурата, изложена в приложението към тази 

конвенция. Държавите – страни по конвенцията, следва да обсъдят добросъвестно 

предложението за разрешаване на даденото разногласие, внесено от Помирителната 

комисия. 

В момента на ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване всяка 

държава – страна по конвенцията, може да заяви, че не признава посочената по-горе 

помирителна процедура. Страната, направила такава декларация, може да я оттегли по 

всяко време с писмено уведомление до Генералния директор на ЮНЕСКО. 

 

Ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване от държавите 

членки – Член 26 

Тази конвенция подлежи на ратификация, приемане, утвърждаване или 

присъединяване от държавите – членки на ЮНЕСКО, в съответствие с техните 

конституционни процедури. 

Документите за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване се 

депозират при Генералния директор на ЮНЕСКО. 

 

Присъединяване – Член 27 

Тази конвенция е открита за присъединяване за всички държави, които не са членки на 

ЮНЕСКО, но членуват в Организацията на обединените нации или в една от нейните 

специализирани организации и които са поканени от Генералната конференция на 

Организацията да се присъединят към конвенцията. 

Тази конвенция е открита също така за присъединяване и за територии, които се 

ползват от пълна вътрешна автономия, призната за такава от Организацията на 

обединените нации, но не са достигнали до пълна независимост съгласно Резолюция 

1514 (ХV) на Общото събрание на Организацията на обединените нации, които са 

компетентни по въпросите, третирани в тази конвенция, и притежават необходимата 

правосубектност да сключват договори в тази област. 

По отношение на организациите за регионална икономическа интеграция се прилагат 

следните разпоредби: 

(а) Тази конвенция е открита за присъединяване и за всяка организация за регионална 

икономическа интеграция, която, при положение че са спазени разпоредбите в 

следващите параграфи, следва да бъде обвързана със задълженията, произтичащи от 

разпоредбите на конвенцията по същия начин, като държавите страни. 

(b) Когато една или повече държави – членки на такава организация, също са страни по 

конвенцията, тази организация и тези държави членки се споразумяват за 

разграничаване на отговорността при изпълнение на своите задължения, произтичащи 
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от тази конвенция. Това разпределение на отговорностите влиза в сила веднага след 

процедурата по уведомление, посочена в алинея (с). Организацията и държавите членки 

не могат да упражняват едновременно правата, произтичащи от тази конвенция. Освен 

това, що се отнася до техните области на компетентност, организациите за 

икономическа интеграция разполагат с брой гласове, равен на броя на техните държави 

членки, които са страни по конвенцията. Тези организации не следва да се възползват 

от своето право на вот, ако държавите членки упражнят това свое право и обратно. 

(с) Всяка организация за регионална икономическа интеграция и нейната държава или 

държави членки, които са се договорили за разпределяне на отговорностите в 

съответствие с изложеното в алинея (b), следва да информират държавите страни за 

предложеното разпределение по следния начин: 

в своя документ за присъединяване съответната организация посочва точно 

разпределението на отговорностите по въпросите, третирани от конвенцията; 

в случай на по-нататъшна промяна на съответните отговорности организацията за 

регионална икономическа интеграция следва да информира депозитаря за всяко 

предложение за промяна на тези отговорности; от своя страна депозитарят следва да 

информира държавите страни за тази промяна. 

(d) Държавите – членки на организация за регионална икономическа интеграция, 

станали страни по конвенцията, са компетентни по презумпция по всички области, 

които не са били заявени или посочени изрично на депозитаря като обект на 

прехвърляне на компетенциите в полза на самата организация. 

(е) Терминът „регионална организация за икономическа интеграция“ включва 

организация, съставена от суверенни държави – членки на Организацията на 

обединените нации или на една от нейните специализирани организации, на която тези 

държави са прехвърлили своите компетенции по отношение на въпросите, третирани 

от тази конвенция, и която съгласно своя вътрешен правилник е надлежно 

упълномощена да стане страна по конвенцията. 

Документът по присъединяването се депозира при Генералния директор на ЮНЕСКО. 

 

Координатор – Член 28 

Всяка държава, която стане страна по тази конвенция, следва да посочи координатор в 

съответствие с разпоредбите на член 9. 

 

Влизане в сила – Член 29 

Тази конвенция влиза в сила след изтичане на три месеца от датата на депозиране на 

тридесетия документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, но 

само по отношение на тези държави или организации за регионална икономическа 

интеграция, които са депозирали своите документи за ратификация, приемане, 

утвърждаване или присъединяване до тази дата или по- рано. По отношение на всяка 

друга държава страна, конвенцията влиза в сила след изтичане на три месеца от датата 

на депозиране на нейния документ за ратификация, приемане, утвърждаване или 

присъединяване. 
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За целите на този член нито един документ, депозиран от организация за регионална 

икономическа интеграция, не следва да се прибавя към вече депозирания брой 

документи от държави – членки на тази организация. 

 

Федерални или неунитарни конституционни системи – Член 30 

Тъй като международните нормативни документи обвързват страните независимо от 

техните конституционни системи, по отношение на държавите страни, които имат 

федерална или неунитарна конституционна система, се прилагат следните разпоредби: 

(а) по отношение на разпоредбите на тази конвенция, чието приложение е от 

компетентността на една федерална или централна законодателна власт, задълженията 

на съответното федерално или централно правителство са същите, както и 

задълженията на държавите страни, които не са федерални държави; 

(b) по отношение на разпоредбите на тази конвенция, чието приложение е от 

компетентността на всеки от съставляващите я субекти, като отделните щати, графства, 

провинции или кантони, и които съгласно съществуващата федерална конституционна 

система не са обвързани с приемането на законодателни мерки, федералното 

правителство предоставя на вниманието на компетентните власти на тези щати, 

графства, провинции или кантони разпоредбите на конвенцията с препоръка за тяхното 

приемане. 

 

Денонсиране – Член 31 

Всяка държава страна може да денонсира тази конвенция. 

Денонсирането се извършва с писмено уведомление, депозирано при Генералния 

директор на ЮНЕСКО. 

Денонсирането влиза в сила дванадесет месеца след датата на получаване на документа 

за денонсиране. То не променя по никакъв начин финансовите задължения на 

денонсиращата държава страна, които следва да бъдат издължени до датата на влизане 

в сила на оттеглянето от тази конвенция. 

 

Функции на депозитаря – Член 32 

Генералният директор на ЮНЕСКО в качеството се на депозитар на тази конвенция 

информира държавите – членки на Организацията, държавите нечленки и 

организациите за регионална икономическа интеграция, посочени в член 27, както и 

Организацията на обединените нации за депозирането на всички документи за 

ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване, посочени в членове 26 и 

27, както и за депозирането на документи за денонсиране, посочени в член 31. 

 

Изменения – Член 33 

Всяка държава страна може с писмено уведомление до Генералния директор на ЮНЕСКО 

да предложи изменения на разпоредбите на тази конвенция. Генералният директор 

разпространява това предложение до всички участници. Ако в продължение на шест 

месеца от датата на разпращане на това известие най-малко половината от държавите 

страни дадат положително становище по това предложение, Генералният директор го 

представя на следващата сесия на Общата асамблея за обсъждане и евентуално 

приемане. 
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Измененията се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите и участващите в 

гласуването държави страни. 

След тяхното приемане измененията и допълненията на тази конвенция подлежат на 

ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване от държавите страни. 

За държавите страни, които са ратифицирали, приели, утвърдили измененията към тази 

конвенция или са се присъединили към тях, измененията влизат в сила след три месеца 

от датата на депозиране на документите, посочени в параграф 3 на този член, от две 

трети от държавите – страни по конвенцията. Впоследствие, за всяка държава страна, 

която ратифицира, приема, утвърждава или се присъединява към дадено изменение и 

допълнение, то влиза в сила след три месеца от датата на депозиране на документа за 

ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване от страна на тази държава. 

Процедурата, предвидена в параграфи 3 и 4, не се прилага по отношение на изменения и 

допълнения на член 23 относно броя на държавите – членки на Междуправителствения 

комитет. Тези изменения и допълнения влизат в сила от момента на тяхното приемане. 

Държава или организация за регионална икономическа интеграция по смисъла на член 

27, която става страна по конвенцията, след встъпването в сила на измененията и 

допълненията, предвидени в параграф 4 на този член, освен ако не заяви други 

намерения, се счита за: 

(а) страна по тази конвенция с приетите към нея съответни изменения; и 

(b) страна по тази конвенция без приетите към нея изменения по отношение на всяка 

държава страна, необвързана с тези изменения. 

 

Автентични текстове – Член 34 

Тази конвенция е съставена на английски, арабски, испански, китайски, руски и френски 

език, като всичките шест текста имат еднаква сила. 

 

Регистрация – Член 35 

В съответствие с член 102 от Хартата на Организацията на обединените нации тази 

конвенция подлежи на регистриране в Секретариата на Организацията на обединените 

нации по искане от страна на Генералния директор на ЮНЕСКО. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Помирителна процедура 

 

Член 1 – Помирителна комисия 

Помирителната комисия се учредява по искане на една от държавите, която е страна по 

даден спор. Комисията се състои от пет членове, ако държавите – страни по 

конвенцията, не се споразумеят за друго, като всяка държава страна посочва двама от 

тях, а председателят се номинира по взаимно съгласие измежду всички избрани 

членове. 
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Член 2 – Членове на комисията 

В случай на разногласия между повече от две държави страни страните, които имат 

общи интереси, определят своите членове в комисията по взаимно съгласие. Ако най-

малко две от държавите страни имат различни интереси, или когато възникнат 

разногласия по въпроса, дали техните интереси са едни и същи, тези държави определят 

своите членове поотделно. 

 

Член 3 – Назначения 

Ако в срок от два месеца след датата на депозиране на молба за създаване на 

Помирителна комисия държавите страни не са определили всички членове на 

комисията, Генералният директор на ЮНЕСКО по молба на страната, депозирала 

съответната молба, извършва необходимите назначения в последващ срок от два 

месеца. 

 

Член 4 – Председател на комисията 

Ако в срок от два месеца след определяне на последния член на комисията тя все още не 

е избрала свой председател, Генералният директор на ЮНЕСКО по молба на една от 

държавите членки назначава председател на комисията в последващ срок от два месеца. 

 

Член 5 – Решения 

Помирителната комисия взима решения с мнозинството от гласовете на своите членове. 

Тя сама определя своята процедура на действие, освен ако страните по спора не са се 

договорили за друго. Комисията внася предложение за разрешаване на спора, което 

държавите членки следва да обсъдят добросъвестно. 

 

Член 6 – Разногласия 

В случай на разногласие, свързано с компетентността на Помирителната комисия, 

комисията сама взема решение по този въпрос. 
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УНИВЕРСАЛНА КОНВЕНЦИЯ ЗА АВТОРСКО ПРАВО 

(Изменена и допълнена на 24 юли 1971 година в Париж) 

Приложение: Декларация относно член ХVІІ и Резолюция относно член ХІ 

 

 

Париж, 24 юли 1971 год. 

 

Договарящите се държави, 

Водени от желанието да осигурят закрила на авторското право върху литературни, 

научни и художествени произведения във всички страни, 

Убедени, че една система на защита на авторското право, която е приспособена за 

ползване от всички народи по света и е представена под формата на универсална 

конвенция, допълваща вече действащите международни системи без да ги накърнява, 

ще осигури зачитане на правата на личността и ще насърчи развитието на литературата, 

науката и изкуството, 

Убедени, че такава универсална система за защита на авторското право ще 

способства за разпространение на произведенията на човешкия интелект и ще насърчи 

международното разбирателство, 

Решиха да ревизират Универсалната конвенция за авторско право, подписана в 

Женева на 6 септември 1952 г. (наричана по-долу „Конвенцията от 1952 г.“), в резултат 

на което договарящите се страни 

 

Се споразумяха за следното: 

Член І 

Всяка договаряща държава се задължава да осигури подходяща и ефективна защита на 

правата на авторите и другите носители на авторски права върху литературни, научни 

и художествени произведения като писмени, музикални, драматични и 

кинематографични произведения, както и върху произведенията на живописта, 

графиката и скулптурата. 

 

Член II 

1. Публикуваните произведения на граждани на дадена договаряща държава, както и 

произведения, публикувани за първи път на нейната територия, се ползват във всяка 

друга договаряща държава от същата защита, която тази държава осигурява на 

произведенията на своите граждани, публикувани за първи път на нейна собствена 

територия, както и от специалната закрила, предоставена от настоящата Конвенция. 

2. Непубликуваните произведения на граждани на една договаряща държава се ползват 

във всяка друга договаряща държава със същата защита, която тази държава осигурява 

на непубликуваните произведения на своите собствени граждани, както и от 

специалната закрила, предоставена от настоящата Конвенция. 
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3. По смисъла на тази Конвенция, всяка договаряща държава може, чрез разпоредбите 

на националното си законодателство, да приравни всички лица с местожителство на 

нейната територия към своите собствени граждани. 

Член ІІІ 

1. Всяка договаряща държава, чието национално законодателство изисква да бъдат 

изпълнени определени формалности като условие за защитата на авторското право 

като например: депозиране, регистрация, вписване на авторско право, нотариално 

заверени удостоверения, заплащане на такси, производство или публикуване на 

произведението в съответната договаряща държава, е длъжна да счита тези 

формалности за изпълнени по отношение на всяко произведение, ползващо се от защита 

по смисъла на тази Конвенция, което е публикувано за първи път извън нейната 

територия и чийто автор не е неин гражданин, ако още при първото публикуване всички 

екземпляри от произведението, издадени с разрешението на автора или на друг носител 

на авторското право, съдържат знака ©, името на носителя на авторското право и 

годината на първата публикация; като знакът, името и годината следва да бъдат 

поставени по начин и на място, които да показват ясно, че авторското право е защитено. 

2. Разпоредбите на алинея 1 не забраняват на договарящата държава да изисква 

изпълнението на известни формалности или други условия за да осигури придобиване 

и упражняване на авторски права по отношение на произведения, публикувани за първи 

път на нейната територия, или по отношение на произведения на своите граждани, 

независимо от мястото на публикуването им. 

3. Разпоредбите на алинея 1 не забраняват на договарящата държава да изисква от 

лицето, което търси правата си по съдебен ред, изпълнение на определени процедурни 

изисквания, като: ищецът да се представлява от адвокат, практикуващ в съответната 

държава, или ищецът да депозира екземпляр от даденото произведение в съда или в 

компетентната административна служба, или и на двете места. В същото време, 

неспазването на тези изисквания не може да наруши валидността на авторското право. 

Нито едно от тези изисквания не може да бъде предявено към гражданин на друга 

договаряща държава, ако то не се предявява и към гражданите на държавата, в която се 

търси закрила. 

4. Всяка договаряща държава осигурява правни средства за закрила, без каквато и да е 

формалност, на непубликуваните произведения на граждани от другите договарящи 

държави. 

5. Ако една договаряща държава предоставя закрила за повече от един период от време 

и ако продължителността на първия период е по-дълга от някой от минималните 

срокове, посочени в член IV, тази държава не е длъжна да се съобразява с разпоредите 

на алинея 1 на настоящия член по отношение на втория или последващите срокове на 

защита на авторското право. 

 

Член ІV (1) 

1. Времетраенето на срока за закрила на произведението се определя от 

законодателството на договарящата държава, в която се търси закрила, в съответствие 

с разпоредбите на член II и с разпоредбите на настоящия член. 
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2. а) Срокът за закрила на произведения, защитени по тази Конвенция, не може да бъде 

по-кратък от живота на автора и двадесет и пет години след неговата смърт. В същото 

време, договарящата държава, която в момента на влизането в сила на тази Конвенция 

на нейната територия е съкратила този срок за определена категория произведения до 

срок, който започва да тече от първото публикуване на произведението, има право да 

запази тези изключения или да ги разшири по отношение на други категории 

произведения. За тези категории, обаче, срокът на защита не може да бъде по-малък от 

двадесет и пет години от датата на първото публикуване. 

b) Договаряща държава, която в момента на влизането в сила на тази Конвенция на 

нейната територия, не изчислява срока на закрила въз основа на продължителността на 

живота на съответния автор, има право да изчислява срока на закрила от датата на 

първото публикуване на произведението или, евентуално, от датата на неговото 

регистриране преди самото публикуване; срокът на защита не може е по-кратък от 

двадесет и пет години, считано от датата на първото публикуване или, съответно, от 

датата на регистриране на произведението преди неговото публикуване. 

с) Ако законодателството на договарящата държава предвижда два или повече 

последователни периода на закрила, времетраенето на първия период не може да бъде 

по-малко от един от минималните срокове, посочени в точки (а) и (b). 

3. Разпоредбите на алинея 2 не се прилагат за фотографските произведения или за 

произведенията на приложното изкуство. При всички случаи, обаче, срокът на защита в 

тези договарящи държави, които закрилят фотографските произведения или 

произведенията на приложното изкуство като художествени произведения, не може да 

бъде по-кратък от десет години за всяка от посочените категории произведения. 

4. а) Договарящите държави не са длъжни да предоставят закрила на дадено 

произведение за период, по-дълъг от установения за съответната категория 

произведения срок, определен било от законовите разпоредби на договарящата 

държава, чиито гражданин е авторът – в случай на непубликувано произведение, или от 

законовите разпоредби на договарящата държава, в която произведението е 

публикувано за първи път. 

b) Ако законът на договаряща държава предоставя два или повече последователни 

периода на закрила, с оглед на прилагането на точка (а) се счита, че срокът на закрила в 

тази държава е равен на общия сбор на тези периоди. В същото време, ако по някакви 

причини дадено произведение не се ползва от защитата на тази държава през втория 

или който и да е последващ период на закрила, другите договарящи държави не са 

задължени да закрилят това произведение през втория или през който и да е последващ 

период на закрила. 

5. С оглед прилагането на разпоредбите на алинея 4, произведение на даден гражданин 

на договаряща държава, публикувано за първи път в държава, която не е страна по тази 

Конвенция, се счита за публикувано за първи път в договарящата държава, чийто 

гражданин е авторът. 

6. С оглед прилагането на алинея 4, при едновременно публикуване в две или повече 

договарящи държави, произведението се счита за публикувано за първи път в 

държавата, която предостави най-кратък срок на закрила. Всяко произведение, 

публикувано в две или повече договарящи държави в рамките на тридесет дни от деня 
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на първата му публикация, се счита за едновременно публикувано в тези договарящи 

държави. 

Член ІV (2)  

1. Правата по член I обхващат основните права, които осигуряват защита на 

имуществените интереси на автора, и по-специално изключителното му право да 

разрешава възпроизвеждането на дадено произведение по какъвто и да е начин, 

публичното му представяне и изпълнение, както и излъчването му по електронните 

медии. Разпоредбите на този член се прилагат за произведения, защитени по смисъла 

на тази Конвенция както в оригиналната им форма, така и във всяка друга производна 

форма, в която може да бъде разпознат оригиналът. 

2. В същото време, всяка договаряща държава може да предвиди в националното си 

законодателство изключения от правата, посочени в алинея 1 на настоящия член, ако те 

не противоречат на духа и на разпоредбите на тази Конвенция. Независимо от това, 

държавите, чието законодателство предвижда подобни изключения, следва да осигурят 

достатъчно ефективна закрила за всяко от правата, за което е предвидено изключение. 

 

Член V (1) 

1. Правата, посочени в член I, включват изключителното право на автора да извършва и 

публикува преводи на произведенията, закриляни по смисъла на тази Конвенция, както 

и да разрешава извършване и публикуване на такива преводи. 

2. В същото време, всяка договаряща държава може да ограничи правото на превод на 

писмени произведения чрез приемане на съответни нормативни разпоредби в 

националното си законодателство, при условие че са спазени следните условия: 

а) Ако след изтичане на седемгодишен срок от датата на първото публикуване на 

писмено произведение няма издаден превод на това произведение на официалния 

говорим език в дадена договаряща държава от носителя на правото на превод или с 

негово разрешение, всеки гражданин на тази държава може да получи от съответния 

компетентен орган специален лиценз за превод на този език и да публикува така 

преведеното произведение. 

b) Този лиценз може да бъде предоставен само ако заявителят докаже, в съответствие с 

процедурните правила в съответната държава, че е искал разрешение от носителя да 

получи правото на превод, да извърши и публикува превода, но въпреки проявеното 

усърдие от негова страна, не е могъл да открие носителя на авторското право или да 

получи неговото разрешение. Лиценз може да бъде предоставен при същите условия, в 

случай че всички предишни издания на тази творба, преведена на официалния говорим 

език на договарящата държава, са изчерпани. 

с) В случай че носителят на правото на превод не може да бъде открит, заявителят за 

лиценз изпраща копия от молбата си на издателя, чието име е обозначено върху 

произведението, а ако гражданството на носителя на правото на превод е известно – на 

дипломатическия или консулския представител на държавата, чийто гражданин е този 

носител, или на организацията, определена евентуално от правителството на тази 

държава. Лицензът не се издава преди изтичането на двумесечен срок от датата, на 

която са изпратени копията от заявлението. 
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d) Националното законодателство следва да приеме съответни разпоредби с цел 

осигуряване на справедливо възнаграждение на носителя на правото на превод, в 

съответствие с възприетите международни стандарти, осигуряване на изплащане или 

превеждане на това възнаграждение, както и гарантиране на коректен превод на 

произведението. 

е) Оригиналното заглавие и името на автора на произведението се отпечатват върху 

всички екземпляри на публикувания превод. Лицензът е валиден само за публикуване 

на превода на територията на договарящата държава, за която е поискан. 

Публикуваните екземпляри могат да бъдат внасяни и продавани в друга договаряща 

държава, при условие че нейният официален говорим език е същият, на който е 

преведено произведението и че националното законодателство на тази държава 

съдържа разпоредби за такъв лиценз и не забранява съответния внос и продажба. 

Вносът и продажбата на подобни публикации в коя и да е договаряща държава, където 

не са налице горепосочените условия, се регулират от националното й законодателство 

и от определенията, вписани в сключените от нея споразумения. Лицензът не може да 

се прехвърля от неговия ползвател на трето лице. 

f) Лиценз не може да бъде издаден, в случай че авторът е изтеглил от обръщение всички 

екземпляри на въпросното произведение. 

Член V (2) 

1. Договаряща държава, която се счита за развиваща се страна в съответствие с 

установените от Общото събрание на Организацията на Обединените нации норми, 

може да се възползва от всички или някои от изключенията, предвидени в член V (3) и 

член V (4), като депозира писмено уведомление при Генералния директор на 

Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (наричан по-

нататък „Генерален директор“) в момента на ратификацията, приемането или 

присъединяването си, или по-късно. 

2. Всяко подобно писмено уведомление, депозирано в съответствие с разпоредбите на 

алинея 1, е в сила за период от десет години от датата на влизане в сила на настоящата 

Конвенция, или за остатъка от този десетгодишен период, който не е изтекъл към 

датата на депозиране на уведомлението. Действието му може да бъде продължено 

цялостно или частично за нови десетгодишни периоди, ако договарящата държава 

уведоми отново Генералния директор не по-рано от петнадесет и не по-късно от три 

месеца преди изтичането на съответния десетгодишен период. Първоначални 

уведомления могат да бъдат депозирани и през новите десетгодишни периоди, в 

съответствие с разпоредбите на настоящия член. 

3. Независимо от разпоредбите на алинея 2, договаряща държава, която е престанала да 

бъде считана за развиваща се по смисъла на алинея 1, няма право да депозира ново 

уведомление, в съответствие с разпоредбите на алинеи 1 и 2. Независимо дали е 

оттеглила официално уведомлението си, тя не може да се възползва от изключенията, 

предвидени в член V (3) и член V (4) след изтичането на текущия десетгодишен срок или 

след изтичането на три години от датата, на която е престанала да бъде считана за 

развиваща се страна. В такъв случай се прилага срокът, който изтича по-късно. 
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4. Екземпляри от вече издадено произведение в рамките на изключенията, предвидени 

в член V (3) и член V (4), могат да бъдат разпространявани до изчерпването им и след 

изтичането на срока на действие на уведомлението, депозирано по смисъла на този 

член. 

5. Договаряща държава, депозирала уведомление в съответствие с член ХIII относно 

прилагането на тази Конвенция в определена страна или територия, чието положение 

може да се разглежда като сходно с това на държавите, посочени в алинея 1 на 

настоящия член, също може да представя уведомления за изключение и да ги подновява, 

в съответствие с разпоредбите на този член, отнасящи се до подобна страна или 

територия. По време на срока на действие на уведомленията, разпоредбите на член V(3) 

и член V (4) могат да се прилагат спрямо тази страна или територия. Всяко изпращане 

на екземпляри от подобна страна или територия в съответната договаряща държава, се 

счита за износ по смисъла на член V(3) и член V (4). 

Член V (3) 

1. а) Договаряща държава, спрямо която се прилагат разпоредбите на алинея 1 от член V 

(2), може да замести седемгодишния срок, предвиден в алинея 2 от член V, с тригодишен 

или с друг по-дълъг срок, предвиден в националното й законодателство. В същото 

време, при превод на език, който не е официално говорим в една или повече развити 

държави-страни по настоящата Конвенция или само по Конвенцията от 1952 г., 

тригодишният срок се заменя с едногодишен. 

b) Договаряща държава, спрямо която се прилагат разпоредбите на алинея 1 от член V 

(2), след единодушно подписано споразумение между развитите държави-страни по 

тази Конвенция или само по Конвенцията от 1952 г., в които официалният говорим език 

е един и същ, може, при наличие на превод на произведение на този език, да замени 

тригодишния срок, предвиден в точка а) по-горе с друг срок, определен в посоченото 

споразумение, който не може да бъде по-кратък от една година. Тази точка не се прилага 

обаче, ако въпросният език е английски, испански или френски. Генералният директор 

следва да бъде уведомен писмено за всички споразумения, сключени в тази област. 

с) Лицензът може да бъде издаден само ако заявителят, в съответствие с процедурните 

правила на съответната държава, докаже, че е искал разрешение от носителя на правото 

на превод и то му е било отказано, или че след полагане на необходимите усилия от 

негова страна не е могъл да открие носителя на правото. Паралелно с депозирането на 

своето искане той следва да информира Международния информационен център по 

авторско право, създаден при Организацията на Обединените нации за образование, 

наука и култура, или националните или регионалните информационни центрове, 

посочени в писмено уведомление от правителството на държавата, в която се 

предполага, че издателят осъществява основната част от своята професионална 

дейност, до Генералния директор на ЮНЕСКО. 

d) Ако носителят на правото на превод не може да бъде открит, заявителят на лиценз 

изпраща с препоръчана въздушна поща копия от молбата си на издателя, чието име е 

обозначено върху произведението, и до посочените в точка с) национални или 

регионални информационни центрове. Ако няма данни за наличието на такъв център, 

той изпраща съответно копие до Международния информационен център по авторско 
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право, създаден при Организацията на Обединените нации за образование, наука и 

култура. 

2. а) По смисъла на този член, лиценз, който може да бъде получен в края на изтеклите 

на три години, не се издава преди изтичането на допълнителен шестмесечен срок, а 

лиценз, които може да бъде получен след изтичането на една година – преди изтичането 

на допълнителен срок от девет месеца. Допълнителният срок започва да тече или от 

датата на депозираното искане за разрешение за превод, посочено в алинея 1, точка с), 

или – в случай че личността или адресът на носителя на правото на превод са неизвестни 

– от датата на изпращането на копията от заявлението за лиценз, посочени в алинея 1, 

точка d). 

b) Лиценз не се издава, ако по време на посочения шестмесечен или деветмесечен срок 

бъде публикуван превод от носителя на правото на превод или с негово разрешение. 

3. Лиценз по този член може да бъде издаден само за целите на обучението в училищата, 

в университетите или за научно-изследователска дейност. 

4. а) Лицензът, предоставен по този член, не се отнася до износа на екземпляри от 

публикациите; той е валиден само за издаване на произведения на територията на 

съответната договаряща държава, в която е поискан този лиценз. 

b) Всеки екземпляр, публикуван в съответствие с лиценз, издаден по смисъла на този 

член, съдържа надпис на съответния език с информация, че екземплярът подлежи на 

разпространение само в договарящата държава, предоставила лиценза. Ако писменото 

произведение съдържа знака за авторско право, предвиден в алинея 1 на член III, 

екземплярите следва да съдържат същия знак. Забраната за износ, предвидена в точка 

а) по-горе не се прилага ако държавен или друг обществен орган на държавата, издала – 

в съответствие с настоящия член – лиценз за превод на произведение на език, различен 

от английски, испански или френски, изпраща на друга държава екземпляри от 

направения превод по силата на този лиценз, при условие че:  

(i) Получателите са лица – граждани на договаряща държава, издала лиценза, или 

организация, обединяваща такива лица;  

(ii) Екземплярите ще се използват само за целите на обучението в училищата, 

университетите или за изследователски цели; 

(iii) Изпращането на екземпляри и последващото им разпространение сред 

получателите не е търговска цел;  

(iv) Е сключено споразумение, което следва да бъде доведено до знанието на Генералния 

директор от кое и да е от подписалите го правителства, с което се разрешава на 

получаващата и на договарящата страна да получават и разпространяват 

публикуваните екземпляри, или да извършват само една от тези две дейности. 

5. На национално ниво се взимат необходими мерки за да се осигури: 

а) Лицензът да предвижда заплащане на справедливо възнаграждение, което 

съответства на размерите на процентните ставки, прилагани обикновено при свободно 

договорените лицензи за съответните две страни; 

b) Изплащане и превод на възнаграждението. В случай, че съществува законодателство 

на страната за валутния режим, компетентният орган не следва да пожали никакви 

усилия и да използва международните инструменти, за да осигури превеждане на 

възнаграждението в международно конвертируема валута или в неин еквивалент. 
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6. Всеки лиценз, предоставен от договаряща държава по силата на настоящия член, 

прекратява своето действие, ако превод на произведението на същия език и по същество 

със същото съдържание като изданието, за което е предоставен лиценза, е публикуван в 

споменатата държава от носителя на правото на превод или с негово разрешение, на 

цена, близка до обичайната в страната за подобни произведения. Екземплярите, 

произведени преди лицензът да прекрати своето действие, могат да бъдат 

разпространявани до пълното изчерпване на тиража. 

7. По отношение на произведения, които се състоят предимно от илюстрации, лиценз за 

превод на текста и за възпроизвеждане на илюстрациите може да бъде издаден само ако 

са изпълнени и условията на член V (4). 

8. а) Лиценз за превод на произведение, защитено по смисъла на тази Конвенция и 

публикувано в печатна или аналогична форма, може да бъде предоставен и на 

организация за радиоразпространение със седалище на територията на договаряща 

държава, спрямо което се прилагат разпоредбите на алинея 1 от член V (2) по искане на 

споменатата организация, депозирано в същата държава, при следните условия: 

(i) преводът е извършен въз основа на творба, издадена и придобита в съответствие със 

законите на договарящата държава; 

(ii) преводът следва да бъде използван само за предавания с изключително 

образователна цел, или за разпространение на научна информация, предназначена за 

специалисти от определена професия; 

(iii) преводът се използва изключително за целите, посочени в подточка (ii) по-горе, и 

по-специално в законни радиопредавания, предназначени за слушатели на територията 

на договарящата държава, включително и за легални звукови или визуални записи, 

осъществени изключително за целите на такива предавания; 

(iv) звукови или визуални записи на превод могат да се разменят само между 

организации за радиоразпространение, със седалище на територията на договарящата 

държава, предоставила лиценза;  

(v) всяко използване на превода е с нетърговска цел. 

b) В случай, че има съответствие на всички критерии и са изпълнени всички условия, 

посочени в точка а), организациите за радиоразпространение могат да получат лиценз 

за превод на всеки текст, включен в аудиовизуален запис, ако записът е изготвен и 

публикуван единствено за да бъде използван във връзка със училищното и 

университетско обучение. 

с) Останалите разпоредби на този член по отношение на предоставяне и осъществяване 

на такъв лиценз се прилагат при условията на точки а) и b). 

9. При условие, че са спазени разпоредбите на настоящия член, всички лицензи, 

предоставени по смисъла на този член, се уреждат от разпоредбите на член V и 

продължават да се подчиняват от разпоредбите на член V и на настоящия член дори след 

изтичането на седемгодишния срок, посочен в алинея 2 на член V. Във всеки случай, след 

изтичането на упоменатия срок, титулярът на лиценза може да поиска последният да 

бъде заменен с нов лиценз, който се подчинява изключително на разпоредбите на 

член V. 
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Член V (4) 

1. Всяка договаряща държава, спрямо която се прилага алинея 2 от член V (2), може да 

приеме следните разпоредби: 

а) Ако след изтичане: 

(i) на съответния срок, определен в точка с), който започва да тече от датата на първото 

публикуване на конкретно издание на литературно, научно или художествено 

произведение, посочено в алинея 3; или  

(ii) на всеки по-дълъг срок, определен от националното законодателство на държавата, 

екземпляри от това издание в съответната държава не са били продавани от носителя 

на правото на възпроизвеждане или с негово разрешение на цена, близка до обичайната 

за подобни издания в тази държава, за да отговорят на нуждите на широката публика 

или на училищното и университетското обучение, всеки гражданин на тази държава 

може да получи от компетентния орган специален лиценз за публикуване на подобно 

издание на същата или по-ниска цена, с цел използване за нуждите на училищното или 

университетското обучение. Лиценз може да бъде издаден само ако гражданинът, в 

съответствие с процедурните правила на съответната държава докаже, че е искал 

разрешение от носителя на правото да публикува такова произведение, че след полагане 

на необходимите усилия от негова страна, той не е могъл да открие носителя на правото 

или да получи неговото разрешение. Едновременно с депозиране на искането, 

заявителят информира Международния информационен център по авторско право, 

създаден при Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура или 

съответните национални или регионални информационни центрове, посочени в 

буква d). 

b) Лиценз може да бъде издаден при същите условия и ако в продължение на шест 

месеца във въпросната страна не са се продавали разрешени екземпляри от въпросното 

издание сред широката общественост или във връзка с училищното или 

университетското обучение на цена, близка до обичайната за подобни произведения в 

тази държава. 

с) Периодът, определен в съответствие с положенията в точка а), е пет години, освен за: 

(i) произведения на естествените и точните науки, и на техниката, за които срокът е три 

години  

(ii) художествените произведения като романи, поезия, драма и музика и книги за 

изкуството, срокът за които е седем години. 

d) Ако носителят на правото на възпроизвеждане не може да бъде открит, заявителят за 

лиценз изпраща, с препоръчана въздушна поща, копия от заявлението си до издателя, 

чието име е обозначено върху произведението и до съответните национални или 

международни информационни центрове, посочени в писменото уведомление, 

депозирано при Генералния директор от държавата, в която се предполага, че издателят 

осъществява основната част от своята професионална дейност. Ако няма данни за 

наличието на такъв център, той изпраща съответно копие до Международния 

информационен център по авторско право, създаден при Организацията на 

Обединените нации за образование, наука и култура. Лицензът не се предоставя преди 

изтичането на срок от три месеца от датата на изпращане на копия от заявлението. 
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е) Лицензи, които могат да се получат след срок от три години, могат да бъдат 

предоставяни съгласно този член: 

(i) след изтичане на шестмесечен срок от датата на искането за разрешение, посочено в 

точка а), или – в случай че личността или адресът на носителя на правото на 

възпроизвеждане са неизвестни – от датата на изпращане на копия от заявлението, за 

получаване на лиценз по точка d); 

(ii) ако през този период не е осъществено разпространение на екземпляри от изданието 

по начина, посочен в точка а); 

f) Името на автора и заглавието на конкретното издание на произведението се 

отпечатват на всички публикувани екземпляри. Лицензът не се разпростира върху 

износа на тези екземпляри и е валиден само за публикуване на територията на 

договарящата държава, в която е поискан. Лицензът не може да се прехвърля от неговия 

ползвател на трето лице. 

g) Националното законодателство следва да предвиди необходимите мерки за 

осигуряване на точно възпроизвеждане на конкретното издание. 

h) Лиценз за възпроизвеждане и публикуване на превод на произведение не се 

предоставя по смисъла на този член в следните случаи: 

(i) ако въпросният превод не е бил публикуван от носителя на правото на превод или с 

негово разрешение; 

(ii) ако преводът не е на официалният говорим език в държавата, която следва да издаде 

лиценза. 

2. Изключенията, предвидени в алинея 1 на настоящия член, се прилагат при спазване 

на следните допълнителни разпоредби: 

а) Всеки екземпляр, публикуван в съответствие с лиценза, предоставен по този член, 

трябва да съдържа надпис на съответния език, посочващ, че екземплярът подлежи на 

разпространение само в договарящата държава, в която се прилага въпросния лиценз. 

Ако изданието съдържа знака за авторско право, предвиден в алинея 1 на член III, 

публикуваните екземпляри следва да съдържат същия знак. 

b) На национално ниво следва да бъдат взети необходимите мерки, за да се осигури: 

(i) Лицензът да предвижда заплащане на справедливо възнаграждение, което 

съответства на размерите на процентните ставки, прилагани обикновено при свободно 

договорените лицензи за съответните две страни; 

(ii) Изплащане и превод на възнаграждението. В случай, че съществува законодателство 

на страната за валутния режим, компетентният орган не следва да пожали никакви 

усилия и да използва международните инструменти, за да осигури превеждане на 

възнаграждението в международно конвертируема валута или в неин еквивалент. 

с) Всеки лиценз, предоставен от договаряща държава по силата на настоящия член, 

прекратява своето действие, ако превод на произведението на същия език и по същество 

със същото съдържание като изданието, за което е предоставен лиценза, е публикуван в 

споменатата държава от носителя на правото на превод или с негово разрешение, на 

цена, близка до обичайната в страната за подобни произведения. Екземплярите, 

произведени преди лицензът да прекрати своето действие, могат да бъдат 

разпространявани до пълното изчерпване на тиража. 

d) Лиценз не може да бъде издаден, в случай че авторът е изтеглил от обръщение всички 

екземпляри на въпросното произведение. 
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3. а) При условие че бъдат изпълнени разпоредбите, вписани в точка b), този член се 

прилага само за литературни, научни и художествени произведения, публикувани в 

печатна или друга сходна форма на възпроизвеждане. 

b) Разпоредбите на този член се прилагат също и по отношение на възпроизвеждане под 

формата на легални аудиовизуални записи и на включените в тях защитени 

произведения, както по отношение на превода на всеки, включен в тях текст на 

официално говоримия език на държавата, която следва да издаде лиценза; като се 

подразбира, че въпросните аудиовизуални записи следва да са изготвени и публикувани 

единствено за да бъдат използвани за целите на училищното и университетско 

обучение. 

 

Член VI 

По смисъла на тази Конвенция, терминът „Публикуване“ означава възпроизвеждане в 

материална форма и разпространение сред широката общественост на екземпляри от 

произведението, които позволяват то да бъде прочетено или визуално възприето. 

 

Член VII 

Настоящата Конвенция не се прилага за произведения или за права върху произведения, 

които при влизане в сила на тази Конвенция в дадена договаряща държава, в която се 

търси съответна закрила, са престанали да бъдат или никога не са били защитени в тази 

договаряща държава. 

 

Член VIII 

1. Настоящата Конвенция, с дата 24 юли 1971 г., се депозира при Генералния директор и 

е открита за подписване от всички държави – страни по Конвенцията от 1952 г. за срок 

от 120 дни от датата на настоящата Конвенция. Тя подлежи на ратификация или 

приемане от подписалите я държави. 

2. Всяка държава, която не е подписала настоящата Конвенция, може да се присъедини 

към нея. 

3. Ратификацията, приемането или присъединяването, се извършват с депозиране на 

съответен документ в този смисъл при Генералния директор. 

 

Член IХ 

1. Настоящата Конвенция влиза в сила три месеца след депозирането на дванадесет 

документа за ратификация, приемане или присъединяване. 

2. По отношение на всяка друга държава-страна, Конвенцията влиза в сила след три 

месеца от датата на депозиране на нейния документ за ратификация, приемане или 

присъединяване. 

3. Присъединяването към настоящата Конвенция на държава, която не е страна по 

Конвенцията от 1952 г., представлява също така присъединяване към последната; но 

ако документът за присъединяване на тази държава е депозиран преди влизането в сила 

на настоящата Конвенция, тя може да заяви, че присъединяването й към Конвенцията 

от 1952 г. следва да стане ефективно след влизането в сила на настоящата Конвенция. 
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Но, след влизането в сила на тази Конвенция, никоя държава не може да се присъедини 

само към Конвенцията от 1952 г. 

4. Отношенията между държавите-страни по настоящата Конвенция и държавите, които 

са страни само по Конвенцията от 1952 г., се уреждат от Конвенцията от 1952 г. Въпреки 

това, всяка държава-страна само по Конвенцията от 1952 г., може да заяви с писмено 

уведомление, депозирано при Генералния директор, че приема Конвенцията от 1971 г. 

да се прилага от страна на всички държави-страни по тази Конвенция и по отношение 

на творбите на нейни граждани или произведения, които са публикувани за първи път 

на нейна територия. 

 

Член Х 

1. Всяка Договаряща държава се задължава да приеме необходимите мерки, в 

съответствие със своите конституционни разпоредби, за да осигури прилагането на тази 

Конвенция. 

2. Следователно, в момента на влизане в сила на настоящата Конвенция по отношение 

на дадена държава, тази държава трябва да бъде в състояние да прилага разпоредбите 

на тази Конвенция, като съблюдава и разпоредбите на своето национално 

законодателство. 

 

Член ХI 

1. С настоящата Конвенция се създава Междуправителствен комитет със следните 

задължения: 

а) да изследват проблемите, свързани с прилагането и действието на Универсалната 

конвенция за авторско право; 

b) да извършва подготовка за периодично осъвременяване на тази Конвенция; 

 с) да изследва всички други проблеми, свързани с международната защита на 

авторското право, в сътрудничество с различните заинтересовани международни 

организации като Организацията на Обединените нации за образование, наука и 

култура, Международния съюз за защита на литературните и художествените 

произведения и Организацията на Американските държави; 

d) да информира държавите-страни по Универсалната конвенция за авторско право, за 

своята дейност. 

2. Комитетът се състои от представители на осемнадесет държави, които са страни по 

настоящата Конвенция или само по Конвенцията от 1952 г. 

3. Комитетът се избира, като се отчита необходимостта от разумно балансиране на 

националните интереси в зависимост от географското разположение, населението, 

ползваните езици и степента на развитие на отделните държави. 

4.Генералният директор на Организацията на Обединените нации за образование, наука 

и култура, Генералният директор на Световната организация за интелектуална 

собственост и Генералният секретар на Организацията на Американските държави, или 

техни представители, могат да присъстват на заседанията на Комитета с право на 

съвещателен глас. 
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Член ХII 

Междуправителственият комитет свиква конференция за изменение или 

осъвременяване на настоящата Конвенция когато счете за необходимо, или по искане 

на най-малко десет държави-страни по Конвенцията. 

 

Член ХIII 

1. Всяка Договаряща държава има право, при депозиране на документите за своята 

ратификация, приемане или присъединяване или по-късно, да уведоми писмено 

Генералния директор, че настоящата Конвенция ще се прилага по отношение на всички 

или на някои от страните или териториите, за чиито международни отношения тя 

отговаря. Тази Конвенция ще се прилага съответно по отношение на страните или 

териториите, посочени в писменото уведомление, след изтичане на тримесечния срок, 

предвиден в член IХ. Ако няма депозирано такова уведомление, Конвенцията не следва 

да се прилага към тези страни, или територии. 

2. В същото време, настоящият член не може в никакъв случай да бъде тълкуван като 

признаване или негласно приемане от която и да е договаряща държава, на 

фактическото положение в дадена територия, спрямо която действието на тази 

Конвенция е станало приложимо след постъпките на друга договаряща държава, в 

съответствие с разпоредбите на настоящия член. 

 

Член ХIV 

1. Всяка договаряща държава може да денонсира тази Конвенция от свое име, или от 

името на всички или част от териториите, за които е направила писмено уведомление, в 

съответствие с член ХIII. В този случай, денонсирането се извършва с писмено 

уведомление, адресирано до Генералния директор. Това денонсиране се простира и 

върху Конвенцията от 1952 г. 

2. Денонсирането е валидно само за държавата, за областта или за територията, от чието 

име е било депозирано; то влиза в сила дванадесет месеца след датата на получаване на 

писменото уведомление. 

 

Член XV 

Всеки спор между две или повече договарящи държави относно тълкуването или 

прилагането на настоящата Конвенция, който не е бил разрешен по пътя на 

преговорите, следва да бъде представен за разрешаване пред Международния съд, освен 

ако въпросните страни се споразумеят за друг начин за уреждане на спора. 

 

Член XVI 

1. Настоящата Конвенция е съставена на английски, френски и испански език. Трите 

текста подлежат на подписване и имат еднаква сила. 

2. Генералният директор, след консултация със заинтересованите правителства, следва 

да състави официални текстове на немски, арабски, италиански, и португалски език. 

3. Всяка договаряща държава или група от договарящи държави може, след съгласие на 

Генералния директор, да поиска изготвяне на други текстове на избран от нея/от тях 

език. 
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4. Всички такива текстове се прилагат към подписаният текст на настоящата Конвенция. 

Член ХVII 

1. Настоящата Конвенция не накърнява по никакъв начин разпоредбите на Бернската 

конвенция за закрила на литературните и художествени произведения или членството 

в Съюза, създаден по смисъла на тази Конвенция. 

2. Към настоящия член е приложена Декларация, с оглед прилагането на предходната 

алинея,. Тази Декларация е неразделна част от Конвенцията за държавите, които към 1 

януари 1951 г. са били обвързани с разпоредбите на Бернската конвенция, или които са 

се присъединили по-късно към нея. Подписването на настоящата Конвенция от 

горепосочените държави означава подписване и на въпросната Декларация. 

Ратификацията и приемането на Конвенцията или присъединяването към нея от тези 

държави, представлява ратификация, приемане или присъединяване и към 

Декларацията. 

 

Член XVIII 

Настоящата Конвенция не отменя многостранните или двустранни конвенции или 

споразумения в областта на авторското право между две или повече Американски 

републики които са, или следва да влязат в сила. В случай на различия между 

разпоредбите на вече съществуващи такива конвенции или споразумения и 

разпоредбите на настоящата Конвенция, както и между разпоредбите на тази 

Конвенция и разпоредбите на нова конвенция или споразумение, които биха могли да 

бъдат сключени между две или повече Американски републики след влизането в сила 

на Конвенцията, за валидни се считат разпоредбите на последната сключена конвенция 

или споразумение. Това не засяга правата върху произведения, придобити в която и да 

е договаряща държава по силата на конвенции или споразумения, които са били в сила 

преди настоящата Конвенция да влезе в сила по отношение на въпросната държава. 

 

Член ХIХ 

Настоящата Конвенция не отменя действуващите многостранни или двустранни 

конвенции или споразумения в областта на авторското право, сключени между две или 

повече договарящи държави. В случай на различие между разпоредбите на някоя от вече 

съществуващите такива конвенции или споразумения и разпоредбите на тази 

Конвенция, се прилагат разпоредбите на Конвенцията. Това не засяга правата върху 

произведения, придобити в която и да е договаряща държава по силата на конвенции 

или споразумения, които са били в сила преди настоящата Конвенция да влезе в сила по 

отношение на въпросната държава. Настоящият член не засяга по никакъв начин 

разпоредбите на член XVII и член XVIII. 

 

Член XX 

Не се допускат резерви по отношение на настоящата Конвенция. 

 

Член XXI 

1. Генералният директор изпраща надлежно заверени копия от Конвенцията на 

заинтересованите държави и на Генералния секретар на Организацията на Обединените 

нации за съответна регистрация. 
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2. Той информира също така всички заинтересовани държави за депозирането на 

документи за ратификация, приемане или присъединяване, за датата на влизане в сила 

на настоящата Конвенция, за уведомленията, предвидени по смисъла на Конвенцията и 

за депозирането на документи за денонсиране в съответствие с ХIV. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЧЛЕН ХVII 

Държавите – членки на Международния съюз за закрила на литературните и 

художествени произведения (наричан по-нататък Бернски съюз), подписали 

настоящата Конвенция, 

Като изявяват желание да укрепят своите взаимоотношения на базата на горепосочения 

Съюз и да избегнат всеки конфликт, който може да възникне вследствие на 

едновременното съвместно съществуване на Бернската конвенция и Универсалната 

конвенция за авторско право, 

Като признават временната необходимост на някои държави да адаптират 

установеното ниво на защита на авторското право към нивото на своето културно, 

социално и икономическо развитие, 

Приемат с общо съгласие следната декларация: 

а) С изключение на случаите, предвидени в точка b), произведения, които съгласно 

Бернската конвенция произхождат от страна, която се е оттеглила от Бернския съюз 

след 1 януари 1951 г., няма да ползват закрилата, произтичаща от Универсалната 

конвенция за авторско право, в страните от Бернския съюз. 

b) В случай, че дадена договаряща държава се счита за развиваща се страна в 

съответствие с установените норми на Общото събрание на Организацията на 

Обединените нации и в момента на оттеглянето си от Бернския съюз е депозирала при 

Генералния директор на Организацията на Обединените нации за образование, наука и 

култура писмено уведомление, че се счита за развиваща се страна, разпоредбите на 

точка а) няма да се прилагат, докато въпросната държава може да се възползва от 

изключенията, предвидени по смисъла на тази Конвенция в рамките на член V (2). 

с) В рамките на отношенията между страните-членки на Бернския съюз, Универсалната 

конвенция за авторско право няма да се прилага по отношение на закрилата на 

произведения които, по смисъла на Бернската конвенция, произхождат от страна-

членка на Бернския съюз. 

 

Резолюция относно Член ХI 

Конференцията за ревизия на Универсалната конвенция за авторско право, 

Като обсъди проблемите, свързани с се до Междуправителствения комитет, предвиден 

по смисъла на член ХI на настоящата Конвенция, към който е приложена тази 

резолюция, 

Взе следното решение: 

1. Комитетът следва първоначално да включва представители на дванадесетте 

държави-членки на Междуправителствения комитет, създаден в съответствие с член ХI 

на Конвенцията от 1952 г. и приложената към него резолюция, както и представители 

на следните държави: Алжир, Австралия, Мексико, Сенегал, Югославия и Япония. 
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2. Държави, които не са страни по Конвенцията от 1952 г. и не са се присъединили към 

настоящата Конвенция преди първата редовна сесия на Комитета след влизането в сила 

на Конвенцията, се заместват от други държави, избрани на първата редовна сесия на 

Комитета, в съответствие с разпоредбите на алинеите 2 и 3 от член ХI. 

3. След влизане в сила на настоящата Конвенция, посоченият в алинея (1) Комитет се 

счита за учреден, в съответствие с член ХI на Конвенцията. 

4. Първата сесия на Комитета се провежда в срок до една година след влизането в сила 

на настоящата Конвенция; след това Комитетът се събира на редовни сесии на интервал, 

не по-голям от две години. 

5. Комитетът избира председател и двама заместник-председатели. Той приема свой 

вътрешен правилник, като се придържа към следните принципи: 

а) Срокът на мандата на членовете на Комитета, е шест години, като една трета от 

членовете се обновява на всеки две години; това означава, че срокът на една трета от 

първоначалните мандати следва да изтече в края на втората редовна сесия на Комитета 

след влизането в сила на Конвенцията, срокът на мандатите на следващата една трета – 

в края на третата редовна сесия, и този на последната една трета – в края на четвъртата 

му редовна сесия. 

b) Процедурните правила, определени от Комитета за заемане на свободните места, 

редът за изтичане на срока на мандатите, правото на преизбиране и изборната 

процедура, се основават на равнопоставеност между необходимостта от постоянна 

приемственост на състава и необходимостта от ротация на представителите, както и на 

разпоредбите, посочени в алинея 3 на член ХI. 

Конференцията изразява желанието си Организацията на Обединените нации за 

образование, наука и култура да осигури Секретариат на Комитета. 

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните, след депозиране на своите съответни 

пълномощия, подписаха настоящата Конвенция. 

Съставена в Париж на 24 юли 1971 г. в един екземпляр.  
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2.2.2. ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПАЗВАНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО  

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

– Европейска културна конвенция 

– Рамкова конвенция на Съвета на Европа за значението на културното 

наследство за обществото 

– Рамкова конвенция за защита на националните малцинства  

– Европейска конвенция за ландшафта 

– Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа  

– Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство 

– Културното измерение на външната дейност на ЕС. Резолюция на 

Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно културното 

измерение на външната дейност на ЕС (2010/2161(INI)) 
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ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРНА КОНВЕНЦИЯ 
 

Париж на 19 декември 1954 г. 

Ратифицирана със закон, приет от Великото народно събрание на 14.08.1991 г.  

ДВ, бр. 70 от 27.08.1991 г.  

Издадена от Министерството на външните работи,  

Обн., ДВ, бр. 85 от 15.10.1991 г. 

В сила за България от 2.09.1991 г. 

 

 

Правителствата, подписали тази конвенция, членове на Съвета на Европа, 

имайки предвид, че целта на Съвета на Европа е постигането на по-голямо 

единство между неговите членове, по-специално с цел съхраняване и осъществяване на 

идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство, 

имайки предвид, че развитието на взаимното разбирателство между европейските 

народи би позволило достигането на тази цел, 

имайки предвид, че за тази цел е желателно не само сключването на двустранни 

културни конвенции между членовете на Съвета, но и провеждането на политика на 

съвместни действия, целяща опазване на европейската култура и насърчаване на 

развитието й, 

решени да сключат обща Европейска културна конвенция с оглед да се поощрява 

сред гражданите на всички членове на съвета и на другите европейски държави, които 

биха се присъединили към конвенцията, изучаването на езиците, историята и 

цивилизацията на другите договарящи страни, както и на цивилизацията, обща за 

всички тях, 

се споразумяха за следното: 

 

Член 1 

Всяка договаряща страна взема необходимите мерки за запазване и насърчаване 

развитието на нейния национален принос в общото културно наследство на Европа. 

 

Член 2 

Всяка договаряща страна, доколкото това е възможно: 

a) насърчава сред своите граждани изучаването на езиците, историята и цивилизацията 

на другите договарящи страни и предоставя на тези страни улеснения за развитие на 

такова обучение на територията си и 

b) полага усилия за развитие на изучаването на своите език или езици, история и 

цивилизация на територията на другите договарящи страни и предоставя на 

гражданите на тези страни улеснения за провеждане на такова изучаване на 

територията си. 
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Член 3 

Договарящите страни провеждат консултации в рамките на Съвета на Европа с цел да 

действат съгласувано за развитието на културни дейности, представляващи 

общоевропейски интерес. 

 

Член 4 

Всяка договаряща страна, доколкото това е възможно, улеснява движението и обмена 

на лица, както и на предмети с културна стойност с оглед прилагането на чл. 2 и 3. 

 

Член 5 

Всяка договаряща страна счита предметите, имащи културна стойност с европейско 

значение, които се намират под неин контрол, като съставна част от общото културно 

наследство на Европа, взема необходимите мерки за опазването им и улеснява достъпа 

до тях. 

 

Член 6 

1. Предложенията, отнасящи се до прилагането на разпоредбите на тази конвенция, и 

въпросите относно нейното тълкуване се разглеждат на заседанията на Комитета на 

експертите по културата на Съвета на Европа. 

2. Всяка държава – нечленка на Съвета на Европа, която се е присъединила към тази 

конвенция съгласно разпоредбите на т. 4 на чл. 9, може да изпрати един или повече 

представители на заседанията, предвидени в т. 1 на този член. 

3. Заключенията, приети на заседанията, посочени в т. 1 на този член, се представят под 

формата на препоръки в Комитета на министрите на Съвета на Европа освен в случаите 

на решения от компетенцията на Комитета на експертите по културата, засягащи 

въпроси от административен характер, които не водят до допълнителни разходи. 

4. Генералният секретар на Съвета на Европа съобщава на членовете на съвета и на 

правителството на всяка държава, присъединила се към тази конвенция, всяко 

решение, отнасящо се до нея, което би могло да бъде взето от Комитета на министрите 

или от Комитета на експертите по културата. 

5. Всяка договаряща страна уведомява своевременно Генералния секретар на Съвета на 

Европа за всяка мярка, която би предприела относно прилагането на разпоредбите на 

тази конвенция вследствие на решения на Комитета на министрите или на Комитета на 

експертите по културата. 

6. В случаите, когато някои предложения относно прилагането на тази конвенция 

интересуват само ограничен брой договарящи страни, тези предложения могат по-

нататък да бъдат разглеждани съгласно разпоредбите на чл. 7, ако тяхното 

осъществяване не изисква разходи от Съвета на Европа. 

 

Член 7 

Ако с цел постигане на целите на тази конвенция две или повече договарящи страни 

желаят да организират в седалището на Съвета на Европа други срещи освен 

предвидените в т. 1 на чл. 6, Генералният секретар на Съвета на Европа им оказва всяка 

необходима административна помощ. 
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Член 8 

Никоя разпоредба на тази конвенция не трябва да се счита, че влияе на: 

a) разпоредбите на всяка двустранна културна конвенция, която някоя от 

договарящите страни вече е подписала, или да намали желанието на една от 

договарящите страни да сключи впоследствие такава конвенция, или 

b) задължението на всяко лице да спазва законите и правилата, които са в сила на 

територията на договаряща страна, относно влизането, престоя и напускането на 

чужденци. 

 

Член 9 

1. Тази конвенция е открита за подписване от членовете на Съвета на Европа. Тя 

подлежи на ратифициране. Ратификационните документи се депозират при Генералния 

секретар на Съвета на Европа. 

2. След като три правителства, подписали тази конвенция, депозират своите 

ратификационни документи, тя влиза в сила по отношение на тези правителства. 

3. За всяко правителство, подписало тази конвенция, което я ратифицира след това, тя 

влиза в сила от датата на депозиране на ратификационния документ. 

4. Комитетът на министрите на Съвета на Европа може с единодушие да реши да покани 

при условия, които той сметне за подходящи, всяка европейска държава – нечленка на 

съвета, да се присъедини към тази конвенция. Всяка държава, получила такава покана, 

може да се присъедини, като депозира своя документ за присъединяване при 

Генералния секретар на Съвета на Европа. Присъединяването влиза в сила от датата на 

получаване на посочения документ. 

5. Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява всички членове на съвета и 

държавите, присъединили се към тази конвенция, за депозирането на всеки 

ратификационен документ и документ за присъединяване. 

 

Член 10 

Всяка договаряща страна може да определи териториите, за които се прилагат 

разпоредбите на тази конвенция, като изпрати декларация до Генералния секретар на 

Съвета на Европа, който я препраща до всички останали договарящи страни. 

 

Член 11 

1. След изтичането на петгодишен срок от датата на влизане в сила на тази конвенция 

тя може да бъде денонсирана от всяка договаряща страна във всеки момент. 

Денонсирането се извършва чрез писмено уведомление, адресирано до Генералния 

секретар на Съвета на Европа, който уведомява за това останалите договарящи страни. 

2. Денонсирането влиза в сила за въпросната договаряща страна шест месеца след 

датата на получаване на това уведомление от Генералния секретар на Съвета на Европа. 

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това от своите 

правителства, подписаха тази конвенция. 

 

Съставена в Париж на 19 декември 1954 г. на френски и английски език, като и двата 

текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който се депозира в архивите на Съвета на 

Европа. Генералният секретар изпраща надлежно заверено копие от него на всяко 

правителство, подписало конвенцията или присъединило се към нея. 
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РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ЗНАЧЕНИЕТО  
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ОБЩЕСТВОТО 

 

 

Приета на 27 октомври 2005 г.  

Приета и подписана от Р. България 

 

Правителствата, подписали тази конвенция, членове на Съвета на Европа, 

Имайки предвид, че една от целите на Съвета на Европа е постигането на по-

голямо единство между неговите членове, по-специално с цел съхраняване и 

утвърждаване на идеалите и принципите, създадени на базата на зачитането на правата 

на човека, демокрацията и върховенството на закона, които са тяхно общо наследство; 

Признавайки необходимостта да поставят хората и човешките ценности в центъра 

на една разширена и интердисциплинарна концепция за културното наследство; 

Подчертавайки значението и потенциала на културното наследство, използвани 

разумно като ресурс за устойчиво развитие и качество на живот в едно непрекъснато 

развиващо се общество; 

Признавайки, че всяка личност има право да се ангажира с културното наследство 

по свой избор, като уважава в същото време правата и свободите на другите, във връзка 

с правото на всеки свободно да участва в културния живот, залегнало в Общата 

декларация на ООН за правата на човека (1948 г.) и гарантирано с Международния пакт 

за икономически, социални и културни права (1966 г.); 

Убедени в необходимостта от включването на всички членове на обществото в 

текущия процес по дефинирането и управлението на културното наследство; 

Убедени в разумността на принципите на културните политики и образователни 

инициативи, които разглеждат всички културни наследства на равноправна основа и 

така подпомагат диалога между различните култури и религии; 

Позовавайки се на различните инструменти на Съвета на Европа, и в частност на 

Европейската културна конвенция (1954 г.), Конвенцията за опазване на 

архитектурното наследство на Европа (1985 г.), Европейската конвенция за опазване на 

археологическото наследство (1992 г., с изменения) и на Европейската конвенция за 

ландшафта (2000 г.); 

Убедени във важността от създаването на паневропейска мрежа за 

сътрудничество в динамичния процес за прилагането на тези принципи; 

Се споразумяха за следното: 
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Раздел първи 

ЦЕЛИ, ДЕФИНИЦИИ И ПРИНЦИПИ 

 

Цели на Конвенцията 

Член 1 

Страните по тази Конвенция се договориха: 

a. да признават, че правата свързани с културното наследство са присъщи на правото на 

участие в културния живот, съгласно дефиницията за това в Общата декларация за 

правата на човека; 

b. да признават индивидуалната и колективна отговорност по отношение на 

културното наследство; 

c. да подчертават, че консервацията на културното наследство и неговото устойчиво 

използване имат като свои цели човешкото развитие и качеството на живот; 

d. да предприемат необходимите стъпки за прилагане разпоредбите на Конвенцията по 

отношение на: 

- ролята на културното наследство в изграждането на едно мирно и 

демократично общество, и на процесите на устойчивото развитие и 

популяризирането на културното многообразие; 

- по-добра координация на компетенциите между участващите в процеса 

публични, институционални и частни действащи лица. 

 

Дефиниции 

Член 2 

За целите на тази Конвенция, 

a. културно наследство е група от ресурси, наследени от миналото, които хората 

идентифицират, независимо от собствеността върху тях, като отражение или израз на 

техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции. То включва 

всички аспекти на културната среда, получени в резултат на взаимодействието между 

хора и места в течение на времето; 

b. общността с наследство се състои от хора, които ценят специфични аспекти на 

културното наследство, и които те желаят, в рамките на предприети обществени 

действия, устойчиво да съхранят и да предадат на бъдещите поколения. 

 

Общото наследство на Европа 

Член 3 

Страните се договарят да популяризират разбирането за общото наследство на Европа, 

което се състои от: 

a. всички форми на културно наследство в Европа, които заедно представляват един 

споделен източник на памет, разбиране, идентичност, единство и творчество, и 

b. идеалите, принципите и ценностите, възникнали от опита, придобит чрез прогреса и 

конфликти от миналото, които утвърждават развитието на едно мирно и стабилно 

общество, основано на спазването на правата на човека, демокрацията и 

върховенството на закона. 
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Права и отговорности по отношение на културното наследство 

 

Член 4 

Страните признават, че: 

a. всеки, сам или колективно, има правото да се ползва от културното наследство и да 

допринася за неговото обогатяване; 

b. всеки, сам или колективно, носи отговорността да уважава културното наследство на 

другите така както уважава своето собствено наследство, и следователно, общото 

европейско наследство; 

c. упражняването на правото на културно наследство може да бъде предмет само на 

такива ограничения, които са необходими в едно демократично общество за защитата 

на обществения интерес и правата и свободите на другите. 

 

Закон и политика по отношение на културното наследство 

 

Член 5 

Страните се задължават: 

a. да признават обществения интерес, свързан с елементи на културното наследство в 

съответствие с тяхното значение за обществото; 

b. да повишават значението на културното наследство чрез неговото идентифициране, 

проучване, тълкуване, опазване, консервация и представяне; 

c. да осигуряват, в специфичния контекст на всяка отделна страна, че съществуват 

правни разпоредби за упражняването на правото на културното наследство, съгласно 

дефиницията в член 4; 

d. да осигуряват условия за такъв икономически и социален климат, който спомага за 

участието в дейности по културното наследство; 

e. да допринасят за опазването на културното наследство като основен фактор за 

постигане на взаимосвързаните цели на устойчиво развитие, културно разнообразие и 

съвременно творчество; 

f. да признават значението на културното наследство, разположено на териториите под 

тяхна юрисдикция, независимо от неговия произход; 

g. да формулират интегрирани стратегии с цел подпомагане прилагането на 

разпоредбите на тази Конвенция. 

 

Действие на Конвенцията 

Член 6 

Никоя от разпоредбите на Конвенцията няма да бъде тълкувана така, че: 

a. да ограничава или подкопава правата на човека и основните свободи, които могат да 

са защитени от международни договори, в частност от Общата декларация за правата 

на човека и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи; 

b. да оказва влияние върху по-благоприятни разпоредби по отношение на културното 

наследство и културната среда, съдържащи се в други национални или международни 

правни инструменти; 

c. да създава изпълнителни права. 
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Раздел втори 

ПРИНОС НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

ЗА ОБЩЕСТВОТО И ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ 

 

Културно наследство и диалог 

 

Член 7 

Страните се задължават, чрез държавната власт и други компетентни органи: 

a. да насърчават размишлението върху моралните принципи и методи на представяне 

на културното наследство, както и да уважават разнообразието в неговото тълкуване; 

b. да създават процедури за помирение, които справедливо да разрешават ситуации, при 

които от различни общности поставят противоречащи си ценности към едно и също 

културно наследство; 

c. да развиват познания за културното наследство като ресурс за подпомагане на 

мирното съвместно съществуване чрез увеличаване на доверието и взаимно то 

разбирателство от гледна точка на разрешаването и предотвратяването на конфликти; 

d. да интегрират тези подходи във всички аспекти на непрекъснатото през човешкия 

живот обучение и квалификация. 

 

Среда, наследство и качество на живота 

 

Член 8 

Страните се задължават да използват всички аспекти на културната среда: 

a. за да обогатят процесите на икономическото, политическото, социалното и 

културното развитие и на планирането на земеползването, чрез прилагане на оценки за 

въздействието върху културното наследство и приемане на стратегии за смекчаване на 

такова въздействие, където е необходимо; 

b. за да допринасят за един интегриран подход към различните типове политика, 

отнасяща се до културното, биологическото, геологическото и ландшафтно 

разнообразие, за целите на постигане на баланс между тези елементи; 

c. за да засилят социалното сближаване чрез утвърждаване на чувството за споделена 

отговорност по отношение на местата, където живеят хората; 

d. за да подпомогнат целта за качество на съвременните подобрения към средата, без да 

се застрашават нейните културни ценности. 

 

Устойчиво използване на културното наследство 

 

Член 9 

За целите на поддържането на културното наследство, Страните се задължават: 

a. да пропагандират опазването на целостта на културното наследство, осигурявайки 

решенията за промени да включват в себе си разбирането за съответните засегнати 

културни ценности; 

b. да дефинират и допринасят за принципите за устойчиво развитие и да окуражават 

дейностите по поддръжка; 
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c. да осигурят условия за това всички общи технически наредби да съдържат 

специфичните изисквания по консервацията на културното наследство; 

d. да пропагандират използването на материали, техники и умения, основани на 

традицията и да изследват техния потенциал за съвременни приложения; 

e. да допринасят за висококачествената работа чрез системи за професионална 

квалификация и акредитация на физически и юридически лица и институции. 

 

Културно наследство и икономически дейности 

 

Член 10 

С цел да се използва пълния потенциал на културното наследство като фактор за 

устойчиво икономическо развитие, Страните се задължават: 

a. да повишават съзнанието и използват икономическия потенциал на културното 

наследство; 

b. да отчитат специфичния характер и интереси на културното наследство при 

разработването на икономически стратегии; и 

c. да осигурят тези стратегии да зачитат целостта на културното наследство, без да 

засягат неговите присъщи ценности. 

 

Раздел трети 

СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

И УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Организация на обществените отговорности  

по отношение на културното наследство 

 

Член 11 

При управлението на културното наследство, Страните се задължават: 

a. да поощряват един интегриран и добре информиран подход от държавните органи 

във всички сектори и на всички нива; 

b. да разработват правните, финансови и професионални рамки, които да позволяват 

осъществяването на съвместни действия на държавните органи, експерти, 

собственици, инвеститори, дружества, неправителствени организации и на 

гражданското общество; 

c. да разработват иновационни подходи за сътрудничеството на държавните органи с 

другите заинтересовани страни; 

d. да уважават и окуражават доброволните инициативи, които допълват ролята на 

държавните органи; 

e. да окуражават неправителствените организации, свързани с консервацията на 

културното наследство, да действат в интерес на обществото. 
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Достъп до културно наследство и демократично участие 

 

Член 12 

Страните се задължават: 

a. да окуражават всеки един да участва в:  

- процеса на идентифициране, проучване, тълкуване, опазване, консервация и 

представяне на културното наследство; 

- публичното обсъждане и дискусии върху възможностите и предизвикателствата, 

които се поставят от културното наследство; 

b. да отчитат ценностите, определени от всяка наследствена общност по отношение на 

културното наследство, с което тази общност се идентифицира; 

c. да признават ролята на доброволните организации, както като партньори в 

дейностите, така и като конструктивни критици на стратегиите по опазване на 

културното наследство; 

d. да предприемат мерки за подобряване на достъпа до наследството, особено сред 

младите хора и тези в неравностойно положение, с цел повишаване на съзнанието за 

неговата стойност, за необходимостта от неговото поддържане и опазване, както и за 

евентуалните ползи от него. 

 

Културното наследство и познанието 

 

Член 13 

Страните се задължават да: 

а. улесняват включването на измерението „културно наследство“ на всички нива на 

образованието, не непременно като самостоятелен предмет на обучение, а като богат 

източник на изследване по другите предмети; 

b. засилват връзката между образованието в сферата на културното наследство и 

професионалното образование; 

с. насърчават интердисциплинарното изследване на културното наследство, културно-

наследствените общности, културната среда и взаимовръзките между тях; 

d. насърчават продължителното професионално обучение и обмена на познания и 

умения, както в така и извън образователната система. 

 

Културното наследство и информационното общество 

 

Член 14 

Страните се задължават да разработят употребата на цифрови технологии за 

улесняване достъпа до обекти на културното наследство и произтичащите от него 

ползи чрез: 

а. насърчаване на инициативи, които повишават качеството на съдържанието и са 

насочени към запазване разнообразието от езици и култури в информационното 

общество; 

b. подкрепяне на международно съвместими стандарти за проучването, консервацията, 

увеличаването и сигурността на културното наследство едновременно с борбата срещу 

незаконния трафик на обекти от културната собственост; 
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с. опити за преодоляване на пречките пред достъпа до информация, свързана с 

културното наследство, по-специално за образователни цели, като в същото време не 

нарушава правата върху интелектуална собственост; 

d. признаване, че създаването на информация в цифрова форма, свързана с културното 

наследство, не трябва да ощетява консервацията на съществуващото културно 

наследство. 

Раздел четвърти 

МОНИТОРИНГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Задължения на страните 

 

Член 15 

Страните се задължават да: 

а. разработят чрез Съвета на Европа функция за мониторинг на законодателството, 

политиката и практиките във връзка с културното наследство в съответствие с 

принципите постановени от тази Конвенция; 

b. поддържат, развиват и предоставят данни за обща информационна система, достъпна 

за обществото, която улеснява оценката на степента, до която всяка Страна изпълнява 

задълженията си по тази Конвенция. 

 

Механизъм за мониторинг 

Член 16 

а. Съгласно чл. 17 от Устава на Съвета на Европа Комитетът на министрите учредява 

подходящ комитет или определя съществуващ комитет, който да упражнява 

мониторинг върху приложението на Конвенцията и да е упълномощен да изготвя 

правила за упражняване на дейността му; 

b. Така определеният комитет се задължава да: 

– определи необходимите процедурни правила; 

– управлява общата информационна система спомената в чл. 15, като има точна 

преценка относно мерките, чрез които се изпълняват задълженията по тази 

Конвенция; 

– по искане на една или повече Страни комитетът се задължава да предостави 

консултативно мнение по всеки въпрос, свързан с тълкуването на Конвенцията, 

взимайки предвид всички законови инструменти на Съвета на Европа; 

– по инициатива на една или повече Страни комитетът се задължава да 

предостави оценка на всеки аспект от тяхното изпълнение на Конвенцията; 

– насърчава междусекторното приложение на тази Конвенция чрез 

сътрудничество с други комитети и участие в други инициативи на Съвета на 

Европа; 

– докладва на Комитета на министрите за своята дейност. 

Комитетът може в процеса си на работа да включи експерти и наблюдатели. 
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Сътрудничество при последващи дейности 

 

Член 17 

Страните се задължават да сътрудничат по между си и чрез Съвета на Европа при 

изпълнението на целите и принципите на тази Конвенция, по-специално при спомагане 

за признаването на общото наследство на Европа чрез: 

а. прилагане на стратегии за сътрудничество относно приоритетите, определени в 

резултат на процеса на мониторинг; 

b. насърчаване на многостранни и трансгранични дейности и разработване на мрежи за 

регионално сътрудничество с цел прилагането на тези стратегии; 

с. обмен, разработване, систематизиране и гарантиране разпространението на добри 

практики; 

d. информиране на обществото относно целите и приложението на тази Конвенция. 

Всички Страни могат по взаимно съгласие да сключват финансови споразумения за 

улесняване международното сътрудничество. 

 

Раздел пети 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

Подписване и влизане в сила 

 

Член 18 

а. Тази Конвенция може да бъде подписана от страните-членки на Съвета на Европа. 

b. Тази Конвенция е предмет на ратификация, приемане или одобрение. Инструментите 

за ратификация, приемане или одобрение ще се депозират при Генералния секретар на 

Съвета на Европа. 

с. Тази Конвенция влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на срока от три 

месеца след датата, на която десет страни-членки на Съвета на Европа са изразили 

съгласие да бъдат обвързани от Конвенцията съгласно разпоредбите на предходната 

алинея. 

d. По отношение на всяка Страна, подписала тази Конвенция, която изрази съгласието 

си да бъде обвързана от нея в последващ момент, тази Конвенция влиза в сила на 

първия ден от месеца след изтичането на срока от три месеца след датата, на която е 

депозиран инструментът за ратификация, приемане или одобрение. 

 

Присъединяване 

Член 19 

а. След влизане в сила на тази конвенция Комитетът на министрите на Съвета на Европа 

може да покани всяка страна, която не е членка на Съвета на Европа и на Европейската 

общност, да се присъедини към Конвенцията чрез решение взето от мнозинството, 

както е указано в Член 20.д от Статута на Съвета на Европа и чрез единодушно 

одобрение от страна на представителите на Договарящите се страни с право да участват 

в Комитета на министрите. 

b. По отношение на всяка присъединяваща се страна, или на Европейската общност в 

случай на присъединяване, тази Конвенция влиза в сила на първия ден от месеца след 
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изтичането на срока от три месеца след датата на депозиране на инструмента за 

присъединяване при Генералния секретар на Съвета на Европа. 

 

Териториално приложение 

 

Член 20 

а. При подписване или при депозиране на инструмента за ратификация, приемане, 

одобрение или присъединяване всяка страна може да определи територията или 

териториите, за които тази Конвенция ще се прилага. 

b. На всеки един по-късен етап всяка страна може чрез декларация, адресирана до 

Генералния секретар на Съвета на Европа, да увеличи обхвата на прилагането на тази 

Конвенция до всяка друга територия, определена в декларацията. По отношение на 

такава територия Конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането 

на срока от три месеца след датата на получаване на такава декларация от Генералния 

секретар. 

с. Всяка декларация, извършена по двете предходни алинеи по отношение на всяка 

територия, указана в подобна декларация, може да бъде оттеглена чрез известие, 

адресирано до Генералния секретар. Оттеглянето влиза в сила на първия ден от месеца 

след изтичането на срока от шест месеца след датата на получаване на такова известие 

от Генералния секретар. 

Денонсиране 

Член 21 

а. Всяка от Страните може по всяко време да денонсира тази Конвенция чрез известие, 

адресирано до Генералния секретар на Съвета на Европа. 

b. Такова денонсиране влиза в сила на първия ден след изтичането на срок от шест 

месеца от датата на получаване на такова известие от Генералния секретар. 

 

Изменения 

Член 22 

а. Всяка от Страните и комитетът упоменат в чл. 16 може да предлага изменения на тази 

Конвенция. 

b. Всяко предложение за изменение да се изпрати до Генералният секретар на Съвета на 

Европа, който се задължава да го предаде на страните-членки на Съвета на Европа, на 

останалите Страни по конвенцията и на всички страни, които не са членки, както и на 

Европейската общност, поканени да се присъединят към Конвенцията съгласно 

разпоредбите на чл. 19. 

с. Комитетът разглежда всяко предложено изменение и представя за одобрение текста, 

приет от мнозинство от три четвърти от представителите на Страните, на Комитета на 

министрите. След одобрението на текста от Комитета на министрите от мнозинството 

по чл. 20.d. от Устава на Съвета на Европа, и след единодушно одобрение от страните с 

право на участие в Комитета на министрите, текстът се изпраща на Страните по 

договора за приемане. 

d. Всички изменения влизат в сила по отношение на Страните, които са ги приели, на 

първия ден след изтичането на срока от три месеца от датата, на която десет страни-
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членки на Съвета на Европа са информирали Генералния секретар, че приемат 

измененията. По отношение на всяка страна, която приеме измененията на по-следващ 

етап, такива изменения влизат в сила на първия ден след изтичането на срока от три 

месеца от датата, на която съответната Страна е информирала Генералния секретар, че 

приема изменението. 

Известия 

Член 23 

 

Генералният секретар на Съвета на Европа известява страните-членки на Съвета на 

Европа, всяка страна, която се е присъединила или е поканена да се присъедини към 

тази конвенция и Европейската общност, която се е присъединила или е била поканена 

да се присъедини, за: 

а. всеки подпис; 

b. депозирането на всеки инструмент за ратификация, приемане, одобрение или 

присъединяване; 

c. всяка дата на влизане в сила на тази Конвенция съгласно разпоредбите на чл. 18, 19 и 

20; 

d. всяко изменение, предложено за тази Конвенция съгласно разпоредбите на чл. 22, 

както и датата на влизането му в сила; 

е. всеки друг акт, декларация, известие или съобщение във връзка с тази Конвенция. 

 

В присъствие на долуподписаните, съответно с правомощия, които са подписали тази 

конвенция. 

Изготвена във Фаро, на 27-ми Октомври 2005, на Английски и Френски, като и двата 

текста са равностойни по автентичност, в единствено копие, което ще бъде депозирано 

в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа ще предаде 

копия на всяка една от страните членки на Съвета на Европа и всеки щат или 

Европейска Общност поканена да се присъедини към него. 
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РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 
 

 

Изработена и приета в Страсбург на 1 февруари 1995 г.  

Ратифицирана от 38-мoто Народно събрание със закон, приет на 18 февруари 1999 г. 

Обнародвана в ДВ, бр. 18 от 1999 г.  

В сила за Република България от 01 септември 1999 г. 

 

 

Държавите-членки на Съвета на Европа, и другите държави, подписали тази 

Рамкова конвенция; 

считайки, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-тясно единство между 

неговите членове с цел съхраняване и осъществяване на принципите и идеалите, 

които са тяхно общо наследство; 

считайки, че един от начините за осъществяване на тази цел е защитата и по-

нататъшното развитие на правата на човека и основните свободи; 

водени от желанието да продължат прилагането на Декларацията на държавните 

и правителствените ръководители на държавите-членки на Съвета на Европа, приета 

във Виена на 9 октомври 1993 г.; 

решени да защитят съществуването на национални малцинства в рамките на 

съответните си територии; 

считайки, че досегашните превратности на европейската история са доказали, че 

защитата на националните малцинства е от съществено значение за стабилността, 

демократичната сигурност и мира на този континент; 

считайки, че едно плуралистично и истински демократично общество следва не 

само да зачита етническата, културната, езиковата и религиозната идентичност на 

всяко лице, принадлежащо към национално малцинство, но и да създава подходящи 

условия за изразяване, запазване и развитие на тази идентичност; 

считайки, че е необходимо да бъде създадена атмосфера на търпимост и диалог, 

за да може културното многообразие да бъде източник и фактор не за разделение, а за 

обогатяване на всяко общество; 

считайки, че изграждането на една толерантна и благоденстваща Европа не 

зависи единствено от сътрудничеството между държавите, но изисква и 

трансгранично сътрудничество между местните и регионалните власти, като се зачита 

конституционното устройство и териториалната цялост на всяка държава; 

имайки предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи и протоколите към нея; 

имайки предвид ангажиментите по отношение защитата на националните 

малцинства, съдържащи се в конвенциите и декларациите на ООН, както и в 

документите на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, по-специално 

в Документа от Копенхаген от 29 юни 1990 г.; 

решени да определят принципите, които следва да се спазват и произтичащите 

от тях задължения за осигуряване в държавите-членки и в други държави, които могат 



 

Венцислав Велев 

724 

да станат страни по настоящия документ, на ефективна защита на националните 

малцинства и на правата и свободите на лицата, принадлежащи към тези малцинства, 

при зачитане върховенството на правото, териториалната цялост и националния 

суверенитет на държавите; 

решени да прилагат принципите, провъзгласени в тази Рамкова конвенция, чрез 

националното законодателство и чрез подходяща правителствена политика, 

се споразумяха както следва: 

  

Раздел I. 

Член 1 

Защитата на националните малцинства и на правата и свободите на лицата, 

принадлежащи към тези малцинства, е неделима част от международната защита на 

правата на човека и като такава представлява област от международното 

сътрудничество. 

 

Член 2 

Разпоредбите на тази Рамкова конвенция се прилагат добросъвестно, в дух на 

разбирателство и търпимост и в съответствие с принципите на добросъседство, 

приятелски отношения и сътрудничество между държавите. 

 

Член 3 

1. Всяко лице, принадлежащо към национално малцинство, има правото на свободен 

избор дали да бъде третирано като такова или не, като нито от този избор, нито от 

упражняването на правата, свързани с този избор, не могат да произтекат каквито и да 

било неблагоприятни последици. 

2. Лицата, принадлежащи към национални малцинства, могат да упражняват правата и 

да се ползват от свободите, произтичащи от принципите, провъзгласени в тази Рамкова 

конвенция, както индивидуално, така и съвместно с други лица. 

  

Раздел II. 

Член 4 

1. Страните се задължават да гарантират на всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, правото на равенство пред закона и на равна защита от закона. В това 

отношение, се забранява всякаква дискриминация, основана на принадлежност към 

национално малцинство. 

2. Страните се задължават да приемат, ако е необходимо, подходящи мерки за 

утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и 

културния живот на пълно и ефективно равенство между лицата, принадлежащи към 

национални малцинства, и тези от мнозинството. В това отношение те надлежно 

отчитат специфичните условия, в които се намират лицата, принадлежащи към 

национални малцинства. 

3. Мерките, приети в съответствие с т. 2, не се считат за проява на дискриминация.  
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Член 5 

1. Страните се задължават да насърчават развитието на условия, необходими за лицата, 

принадлежащи към национални малцинства, да поддържат и развиват своята култура, 

както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност, а именно-религия, 

език, традиции и културно наследство. 

2. Без това да засяга мерките, приети в рамките на общата им политика за интегриране, 

страните се въздържат от провеждане на политика или дейности, насочени към 

асимилиране на лица, принадлежащи към национални малцинства, против тяхната 

воля и защитават тези лица от всяко действие, целящо такава асимилация. 

 

Член 6 

1. Страните насърчават духа на търпимост и диалога между различните култури и 

приемат действени мерки за поощряване на взаимното уважение, разбирателството и 

сътрудничеството между всички лица, живеещи на тяхна територия, независимо от 

етническата, културната, езиковата или религиозната им идентичност, по-специално в 

областта на образованието, културата и средствата за масово осведомяване. 

2. Страните се задължават да приемат подходящи мерки за защита на лицата, които 

могат да бъдат подложени на заплахи или дискриминационни, враждебни или 

насилствени действия, поради тяхната етническа, културна, езикова или религиозна 

идентичност. 

 

Член 7 

Страните осигуряват зачитане правото на всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, на свобода на мирните събрания, свобода на сдружаване, свобода на 

изразяване и свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието. 

 

Член 8 

Страните се задължават да признаят на всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, правото да изповядва своята религия или убеждения, както и правото да 

създава религиозни институции, организации и сдружения. 

 

Член 9 

1. Страните се задължават да признаят, че правото на свобода на изразяване на всяко 

лице, принадлежащо към национално малцинство, включва свободата да изразява 

мнение, да получава и разпространява информация и идеи на езика на малцинството 

без намеса на държавни власти и независимо от границите. Страните осигуряват, в 

рамките на своите правни системи, лицата, принадлежащи към национално 

малцинство, да не бъдат дискриминирани по отношение на достъпа до средствата за 

масово осведомяване. 

2. Точка 1 не препятства страните да въвеждат разрешителен режим без 

дискриминация и на основата на обективни критерии за дейността на радио- и 

телевизионните компании и производителите на кинематографична продукция. 

3. Страните не препятстват създаването и използването на печатни средства за масово 

осведомяване от лица, принадлежащи към национални малцинства. В рамките на 
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правната уредба на радиоизлъчванията и телевизионните предавания, доколкото това 

е възможно и в съответствие с разпоредбите на точка 1, страните осигуряват на лицата, 

принадлежащи към национални малцинства, възможността да създават и използват 

свои собствени средства за масово осведомяване. 

4. В рамките на своите правни системи страните приемат подходящи мерки за 

улесняване достъпа до средствата за масово осведомяване на лицата, принадлежащи 

към национални малцинства, с цел насърчаване на търпимост и допускане на културен 

плурализъм. 

 

Член 10 

1. Страните се задължават да признаят на всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, правото свободно и без намеса да използува езика на неговото малцинство 

в личния и обществения живот както устно, така и писмено. 

2. В области, населени традиционно или в значителна степен с лица, принадлежащи към 

национални малцинства, при заявено желание от тези лица и при положение, че това 

желание съответства на действителна необходимост, страните полагат усилия за 

осигуряване, доколкото е възможно, на условия за ползване на езика на малцинството 

в отношенията между тези лица и административните органи. 

3. Страните се задължават да гарантират на всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, правото да бъде уведомено в най-кратък срок на разбираем за него език за 

причините за арестуването му, за естеството и основанието на предявеното срещу него 

обвинение, както и правото да се защитава на този език, като ползва при необходимост 

безплатни услуги на преводач. 

 

Член 11 

1. Страните се задължават да признаят на всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, правото да използва своето фамилно (бащино) име и лични имена на езика 

на малцинството и правото на тяхното официално признаване, съгласно условията, 

предвидени в правната им система. 

2. Страните се задължават да признаят на всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, правото да излага публично на езика на неговото малцинство обозначения, 

надписи и друга информация от частен характер. 

3. В области, традиционно населени със значителен брой лица, принадлежащи към 

национално малцинство, страните се стремят в рамките на своите правни системи, 

включително, ако това е уместно, и на споразумения с други държави, и отчитайки 

своите специфични местни условия, да поставят също така и на езика на малцинството 

надписи за традиционни местни наименования, имена на улици и други топографски 

обозначения с обществено предназначение, ако съществува достатъчна потребност от 

такива обозначения. 

 

Член 12 

1. Страните, ако е необходимо, приемат мерки в областта на образованието и 

научноизследователската дейност за насърчаване познанията за културата, историята, 

езика и религията на техните национални малцинства, както и на мнозинството. 
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2. В този контекст страните по-специално осигуряват възможности за обучение на 

преподаватели и достъп до учебници улесняват контактите между ученици и 

преподаватели от различни общности. 

3. Страните се задължават да утвърждават равни възможности за достъп до 

образование на всички степени за лицата, принадлежащи към национални малцинства. 

 

Член 13 

1. В рамките на своите образователни системи страните признават на лицата, 

принадлежащи към национално малцинство, правото да създават и управляват свои 

собствени частни учебни заведения за образование и професионално обучение. 

2. Упражняването на това право не предполага каквото и да е финансово задължение за 

страните. 

 

Член 14 

1. Страните се задължават да признаят на всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, правото да изучава езика на своето малцинство. 

2. В области, населени традиционно или в значителна степен с лица, принадлежащи към 

национални малцинства, ако съществува достатъчна потребност, страните се стремят, 

доколкото е възможно и в рамките на своите образователни системи, да осигурят 

възможност лицата, принадлежащи към тези малцинства, да изучават езика на 

малцинството или да бъдат обучавани на този език. 

3. Точка 2 на този член се прилага, без това да накърнява изучаването на официалния 

език или преподаването на този език. 

 

Член 15 

Страните се задължават да създават необходимите условия за ефективното участие на 

лицата, принадлежащи към национални малцинства, в културния, социалния и 

икономическия живот, както и в обществените дейности, по-специално онези, които ги 

засягат. 

 

Член 16 

Страните се въздържат от мерки, които, променяйки съотношението на населението в 

области, населени с лица, принадлежащи към национални малцинства, целят 

ограничаване на правата и свободите, произтичащи от принципите, провъзгласени в 

тази Рамкова конвенция. 

 

Член 17 

1. Страните се задължават да не създават препятствия за правото на лицата, 

принадлежащи към национални малцинства, да установяват и поддържат, свободно и 

безпрепятствено, контакти през границите с лица, законно пребиваващи в други 

държави, и по-специално с тези, с които те имат обща етническа, културна, езикова или 

религиозна идентичност или общо културно наследство. 
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2. Страните се задължават да не създават препятствия за правото на лицата, 

принадлежащи към национални малцинства, да участвуват в дейността на 

неправителствени организации както на национално, така и на международно ниво. 

Член 18 

1. Страните полагат усилия за сключване, ако е необходимо, на двустранни и 

многостранни споразумения с други държави, по-специално съседни държави, с цел 

осигуряване защитата на лицата, принадлежащи към съответните национални 

малцинства. 

2. Страните, ако е уместно, приемат мерки за насърчаване на трансграничното 

сътрудничество. 

 

Член 19 

Страните се задължават да зачитат и осъществяват принципите, съдържащи се в тази 

Рамкова конвенция, като въвеждат, ако е необходимо, само онези ограничения, 

рестриктивни мерки или изключения, които са предвидени в международноправните 

документи, в частност в Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи и протоколите към нея, доколкото те са приложими по отношение на правата 

и свободите, произтичащи от горепосочените принципи. 

  

Раздел III. 

Член 20 

При упражняването на правата и свободите, произтичащи от принципите, 

провъзгласени в тази Рамкова конвенция, всяко лице, принадлежащо към национално 

малцинство, зачита националното законодателство и правата на другите, в частност 

правата на лицата, принадлежащи към мнозинството или към други национални 

малцинства. 

 

Член 21 

Никоя от разпоредбите на тази Рамкова конвенция не може да се тълкува като 

предполагаща каквото и да е право на лице да предприема дейност или да извършва 

действие, противоречащи на основните принципи на международното право и в 

частност на суверенното равенство, териториалната цялост и политическата 

независимост на държавите. 

 

Член 22 

Никоя от разпоредбите на тази Рамкова конвенция не може да се тълкува като 

ограничаваща или накърняваща правата на човека и основните свободи, които биха 

могли да бъдат гарантирани съгласно законите на която и да е договаряща страна или 

съгласно всяко друго споразумение, по което тя е страна. 

 

Член 23 

Правата и свободите, произтичащи от принципите, провъзгласени в тази Рамкова 

конвенция, доколкото те са предмет на съответна разпоредба на Конвенцията за защита 

на правата на човека и основните свободи и на протоколите към нея, се разбират в 

съответствие с тези техни разпоредби. 
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Раздел IV. 

 

Член 24 

1. Комитетът на министрите на Съвета на Европа следи за прилагането на тази Рамкова 

конвенция от договарящите страни. 

2. Страните, които не са членки на Съвета на Европа, участват в механизма на 

прилагането съгласно условия, които ще бъдат определени допълнително. 

 

Член 25 

1. В срок от една година след влизането в сила на тази Рамкова конвенция по отношение 

на договаряща страна последната предоставя на генералния секретар на Съвета на 

Европа пълна информация за законодателните и други мерки, приети от нея за 

осъществяване на принципите, провъзгласени в тази Рамкова конвенция. 

2. Впоследствие всяка страна предоставя на генералния секретар, периодично и винаги 

когато Комитетът на министрите отправя искане за това, всяка друга допълнителна 

информация, отнасяща се до прилагането на тази Рамкова конвенция. 

3. Генералният секретар предава на Комитета на министрите информацията, 

предоставена в съответствие с разпоредбите на този член. 

 

Член 26 

1. При преценяване доколко мерките, приети от страните, са подходящи за 

осъществяване на принципите, провъзгласени в тази Рамкова конвенция, Комитетът на 

министрите се подпомага от консултативен комитет, чиито членове притежават 

призната компетентност в областта на защитата на националните малцинства. 

2. Съставът и процедурните правила на консултативния комитет се определят от 

Комитета на министрите в срок от една година след влизането в сила на тази Рамкова 

конвенция. 

Раздел V. 

Член 27 

Тази Рамкова конвенция е открита за подписване от държавите-членки на Съвета на 

Европа. До датата на влизане в сила на конвенцията тя е открита за подписване и от 

всяка друга държава, поканена от Комитета на министрите да я подпише. Тя подлежи 

на ратификация, приемане или одобряване. Документите за ратификация, приемане 

или одобряване се депозират при генералния секретар на Съвета на Европа. 

 

 

Член 28 

1. Тази Рамкова конвенция влиза в сила от първия ден на месеца, следващ изтичането 

на период от три месеца след датата, на която дванадесет държави-членки на Съвета на 

Европа, са изразили своето съгласие за обвързване с конвенцията в съответствие с 

разпоредбите на чл. 27. 

2. По отношение на всяка държава членка, която впоследствие изрази своето съгласие 

за обвързване с Рамковата конвенция, същата влиза в сила от първия ден на месеца, 
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следващ изтичането на период от три месеца след датата на депозиране на документа 

за ратификация, приемане или одобряване. 

Член 29 

1. След влизането в сила на тази Рамкова конвенция и след консултации с договарящите 

държави Комитетът на министрите на Съвета на Европа може да покани за 

присъединяване към конвенцията, с решение, прието с мнозинството, предвидено в 

член 20.d от Статута на Съвета на Европа, всяка държава-нечленка на Съвета на Европа, 

която, след като е била поканена да я подпише в съответствие с разпоредбите на чл. 27, 

все още не е направила това, и всяка друга държава нечленка. 

2. По отношение на всяка присъединила се държава Рамковата конвенция влиза в сила 

от първия ден на месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата на 

депозиране на документа за присъединяване при генералния секретар на Съвета на 

Европа. 

 

Член 30 

1. Всяка държава може, при подписването или при депозирането на своя документ за 

ратификация, приемане, одобряване или присъединяване, да посочи територията или 

териториите, за чиито международни отношения тя е отговорна, по отношение на 

които тази Рамкова конвенция ще се прилага. 

2. Всяка държава може по всяко време след това с декларация, адресирана до генералния 

секретар на Съвета на Европа, да разшири прилагането на тази Рамкова конвенция 

върху всяка друга територия, посочена в декларацията. Рамковата конвенция влиза в 

сила по отношение на тази територия от първия ден на месеца, следващ изтичането на 

период от три месеца след датата на получаване на такава декларация от генералния 

секретар. 

3. Всяка декларация, направена в съответствие с двете предходни точки, може да бъде 

оттеглена по отношение на която и да е територия, посочена в тази декларация, чрез 

писмено уведомление, адресирано до генералния секретар. Оттеглянето влиза в сила от 

първия ден на месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата на 

получаване на такова уведомление от генералния секретар. 

 

Член 31 

1. Всяка страна може по всяко време да денонсира тази Рамкова конвенция чрез писмено 

уведомление, адресирано до генералния секретар на Съвета на Европа. 

2. Такова денонсиране влиза в сила от първия ден на месеца, следващ изтичането на 

период от шест месеца след датата на получаване на уведомлението от генералния 

секретар. 

 

Член 32 

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите-членки на съвета, 

другите подписали държави и всяка държава, която се е присъединила към тази 

Рамкова конвенция, за: 

а. всяко подписване; 

b. депозирането на всеки документ за ратификация, приемане, одобряване или 

присъединяване; 
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c. всяка дата на влизане в сила на тази Рамкова конвенция в съответствие с чл. 28, 29 и 

30; 

d. всяко друго действие, уведомление или съобщение, отнасящо се до тази Рамкова 

конвенция. 

 

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха тази 

Рамкова конвенция. 

 

Съставена в Страсбург на 1 февруари 1995 г. на английски и френски език, като и двата 

текста имат еднаква сила, в единствен екземпляр, който остава на съхранение в 

архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща заверени копия от него 

на всяка държава-членка на Съвета на Европа, и на всяка държава, поканена да подпише 

или да се присъедини към тази Рамкова конвенция. 
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ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЛАНДШАФТА 
 

 

Приета във Флоренция и подписана на 20 октомври 2000 г. 

Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 13 октомври 2004 г., 

публикуван в ДВ, бр. 94 от 2004 г. 

В сила за Република България от 1 март 2005 г. 

Публикувана в ДВ, бр. 22 от 15 март 2005 г. 

 

Преамбюл 

 

Страните – членки на Съвета на Европа, подписали този документ, 

Вземайки предвид, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-силно единение 

сред своите членове за опазване и осъществяване на общите идеали и принципи и че 

тази цел конкретно се следва чрез споразумения в икономическата и социалната сфера; 

Бидейки загрижени да постигнат устойчиво развитие, основано на баланс и 

хармония между социални нужди, икономическа дейност и околна среда; 

Отбелязвайки, че ландшафтът има важна роля сред обществения интерес в 

културната, екологичната и социалната сфера и представлява благоприятстващ 

икономическата дейност ресурс, чиято защита, управление и планиране може да 

допринесе за създаването на трудова заетост; 

Съзнавайки, че ландшафтът способства за формирането на местните култури и че 

той е основен компонент на европейското природно и културно наследство, 

допринасящ за човешкото благоденствие и консолидиране на европейската 

идентичност; 

Приемайки, че ландшафтът е значима част от качеството на живот на всички хора: 

живеещи в градски и селски райони, в западнали и благоденстващи райони, в райони с 

призната изключителна красота и обикновени такива; 

Отбелязвайки, че развитието в земеделието, горското стопанство, индустрията, 

добива на минерали, регионалното и градското планиране, транспорта, 

инфраструктурата, туризма и отдиха, както и най-общо промените в световната 

икономика в много случаи ускоряват трансформацията на ландшафта; 

Желаейки да откликнат на общественото желание за висококачествен ландшафт 

и да играят активна роля в развитието на ландшафта; 

Вярвайки, че ландшафтът е ключов елемент от индивидуалното и общественото 

благоденствие и че неговото опазване, управление и планиране налагат права и 

отговорности за всеки; 

Съблюдавайки съществуващите законови текстове на международно ниво в 

областта на защитата и управлението на природното и културното наследство, 

регионалното и пространственото планиране, местното самоуправление и 

трансграничното сътрудничество и конкретно: Конвенцията за опазване на 

европейското природно богатство и естествена среда (Берн, 19.09.1979.); Конвенцията 

за защита на архитектурното наследство на Европа (Гранада, 03.10.1985.); Европейската 

конвенция за защита на археологичното наследство (с допълнения) (Валета, 
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16.01.1992.); Европейската рамкова конвенция за трансграничното сътрудничество 

между териториалните общности и власти (Мадрид, 21.05.1980.) и нейните 

допълнителни протоколи; Европейската харта за местно самоуправление (Страсбург, 

15.10.1985.); Конвенцията за биологичното разнообразие (Рио, 05.06.1992.); 

Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство (Париж, 

16.11.1972.) и Конвенцията за достъпа до информация, участие на обществеността във 

вземането на решения и достъпа до правосъдието по проблеми на околната среда 

(Архус, 25.06.1998.); 

Отчитайки, че качеството и разнообразието на европейския ландшафт 

представляват общ ресурс и че сътрудничеството за неговата защита, управление и 

планиране има важно значение; 

В стремежа си да предоставят един нов инструмент, посветен изключително на 

защитата, управлението и планирането на целия ландшафт в Европа,  

се договориха, както следва: 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определения 

Член 1 

За целите на конвенцията: 

a. „Ландшафт“ означава територия, специфичният облик и елементите на която са 

възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или 

човешки фактори; 

б. „Политика за ландшафта“ означава изразяване от страна на компетентните публични 

власти на общи принципи, стратегии и указания, които позволяват предприемането на 

конкретни мерки, насочени към опазването, управлението и планирането на 

ландшафта; 

в. „Конкретно качество на ландшафта“ означава за определен ландшафт компетентните 

обществени органи да се съобразяват с желанието на обществото относно характерните 

черти на заобикалящия го ландшафт;  

г. „Опазване на ландшафта“ означава действия за запазване и поддържане на важни или 

характерни черти на ландшафта, доказани чрез стойността му като наследство, 

определена от природната конфигурация и/или от човешка дейност; 

д. „Управление на ландшафта“ означава действие с оглед на устойчиво развитие за 

гарантиране постоянната грижа за ландшафта, така че да бъдат насочвани и 

балансирани промените, предизвиквани от социалните, икономическите и на околната 

среда процеси; 

е. „Планиране на ландшафта“ означава решителни действия с оглед бъдещо 

подобряване, възстановяване или създаване на ландшафта. 
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Обхват 

Член 2 

С оглед разпоредбите в член 15 тази конвенция се прилага за цялата територия на 

подписалите я страни и касае природните, селските, градските и крайградските 

територии. Тя включва земи, вътрешни териториални води и открити морски площи. 

Тя засяга ландшафти, които могат да бъдат считани за изключителни, както и 

обикновени и нарушени ландшафти. 

 

Цели 

Член 3 

Целите на тази конвенция са да подкрепи и популяризира опазването, управлението и 

планирането на ландшафта и да организира европейско сътрудничество по въпросите 

на ландшафта. 

 

Глава втора. 

НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ 

 

Разпределение на отговорностите 

 

Член 4 

Всяка от подписалите страни се задължава да прилага тази конвенция, в частност 

членове 5 и 6, съобразно собственото си разделение на властите, в съответствие със 

своите конституционни принципи и административна уредба, спазвайки принципа на 

субсидиарност и съблюдавайки Европейската харта за местно самоуправление. Без да 

се подценяват разпоредбите на тази конвенция, всяка страна членка следва да 

хармонизира прилагането на конвенцията със собствената си политика. 

 

Общи мерки 

Член 5 

Всяка страна се задължава: 

а. законово да определи ландшафта като съществен компонент от жизнената среда на 

хората, израз на разнообразието на споделяното от тях културно и природно наследство 

и основа за тяхната идентичност; 

б. да установи и да прилага политики за ландшафта, целящи неговото опазване, 

управление и планиране посредством възприемането на специфични мерки, посочени в 

член 6; 

в. да установи процедури за участието на широката общественост, местните и 

регионалните власти и други заинтересовани страни в дефинирането и прилагането на 

политиката по отношение на ландшафта, спомената в горестоящата точка б; 

г. да интегрира ландшафта в своята регионална политика, политика за градско 

планиране, културна, екологична, селскостопанска, социална и икономическа политика, 

както и във всякакъв друг вид политика, която пряко или косвено засяга ландшафта. 
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Специфични мерки 

 

Член 6 

А. Популяризиране 

Всяка страна се ангажира да повиши сред гражданското общество, частните 

организации и публичните власти разбирането за важността на ландшафтите, тяхната 

роля и промените в тях. 

Б. Обучение и квалификация 

Всяка страна се задължава да съдейства за: 

а. обучението на специалисти по оценка и работа с ландшафта; 

б. мултидисциплинарни квалификационни програми по политика, опазване, 

управление и планиране на ландшафта за професионалисти от частния и публичния 

сектор и за съответните асоциации; 

в. училищни и университетски курсове, които в рамките на съответните предмети 

третират ценностите, свързани с ландшафта, и въпросите по неговата защита, 

управление и планиране. 

В. Идентифициране и оценка 

1. С активното участие на заинтересованите страни, както постановява член 5в, и с оглед 

усъвършенстването на познанията за своя ландшафт всяка страна се задължава: 

а. i) да идентифицира ландшафтите на своя територия; 

ii) да анализира техните характеристики, както и силите и въздействията, които ги 

трансформират; 

iii) да регистрира промените. 

б. да направи преценка на така идентифицираните ландшафти, вземайки под внимание 

специфичните ценности, които заинтересованите страни и населението им придават.  

2. Процедурите по идентификация и оценка трябва да бъдат ръководени от обмен на 

опит и методологии, организиран между страните на европейско ниво, както следва от 

член 8. 

Г. Конкретни качества на ландшафта 

Всяка страна се задължава да определи конкретните качества на ландшафта за вече 

идентифицираните и оценени ландшафти след обществена дискусия в съответствие с 

член 5в. 

Д. Приложение 

За да приложи в действие политиките за ландшафта, всяка страна се задължава да 

приеме инструменти, целящи опазване, управление и/или планиране на ландшафта. 
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Глава трета. 

ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Международни политики и програми 

 

Член 7 

Страните се задължават да си сътрудничат в съблюдаването на ландшафтните 

измерения в международни политики и програми, както и да препоръчват, където е 

уместно, включването в тях на съображения, свързани с ландшафта. 

 

Взаимопомощ и обмен на информация 

 

Член 8 

Страните се задължават да си сътрудничат за подобряване ефективността на мерките, 

предприети съгласно други членове на тази конвенция, и по-специално: 

а. да си предоставят взаимно техническо и научно съдействие по въпросите на 

ландшафта чрез натрупване и обмен на опит и резултати от изследователски проекти; 

б. да съдействат за обмена на специалисти по ландшафт и по-специално за целите на 

обучението и информацията; 

в. да си обменят информация по всички въпроси, третирани в разпоредбите на 

конвенцията. 

 

Трансграничен ландшафт 

Член 9 

Страните трябва да насърчават трансграничното сътрудничество на местно и 

регионално ниво и там, където е необходимо, да подготвят и изпълняват съвместни 

програми за ландшафта. 

 

Мониторинг върху прилагането на конвенцията 

 

Член 10 

1. Съществуващите компетентни комитети от експерти, създадени съгласно член 17 от 

Статута на Съвета на Европа се определят от Комитета на министрите на Съвета на 

Европа като отговорни за мониторинга по прилагането на конвенцията. 

2. След всяко заседание на комитетите от експерти Генералният секретар на Съвета на 

Европа предава на Комитета на министрите доклад за извършената работа и за 

функционирането на конвенцията. 

3. Комитетите от експерти предлагат на Комитета на министрите критериите и 

правилника за връчване на наградата за ландшафт на Съвета на Европа. 

 

Награда за ландшафт на Съвета на Европа 

Член 11 

1. Наградата за ландшафт на Съвета на Европа е отличие, което може да се присъжда на 

местни и регионални власти и техни асоциации, които, бидейки част от политика за 

ландшафта на някоя от страните – членки на тази конвенция, са предприели мерки за 
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опазване, управление и/или планиране на своя ландшафт, които са постигнали доказан 

дълготраен ефект и по този начин могат да служат за пример на други териториални 

власти в Европа. Това отличие може да се присъжда и на неправителствени 

организации, които имат забележителен принос в опазването, управлението или 

планирането на ландшафта.  

2. Кандидатурите за наградата за ландшафт на Съвета на Европа се подават от страните 

членки до комитетите от експерти, споменати в член 10. Трансгранични местни и 

регионални власти и сдружения на заинтересовани местни и регионални власти могат 

да кандидатстват, при условие че управляват съвместно въпросния ландшафт. 

3. По предложение на комитетите от експерти, посочени в член 10, Комитетът на 

министрите определя и публикува критериите за присъждане на наградата за 

ландшафт на Съвета на Европа, приема съответните правила и присъжда наградата. 

4. Наградата за ландшафт на Съвета на Европа се присъжда, за да насърчи отличените в 

усилията им за осигуряване на устойчиво опазване, управление и/или планиране на 

съответните ландшафтни райони.  

 

Глава четвърта. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

Взаимодействие с други инструменти 

 

Член 12 

Разпоредбите на тази конвенция не ощетяват по-строгите разпоредби, касаещи 

опазването, управлението и планирането на ландшафта, съдържащи се в други 

съществуващи или бъдещи национални или международни инструменти. 

 

Подписване, ратифициране и влизане в сила 

 

Член 13 

1. Тази конвенция е открита за подпис от страните – членки на Съвета на Европа. Тя 

подлежи на ратификация, приемане или одобряване. Инструментите за ратифициране, 

приемане или одобряване трябва да се депозират при Генералния секретар на Съвета 

на Европа. 

2. Конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от 

три месеца след датата, на която има десет страни – членки на Съвета на Европа, 

изразили съгласие да се обвържат с конвенцията в съответствие с разпоредбите на 

предходния параграф. 

3. По отношение на всяка подписала страна, която изрази желание да се обвърже с нея, 

конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на срок от три 

месеца след датата на депозиране на инструмента на ратификация, приемане и 

одобрение. 
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Присъединяване 

Член 14 

1. След влизането в сила на тази конвенция Комитетът на министрите на Съвета на 

Европа може да покани Европейската общност и всяка европейска страна, която не е 

членка на Съвета на Европа, да се присъединят към конвенцията чрез решение, взето с 

мнозинство, както постановява член 20 от Статута на Съвета на Европа, с единодушно 

гласуване на страните членки, които имат право да заседават в Комитета на 

министрите. 

2. По отношение на която и да е присъединяваща се страна или в случая на Европейската 

общност тази конвенция влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на 

период от три месеца след датата на депозиране на инструмента за присъединяване при 

Генералния секретар на Съвета на Европа. 

 

Териториално приложение 

Член 15 

1. Всяка страна или Европейската общност може по времето на подписване или при 

депозирането на своите инструменти на ратификация, приемане, одобрение или 

присъединяване да уточни територията или териториите, за които конвенцията ще се 

прилага.  

2. Всяка страна членка може на по-късна дата и чрез декларация, отправена към 

Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири прилагането на тази конвенция 

за друга територия, посочена в декларацията. Конвенцията влиза в сила за такава 

територия на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след 

датата на получаване декларацията от Генералния секретар. 

3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните два параграфа, по 

отношение на всяка територия, спомената в такава декларация, може да бъде оттеглена 

чрез нотификация, отправена до Генералния секретар на Съвета на Европа. Подобно 

оттегляне става валидно на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три 

месеца след датата на получаване на нотата от Генералния секретар. 

 

Денонсиране 

Член 16 

1. Всяка страна членка може по всяко време да денонсира тази конвенция посредством 

нотификация, отправена до Генералния секретар на Съвета на Европа. 

2. Такова денонсиране ще влезе в сила на първия ден от месеца, който следва след 

изтичане на период от три месеца от датата на приемане на нотификацията от 

Генералния секретар. 

Поправки и промени 

Член 17 

1. Всяка страна членка или комитетите от експерти, споменати в член 10, могат да 

предлагат поправки в конвенцията. 

2. Всяко предложение за поправка се отправя до вниманието на Генералния секретар на 

Съвета на Европа, който го представя на страните – членки на Съвета на Европа, на 

другите страни членки и на всяка европейска страна, която не е членка на Съвета на 
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Европа, но която е била поканена да се присъедини към тази конвенция в съответствие 

с член 14.  

3. Споменатите в член 10 комитети от експерти разглеждат всяко предложение за 

промяна и представят текста, приет с мнозинство от три четвърти от представителите 

на страните членки за приемане от Комитета на министрите. Текстът на предложението 

за промени ще бъде предаден за приемане от страните членки, след като се приеме от 

Комитета на министрите с мнозинство, указаното в член 20 от Статута на Съвета на 

Европа и с единодушно гласуване на страните членки, които имат право да заседават в 

Комитета на министрите. 

4. Всяка промяна влиза в сила по отношение на приелите я страни членки на първия ден 

от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата, на която три 

държави – членки на Съвета на Европа, уведомят Генералния секретар за това, че са 

приели промяната. За всяка страна членка, която впоследствие приеме промяната, тя 

влиза в сила на първия ден от месеца, следващ период от три месеца след датата, на 

която съответната страна членка е уведомила Генералния секретар за решението си за 

прием. 

Уведомяване 

 

Член 18 

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява страните – членки на Съвета на 

Европа, всяка друга страна или Европейската общност за: 

а. всяко подписване; 

б. депозирането на всеки инструмент за ратификация, приемане, одобрение или 

присъединяване; 

в. всяка дата на влизане в сила на тази конвенция в съответствие с член 13, 14 и 15; 

г. всяка декларация, създадена според член 15; 

д. всяко отхвърляне по член 16; 

е. всяко предложение за промяна, всяка промяна, приета вследствие на член 17, и датата, 

на която влиза в сила; 

ж. всеки друг акт, нота, информация или комуникация, свързана с тази конвенция. 

 

В уверение на което, долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха 

тази конвенция. 

 

Конвенцията е открита за подписване във Флоренция на 20 октомври 2000 г., с 

английски и френски текст, еднакво автентични, като едно копие от всеки е депозирано 

в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа ще връчи 

официални копия от документа на всяка страна – членка на Съвета на Европа, всяка 

друга страна или Европейската общност, поканени да се присъединят към тази 

конвенция. 
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КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА 
ЕВРОПА 

 

 

Приета н Гранада, Испания, на 3 Октомври 1985 г.  

Ратифицирана с решение на Великото народно събрание от 25 януари 1991 г. 

Обн. ДВ, бр. 13 от 1991 г.  

В сила за територията на България от 1 Май 1991 г  

 

Преамбюл 

 

Държавите – членки на Съвета на Европа, подписали тази конвенция, 

имайки предвид, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство 

между неговите членове, по-специално с оглед съхраняване и реализиране на идеалите 

и принципите, които са тяхно общо наследство; 

признавайки, че архитектурното наследство представлява незаменим израз на 

богатството и разнообразието на културното наследство на Европа, неоценимо 

свидетелство за нашето минало и общо благо за всички европейци; 

имайки предвид Европейската културна конвенция, подписана в Париж на 19 

декември 1954 г., и в частност нейния чл. 1; 

имайки предвид Европейската харта на архитектурното наследство, приета от 

Комитета на министрите на Съвета на Европа на 26 септември 1975 г., и Резолюция (76) 

28, приета на 14 април 1976 г., относно адаптирането на националните правни системи 

към изискванията на едно обединено опазване на архитектурното наследство; 

имайки предвид Препоръка 880 (1979) на Парламентарното събрание на Съвета на 

Европа относно опазването на архитектурното наследство; 

отчитайки Препоръка № R (80) на Комитета на министрите към държавите членки 

относно специалната подготовка на архитекти, урбанисти инженери по градско 

строителство и по озеленяване, а също така Препоръка № R (81) 13 на Комитета на 

министрите, приета на 1 юли 1981 г., относно действията, които трябва да се 

предприемат за закрила на някои занаятчийски професии, застрашени от изчезване; 

напомняйки, че е важно да бъде предадена на бъдещите поколения една система 

от сведения за културата, да бъде подобрена жизнената среда в града и селото и с това 

да се благоприятства за икономическото, социалното и културното развитие на 

държавите и на отделните региони; 

потвърждавайки, че е важно да се постигне споразумение относно основните 

насоки на една обща политика, която би гарантирала опазването и би откроила 

важността на архитектурното наследство, 

се споразумяха за следното: 
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Определяне на архитектурното наследство 

 

Член 1 

За целите на тази конвенция изразът „архитектурно наследство“ се счита, че включва 

следните недвижими имоти: 

1. паметници: всички сгради и структури, включително и техните инсталации и 

декоративни елементи, които са неразделна част от тях, представляващи 

забележителен исторически, археологичен, художествен, научен, социален и 

технически интерес; 

2. архитектурни ансамбли: хомогенни групи от градски или селски сгради, 

представляващи забележителен исторически, археологичен, художествен, научен, 

социален и технически интерес, които са достатъчно свързани, за да могат да бъдат 

топографски разграничени; 

3. местности: комбинирани произведения на човека и природата, частично застроени и 

достатъчно характерни и хомогенни, за да бъдат топографски разграничени, 

представляващи забележителен исторически, археологичен, художествен, научен, 

социален и технически интерес. 

 

Определяне на имуществата, подлежащи на опазване 

 

Член 2 

За точното определяне на паметниците, архитектурните ансамбли и местностите, 

подлежащи на опазване, всяка страна се задължава да поддържа инвентарни описи и в 

случай на заплаха за въпросните имущества за подготвя възможно най-бързо 

съответната документация. 

 

Процедури за правна защита 

 

Член 3 

Всяка страна се задължава да: 

1. създаде правен режим за защита на архитектурното наследство; 

2. осигури в рамките на този режим и съобразно особеностите на всяка държава или 

регион защитата на паметниците, архитектурните ансамбли и местностите. 

 

Член 4 

Всяка страна се задължава да: 

1. прилага подходящи разрешителни мерки и мерки за контрол, необходими за 

осъществяване на правната защита на въпросните имущества; 

2. предотвратява обезобразяването, рушенето или разрушаването на защитените 

имущества. За тази цел всяка страна поема задължението да внесе в своето 

законодателство, ако това вече не е направено, разпоредби, предвиждащи: 

a) предаването на компетентно учреждение на проектите за разрушаване или 

изменение на паметници, които вече се намират под закрила или спрямо които се 
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прилага процедура за тяхното опазване, а също така на всеки проект, засягащ тяхната 

околна среда; 

b) предаването на компетентно учреждение на проектите, засягащи архитектурен 

ансамбъл или част от него или местност, и отнасящи се до следните видове работа: 

разрушаване на сгради; 

строеж на нови сгради; 

значителни изменения, които биха засегнали характера на архитектурния ансамбъл 

или на местността; 

c) възможността на държавните органи да принудят собственика на защитаван имот да 

осъществи определени работи или да осъществят тези работи самите те, ако 

собственикът не го направи; 

d) възможността да бъде експроприирано защитавано имущество. 

 

Член 5 

Всяка страна се задължава да забрани пълното или частично преместване на паметник, 

намиращ се под закрила, освен ако това не се налага от материалното опазване на този 

паметник. В този случай компетентното учреждение трябва да вземе необходимите 

предпазни мерки за неговото демонтиране, преместване и монтирането му отново на 

подходящо място. 

 

Допълнителни мерки 

Член 6 

Всяка страна се задължава да: 

1. осигурява финансова поддръжка в рамките на наличните бюджетни средства от 

страна на държавните органи в съответствие с техните компетенции на национално, 

регионално и местно ниво за поддържането и реставрацията на архитектурното 

наследство, намиращо се на нейна територия; 

2. прибягва, ако е необходимо, до фискални мерки, които биха способствали за 

опазването на това наследство; 

3. поощрява частната инициатива в областта на поддържането и реставрацията на това 

наследство. 

 

Член 7 

Всяка страна се задължава да способства за приемането на мерки, насочени към общо 

подобряване на качеството на окръжаващата страна в околностите на паметниците, във 

вътрешността на архитектурните ансамбли и местностите. 

 

Член 8 

С цел да се ограничат рисковете от физическо рушене на архитектурното наследство 

всяка страна се задължава да: 

1. подкрепя научните изследвания, насочени към установяване и анализиране на 

вредното въздействие на замърсяването и целящи да определят средствата за 

намаляването или премахването на това въздействие; 

2. в своята политика срещу замърсяването да взема предвид научните проблеми по 

опазването на архитектурното наследство. 
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Санкции 

 

Член 9 

Всяка страна се задължава в рамките на своите правомощия да осигури вземането от 

компетентните органи на подходящи и достатъчни мерки по отношение нарушенията 

на правото, охраняващо архитектурното наследство. Ако е необходимо, тези мерки 

могат да се изразяват в задължението на правонарушителя да разруши нова сграда, 

построена неправилно, или да възстанови първоначалното състояние на защитаваното 

имущество. 

 

Политика по опазване на архитектурното наследство 

 

Член 10 

Всяка страна се задължава да приеме цялостна политика по опазването на 

архитектурното наследство, която: 

1. поставя защитата на архитектурното наследство сред основните цели на 

териториалното и селищното планиране и която осигурява това изискване да бъде 

взето предвид на всички етапи както на изработването на планове за развитие, така и 

на процедурите за даване разрешение за провеждане на определена работа; 

2. подпомага програмите за реставрация и поддържане на архитектурното наследство; 

3. превръща опазването, развитието и пропагандирането на значението на 

архитектурното наследство в основен елемент на политиката в областта на културата, 

околната среда и териториалното планиране; 

4. благоприятства, когато това е възможно, в рамките на процеса на териториално и 

селищно планиране опазването и използването на сгради, чието значение не би 

оправдало тяхното опазване по смисъла на чл. 3, точка 1 от тази конвенция, но които 

имат стойност от гледна точка на окръжаващата градска или селска среда или от гледна 

точка на жизнената среда; 

5. благоприятства прилагането и развитието на традиционните техники и материали, 

необходими за бъдещето на архитектурното наследство. 

 

Член 11 

Уважавайки архитектурния и историческия характер на наследството, всяка страна се 

задължава да поощрява: 

използването на защитаваното имущество, отчитайки нуждите на съвременния живот; 

адаптирането, когато това се оказва възможно, на старите сгради за нови цели. 

 

Член 12 

Признавайки, че е важно да бъде разрешен достъпът на обществеността до 

защитаваното имущество, всяка страна поема задължението да не допуска последиците 

от откриването на такъв достъп и по-специално на каквито и да е структурни 

подобрения да вредят на архитектурния и историческия характер на такова имущество 

и на неговата околна среда. 
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Член 13 

С цел да се облекчи осъществяването на тази политика всяка страна се задължава в 

рамките на своята политическа и административна структура да развива ефективно 

сътрудничество на всички равнища между организациите, отговарящи за опазването, 

за дейността в областта на културата, околната среда и териториалното планиране. 

 

Участие и асоциации 

Член 14 

С цел да се увеличи въздействието на мерките, предприемани от държавните органи по 

определянето, защитата, реставрацията, поддържането, управлението и развитието на 

архитектурното наследство, всяка страна се задължава да: 

1. създаде на различните етапи на вземане на решение структури за информация, 

консултация и сътрудничество между държавата, местните органи на управление, 

културните институции и асоциации и обществеността; 

2. благоприятства развитието на меценатството и на асоциациите с идеална цел, 

действащи в тази област. 

 

Информация и обучение 

Член 15 

Всяка страна се задължава да: 

1. утвърждава в общественото съзнание важността от опазването на архитектурното 

наследство както като елемент на културната идентичност, така и като източник на 

вдъхновение и творчество за сегашните и бъдещите поколения; 

2. развива за тази цел, използвайки най-вече съвременна комуникационна и развита 

техника, политика на разпространяване на информация и формиране на общественото 

съзнание, насочена в частност към: 

a) събуждане и увеличаване на обществения интерес още от училищна възраст към 

опазването на архитектурното наследство, качеството на застроената околна среда и 

архитектурата; 

b) демонстриране единството на културното наследство и на връзките, съществуващи 

между архитектурата, изкуствата, народните традиции и начините на живот както на 

европейско, така и на национално и регионално ниво. 

 

Член 16 

Всяка страна поема задължението да насърчава обучението в различни професии и 

групи занаяти, използвани при опазването на архитектурното наследство. 

Координация на политиката на европейските държави в областта на опазването на 

архитектурното наследство 

 

Член 17 

Страните се задължават да обменят информация за политиката си в областта на 

опазването на архитектурното наследство, засягаща такива въпроси като: 

1. методите, които трябва да се възприемат по въпроса за инвентаризацията, защитата 

и опазването на имуществата, отчитайки историческото развитие и прогресивното 

увеличаване на архитектурното наследство; 
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2. средствата, чрез които може най-добре да бъде съчетана необходимостта от защита 

на архитектурното наследство и съвременните нужди на икономическия, социалния и 

културния живот; 

3. възможностите, предлагани от новите технологии, за определяне и регистрация на 

архитектурното наследство, за борба срещу рушенето на материалите, а също така в 

областта на научните изследвания, реставрационните работи и методите за управление 

и развитие на архитектурното наследство; 

4. развитието на архитектурното творчество, осигуряващо приноса на нашата епоха към 

архитектурното наследство на Европа. 

 

Член 18 

Страните се задължават да си оказват взаимно, когато е необходимо, техническа помощ 

под формата на обмяна на опит и на специалисти в областта на опазването на 

архитектурното наследство. 

 

Член 19 

Страните се задължават в рамките на своето национално законодателство или на 

международните споразумения да поощряват обмена между европейските страни на 

специалисти по опазване на архитектурното наследство, включително и на 

преподаватели в тази област. 

 

Член 20 

За целите на тази конвенция Комитетът на министрите на Съвета на Европа на 

основание чл. 17 от Статута на Съвета на Европа създава Комитет от специалисти, 

натоварен да наблюдава прилагането на конвенцията и в частност да: 

1. представя периодически на Комитета на министрите на Съвета на Европа доклади 

относно политиката по опазването на архитектурното наследство, провеждана от 

държавите – страни по конвенцията, относно прилагането на принципите, въплътени в 

конвенцията, и за своята собствена дейност; 

2. предлага на Комитета на министрите на Съвета на Европа мерки по прилагането на 

разпоредбите на конвенцията, като тези мерки могат да включват многостранни 

действия, ревизия или поправки към конвенцията, а също така информиране на 

обществеността за целите на конвенцията; 

3. прави препоръки до Комитета на министрите на Съвета на Европа да бъдат поканени 

държави – нечленки на Съвета на Европа, да се присъединят към тази конвенция. 

 

Член 21 

Разпоредбите на тази конвенция не влияят на прилагането на специфичните 

разпоредби, предвиждащи по-благоприятен режим на защита на имуществата, 

определени в чл. 1, съдържащи се във: 

Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство от 16 ноември 

1972 г.; 

Европейската конвенция за защита на археологическото наследство от 6 май 1969 г. 
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Заключителни клаузи 

 

Член 22 

1. Тази конвенция е открита за подписване от държавите – членки на Съвета на Европа. 

Конвенцията подлежи на ратифициране, приемане или утвърждаване. 

Ратификационните документи, документите за приемане или утвърждаване се 

депозират при Генералния секретар на Съвета на Европа. 

2. Конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на период от 3 

месеца след датата, на която 3 държави – членки на Съвета на Европа, са изразили 

съгласието си да бъдат обвързани с конвенцията в съответствие с разпоредбите на 

точка 1. 

3. По отношение на всяка държава членка, която впоследствие изразява съгласието си 

да бъде обвързана с нея, конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след 

изтичането на период от 3 месеца след датата на депозиране на ратификационния 

документ, документа за приемане или утвърждаване. 

 

Член 23 

1. След влизането на тази конвенция Комитетът на министрите на Съвета на Европа 

може да покани всяка държава – нечленка на Съвета на Европа, както и Европейската 

икономическа общност, да се присъедини към тази конвенция. Решението за това се 

взема с мнозинство, предвидено в чл. 20 d) от Статута на Съвета на Европа, и с 

единодушното съгласие на представителите на договарящите страни, имащи право да 

бъдат представени в комитета. 

2. По отношение на всяка присъединила се държава или на Европейската икономическа 

общност, ако се е присъединила към конвенцията, тя влиза в сила на първия ден от 

месеца след изтичането на период от 3 месеца след датата на депозиране на документа 

за присъединяване при Генералния секретар на Съвета на Европа. 

 

Член 24 

1. Всяка държава при подписването или при депозирането на своя ратификационен 

документ, документ за приемане, утвърждаване или присъединяване, да определи 

територията или териториите, по отношение на които ще се прилага тази конвенция. 

2. Всяка държава може във всеки следващ момент с декларация, адресирана до 

Генералния секретар на Съвета на Европа, да разпространи действието на тази 

конвенция върху всяка друга територия, посочена в декларацията. Конвенцията влиза 

в сила по отношение на тази територия на първия ден от месеца след изтичането на 

период от 3 месеца след датата на получаване на декларацията от Генералния секретар. 

3. Всяка декларация, направена на основание точки 1 и 2, може да бъде оттеглена по 

отношение на територия, определена в тази декларация, чрез нотификация, адресирана 

до Генералния секретар. Оттеглянето влиза в сила на първия ден от месеца след 

изтичането на период от 6 месеца след датата на получаване на нотификацията от 

Генералния секретар. 
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Член 25 

1. Всяка държава при подписването или депозирането на ратификационния документ, 

документа за приемане, утвърждаване или присъединяване, да декларира, че си запазва 

правото да не спазва изцяло или частично разпоредбите на чл. 4, точки c и d. Никакви 

други резерви не се допускат. 

2. Всяка договаряща държава, направила резерва съгласно точка 1, може да я оттегли 

напълно или частично чрез нотификация, адресирана до Генералния секретар на 

Съвета на Европа. Оттеглянето влиза в сила от датата на получаване на нотификацията 

от Генералния секретар. 

3. Страната, направила резерва по отношение на разпоредбите, посочени в точка 1 на 

този член, не може да претендира тези разпоредби да бъдат прилагани от друга страна; 

ако обаче резервата е частична или придружена с условие, такава страна може да 

претендира за прилагането на тези разпоредби в степента, в която тя ги приема. 

 

Член 26 

1. Всяка страна може във всеки момент да денонсира тази конвенция чрез нотификация 

до Генералния секретар на Съвета на Европа. 

2. денонсирането влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на период от 6 

месеца след датата на получаване на нотификацията от Генералния секретар. 

 

Член 27 

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите – членки на Съвета на 

Европа, всяка друга държава, присъединила се към конвенцията, и Европейската 

икономическа общност, ако се е присъединила към конвенцията, за: 

a) всяко подписване; 

b) депозирането на всеки ратификационен документ, документ за приемане, 

утвърждаване или присъединяване; 

c) датата на влизане в сила на тази конвенция съгласно чл. 22, 23 и 24; 

d) всеки друг акт, нотификация или съобщение, имащи отношение към тази конвенция. 

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха тази 

конвенция. 

 

Съставена в Гранада на 3 октомври 1985 г. на английски и френски език, като и двата 

текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който ще бъде депозиран при Генералния 

секретар на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа ще изпрати 

заверени копия на всяка страна – членка на Съвета на Европа, и до всяка държава или 

до Европейската икономическа общност, които са поканени да се присъединят към тази 

конвенция. 
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ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ  
НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

 

 

Съставена във Валета на 16 януари 1992 г. 

Ратифицирана със закон, приет от XXXVI-то Народно събрание на 1 април 1993 г., и 

денонсиране на Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство 

от 6 май 1969 г. 

Обн. ДВ, бр. 30 от 1993 г.  

В сила за Република България от 25 май 1995 г. 

Издадена от Министерството на културата. Обн. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г. 

 

Преамбюл 

 

Държавите – членки на Съвета на Европа, и останалите държави – участнички в 

Европейската културна конвенция, подписали тази конвенция, 

Отчитайки, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-тясно единство между 

своите членове по-конкретно с оглед на гарантирането и осъществяването на идеалите 

и принципите, които представляват общото им наследство; 

Като имат предвид Европейската културна конвенция, подписана в Париж на 19 

декември 1954 г., и по-конкретно чл. 1 и 5 от нея; 

Като имат предвид Конвенцията за опазването на архитектурното наследство на 

Европа, подписана в Гранада на 3 октомври 1985 г.; 

Като имат предвид Европейската конвенция за престъпленията по отношение на 

културните ценности, подписана в Делфи на 23 юни 1985 г.; 

Като имат предвид препоръките на Парламентарната асамблея във връзка с 

археологията и по-конкретно Препоръки 848 (1978), 921 (1981) и 1072 (1988); 

Като имат предвид Препоръка № Р (89) 5 относно опазването и обогатяването на 

археологическото наследство в контекста на градоустройствените дейности и 

териториалното планиране; 

Припомняйки, че археологическото наследство има първостепенно значение за 

опознаването на историята на човечеството; 

Признавайки, че европейското археологическо наследство, което предоставя 

доказателства за древната история, е сериозно застрашено от влошаване на 

състоянието поради растящия брой мащабни устройствени планове, природни рискове, 

тайни или ненаучни разкопки и недостатъчно познаване на темата от широката 

общественост; 

Потвърждавайки, че има голямо значение да се създадат, ако все още не 

съществуват, подходящи процедури за административен и научен контрол и че 

необходимостта от опазване на археологическото наследство следва да бъде отразена в 

градоустройството и териториалното планиране, както и в политиката за развитие на 

културата; 

Подчертавайки, че отговорността за опазването на археологическото наследство 

следва да се поеме не само от пряко заинтересованите страни, но и от всички 
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европейски държави с цел да се намали рискът от влошаване на състоянието и да се 

засили консервационната дейност чрез насърчаване на обмена на експерти и 

сравняване на натрупания опит; 

Отбелязвайки необходимостта от допълване на принципите, залегнали в 

Европейската конвенция за опазването на археологическото наследство, подписана в 

Лондон на 6 май 1969 г., в резултат на еволюцията на политиката в градоустройството 

и териториалното планиране в европейските страни, 

се споразумяха за следното: 

 

Определение на понятието „археологическо наследство“ 

 

Член 1 

1. Целта на тази (преработена) конвенция е да се опази археологическото наследство 

като източник за европейската колективна памет и като средство за исторически и 

научни изследвания.  

2. За целта като елементи на археологическото наследство се смятат всички останки и 

предмети, както и други следи на човечеството от минали епохи: 

i. опазването и проучването на които подпомагат проследяването на историята на 

човечеството и неговата връзка с природната среда; 

ii. за които основните източници на информация са разкопките или находките, както и 

останалите методи за изследване на човечеството и свързаната с него среда; 

iii. които се намират на територията на страните участнички.  

3. Археологическото наследство включва структури, постройки, групи сгради, 

разработени обекти, движими и други паметници, както и техния контекст, независимо 

от това, дали се намират на сушата или под вода. 

 

Определяне на наследството и мерките за неговото опазване 

 

Член 2 

Всяка от страните участнички се ангажира да изгради с подходящите за всяка държава 

средства правна система за опазването на археологическото наследство, която 

предвижда: 

i. поддържане на регистри на археологическото наследство и определяне на 

защитените паметници и райони; 

ii. създаване на археологически резервати, дори когато няма видими останки на 

повърхността или под водата, за опазване на материалните доказателства, които да 

бъдат изследвани от идните поколения; 

iii. задължително докладване пред компетентните органи от откривателя на 

случайните находки, представляващи елементи на археологическото наследство, и 

тяхното представяне за изследване. 

 

Член 3 

За да опази археологическото наследство и да гарантира научната стойност на 

археологическите изследвания, всяка от страните участнички се ангажира: 
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i. да прилага процедури за разрешаване и контрол на разкопките и останалите 

археологически дейности по начин, който: 

а. не допуска незаконни разкопки или унищожаване на елементи от археологическото 

наследство; 

б. гарантира, че археологическите разкопки и проучвания се извършват научно и 

предвиждат:  

– прилагане при всяка възможност на неразрушителни методи на изследване; 

– елементите на археологическото наследство да не се оставят открити и без да се 

предприемат мерки за тяхното опазване, консервация и управление по време на 

разкопките или след тяхното приключване; 

ii. да гарантира, че разкопките и останалите потенциално разрушителни методи се 

прилагат единствено от квалифицирани лица със специално разрешително; 

iii. да предвиждат изрично предварително разрешение при всяка възможност, 

предвидена от националното законодателство на съответната държава, за 

използването на метал търсачи и друга техника за разкриване или провеждане на 

археологически проучвания. 

 

Член 4 

Всяка от страните участнички се ангажира да предприема мерки за физическото 

опазване на археологическото наследство, като предвижда според обстоятелствата: 

i. придобиване или опазване чрез други подходящи средства от властите в районите, за 

които се предвижда обявяване на археологически резервати; 

ii. опазване и поддържане на археологическото наследство за предпочитане на място;  

iii. подходящи места за съхраняване на археологическите останки, когато те се 

преместват от първоначалното си местонахождение. 

 

Комплексна консервация на археологическото наследство 

 

Член 5 

Всяка от страните участнички се ангажира: 

i. да се стреми към съвместяване и съчетаване на изискванията съответно на 

археологията и устройствените дейности, като гарантира, че археолозите участват във: 

а. политиката на планиране, чиято цел е да се осигурят балансирани стратегии за 

опазване, консервация и утвърждаване на обекти от археологически интерес;  

б. различните етапи на градоустройството и териториалното планиране;  

ii. да гарантира, че археолозите и специалистите по градоустройство и териториално 

планиране системно се консултират, за да осигурят: 

а. промени на градоустройствените и териториалните планове, за които съществува 

вероятност да се отразят неблагоприятно върху археологическото наследство; 

б. достатъчно време и средства за подходящи научни изследвания на обекта и за 

публикуване на направените открития и изводи; 

iii. да гарантира, че оценките за въздействието върху околната среда и последвалите от 

тях решения изцяло отчитат археологическите обекти и заобикалящата ги среда; 
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iv. да предвижда при откриване на елементи на археологическото наследство по време 

на строителни или благоустройствени работи тяхната консервация по възможност на 

място; 

v. да гарантира, че отварянето на археологическите обекти за обществеността и по-

специално изграждането на конструкции за приемане на голям брой посетители няма 

да има неблагоприятно въздействие върху археологическия и научния характер на 

обектите и заобикалящата ги среда. 

 

Финансиране на археологическите изследвания и консервацията 

 

Член 6 

Всяка от страните участнички се ангажира: 

i. да организира обществена финансова подкрепа за археологическите изследвания от 

националните, регионалните и местните власти в съответствие с техните правомощия; 

ii. да увеличи материалните ресурси за спасителна археология: 

а. чрез предприемане на подходящи мерки, които осигуряват в големите обществени 

или частни строителни или благоустройствени проекти средства от обществения или 

частния сектор, с които се покрива пълният размер на разходите за необходимите 

археологически дейности; 

б. чрез залагане в бюджета на посочените проекти по същия начин, както при оценката 

на въздействието върху околната среда или предпазните мерки при териториалното 

планиране, на средства за предварителни археологически изследвания и проучвания, 

както и за научна обработка и пълно публикуване и документиране на откритията и 

изводите. 

 

Събиране и разпространяване на научна информация 

 

Член 7 

С цел да улесни изследванията и разпространението на знания за археологическите 

открития всяка от страните участнички се ангажира: 

i. да създаде или да актуализира изследванията, регистрите и картите на 

археологическите обекти на своята територия; 

ii. да предприеме всички практически мерки за осигуряване след археологическите 

проучвания на научна първична публикация на резултатите от тях преди необходимото 

пълно публикуване на специализираните изследвания. 

 

Член 8 

Всяка от страните участнички се ангажира: 

i. да улеснява националния и международния обмен на елементи от археологическото 

наследство за професионални научни цели, като предприема необходимите стъпки, за 

да гарантира, че този обмен по никакъв начин не нарушава културната и научната 

стойност на тези елементи; 

ii. да насърчава събирането на информация за археологическите проучвания и разкопки 

и да допринася за организирането на международни изследователски програми. 
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Запознаване на обществеността 

 

Член 9 

Всяка от страните участнички се ангажира: 

i. да провежда просветни действия с цел да привлече общественото внимание и да 

запознае общественото мнение със значението на археологическото наследство за 

осмислянето на миналото и на заплахите за това наследство; 

ii. да разширява обществения достъп до важни елементи от нейното археологическо 

наследство, особено до обектите, и да насърчава представянето пред обществеността на 

подходящо подбрани археологически находки. 

 

Предотвратяване на незаконното движение на елементи  

от археологическото наследство 

 

Член 10 

Всяка от страните участнички се ангажира: 

i. да създаде условия на съответните държавни органи и научни институти за събиране 

на данни за всички сигнали за незаконни разкопки; 

ii. да информира компетентните органи в страната на произход, която е участничка в 

тази конвенция, за предложения, за които съществуват подозрения, че са резултат от 

незаконни разкопки или неправомерно отклоняване от официални разкопки, както и да 

предоставя необходимите подробности в тази връзка; 

iii. да предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че музеите и сходните им 

институти, чиято политика на придобиване на експонати е под държавен контрол, не 

придобиват елементи от археологическото наследство, за които съществуват 

подозрения, че са резултат от неконтролирани открития, незаконни разкопки или 

неправомерно отклоняване от официални разкопки; 

iv. по отношение на музеите и сходните им институции, които се намират на 

територията на съответната страна участничка, но чиято политика на придобиване на 

експонати не е под държавен контрол:  

а. да ги запознае с текста на тази (преработена) конвенция;  

б. да полага всички усилия, за да осигури зачитане на изброените в т. 3 принципи от 

страна на посочените музеи и институти; 

v. да ограничи в максимална степен чрез просвета, информиране, бдителност и 

сътрудничество прехвърлянето на елементи от археологическото наследство, получени 

в резултат от неконтролирани открития, незаконни разкопки или неправомерно 

отклоняване от официални разкопки. 

 

Член 11 

Разпоредбите на тази (преработена) конвенция по никакъв начин не нарушават 

действащите или бъдещите двустранни или многостранни договорености между 

страните участнички във връзка с незаконното движение на елементи от 

археологическото наследство или тяхното възстановяване на законните им 

собственици. 
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Техническа и научна взаимопомощ 

 

Член 12 

Страните участнички се ангажират: 

i. да предоставят техническа и научна взаимопомощ чрез събиране на опит и обмен на 

специалисти в областта на археологическото наследство; 

ii. да насърчават съгласно приложимото национално законодателство или 

международните споразумения със задължителна сила обмена на специалисти по 

опазването на археологическото наследство, включително на специалисти, които 

отговарят за по-нататъшното обучение. 

 

Контрол върху прилагането на (преработената) конвенция 

 

Член 13 

За целите на тази (преработена) конвенция експертната комисия, създадена от 

Комитета на министрите на Съвета на Европа съгласно чл. 17 от Устава на Съвета на 

Европа, следи за прилагането на (преработената) конвенция и по-конкретно: 

i. периодично докладва пред Съвета на министрите на Съвета на Европа за състоянието 

на политиката за опазване на археологическото наследство в страните участнички в 

(преработената) конвенция и за прилагането на принципите, залегнали в 

(преработената) конвенция; 

ii. предлага мерки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за изпълнение на 

разпоредбите на (преработената) конвенция, включително многостранни дейности, 

изменения и допълнения към (преработената) конвенция и информиране на 

обществеността за целта на (преработената) конвенция; 

iii. прави препоръки пред Комитета на министрите на Съвета на Европа във връзка с 

отправянето на покани към държави, които не членуват в Съвета на Европа, да се 

присъединят към тази (преработена) конвенция. 

 

Заключителни разпоредби 

 

Член 14 

1. Тази (преработена) конвенция е отворена за подписване от държавите – членки на 

Съвета на Европа, и другите страни – участнички в Европейската културна конвенция. 

Тя подлежи на ратифициране, приемане или одобряване. Инструментите за 

ратифицирането, приемането или одобряването се депозират при Генералния секретар 

на Съвета на Европа. 

2. Страна – участничка в Европейската конвенция за опазването на археологическото 

наследство, подписана в Лондон на 6 май 1969 г., не може да депозира своите 

инструменти за ратифициране, приемане или одобрение, освен ако вече е денонсирала 

посочената конвенция или я денонсира с тях. 

3. Тази (преработена) конвенция влиза в сила шест месеца след датата, на която четири 

държави, включително най-малко три държави – членки на Съвета на Европа, изразят 
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съгласие да се обвържат с (преработената) конвенция съгласно разпоредбите на 

предходните алинеи. 

4. Когато при прилагането на предходните две алинеи денонсирането на конвенцията 

от 6 май 1969 г. не влиза в сила едновременно с влизането в сила на тази (преработена) 

конвенция, договарящата се страна може при депозирането на своя инструмент за 

ратифициране, приемане или одобрение да декларира, че ще продължи да прилага 

конвенцията от 6 май 1969 г. до влизането в сила на тази (преработена) конвенция. 

5. По отношение на всяка подписала страна, която впоследствие изразява съгласие да се 

обвърже с (преработената) конвенция, конвенцията влиза в сила шест месеца след 

датата на депозиране на инструмента за ратифициране, приемане или одобрение. 

 

Член 15 

1. След влизането в сила на тази (преработена) конвенция Съветът на министрите на 

Съвета на Европа може да покани всяка друга държава, която не членува в Съвета, и 

Европейската икономическа общност да се присъедини към тази (преработена) 

конвенция чрез решение, гласувано с мнозинство съгласно чл. 20.г от Устава на Съвета 

на Европа и с единодушния глас на представителите на договарящите се страни, които 

имат право да участват в Съвета. 

2. По отношение на всяка присъединяваща се страна или евентуално присъединяващата 

се Европейска икономическа общност (преработената) конвенция влиза в сила шест 

месеца след датата на депозиране на инструмента за присъединяване при Генералния 

секретар на Съвета на Европа. 

 

Член 16 

1. Всяка държава има право по време на подписването или при депозирането на 

инструмента за ратифициране, приемане или одобрение да посочи територията или 

териториите, към които се прилага тази (преработена) конвенция. 

2. Всяка държава има право впоследствие чрез декларация, адресирана до Генералния 

секретар на Съвета на Европа, да разшири приложното поле на тази (преработена) 

конвенция с друга посочена в декларацията територия. По отношение на тази 

територия (преработената) конвенция влиза в сила шест месеца след датата на 

получаване на декларацията от Генералния секретар. 

3. Всяка декларация по предходните две алинеи може да бъде оттеглена по отношение 

на всяка посочена в декларацията територия чрез уведомление, адресирано до 

Генералния секретар. Оттеглянето влиза в сила шест месеца след датата на получаване 

на уведомлението от Генералния секретар. 

 

Член 17 

1. Всяка страна участничка има право по всяко време да денонсира тази (преработена) 

конвенция чрез уведомление, адресирано от Генералния секретар на Съвета на Европа. 

2. Денонсирането влиза в сила шест месеца след датата на получаване на уведомлението 

от Генералния секретар. 

Член 18 

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите – членки на Съвета на 

Европа, останалите страни – участнички в Европейската културна конвенция, и всяка 
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държава или Европейската икономическа общност, която се е присъединила или е 

поканена да се присъедини към тази (преработена) конвенция, за: 

i. всяко подписване; 

ii. депозирането на инструмент за ратифициране, приемане, одобрение или 

присъединяване; 

iii. датата на влизане в сила на тази (преработена) конвенция съгласно чл. 14, 15 и 16; 

iv. всеки друг акт, уведомление или съобщение във връзка с тази (преработена) 

конвенция. 

В уверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени представители, 

подписаха тази преработена конвенция. 

 

Съставена във Валета на шестнадесети януари 1992 г. на английски и френски език, като 

и двата текста са с еднаква сила, в един екземпляр, който се депозира в архива на Съвета 

на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа предава заверени копия на всяка 

държава – членка на Съвета на Европа, на останалите страни – участнички в 

Европейската културна конвенция, и на всяка държава, която не е членка, или на 

Европейската икономическа общност, поканена да се присъедини към тази 

(преработена) конвенция. 
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ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ТРАНГРАНИЧНА ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

 

Ратифицирана със закон, приет от XXXVIII-то Народно събрание на 4 декември 1997 г.  

ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г. 

Издадена от председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения, обн., ДВ, бр. 32 от 

8 април 1999 г.,  

В сила от 1 юли1999 г. 

 

Преамбюл 

 

Държавите – членки на Съвета на Европа, и другите държави – страни по 

Европейската културна конвенция, подписали тази конвенция, 

считайки, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между 

неговите членове с оглед съхраняването и осъществяването на идеалите и принципите, 

които са тяхно общо наследство, 

считайки, че достойнството и еднаквата ценност на всяко човешко същество са 

основополагащи елементи на тези принципи, 

считайки, че свободата на изразяване и информацията, така както е определена в 

чл. 10 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, 

представлява един от най-важните принципи на демократичното общество и едно от 

основните условия за развитието на това общество и на всяко човешко същество, 

потвърждавайки своята привързаност към принципите на свободното движение 

на информация и идеи и на независимостта на предаващите, които са необходима 

основа за тяхната политика в областта на радиоразпръскването, 

изтъквайки важността на радиоразпръскването за развитието на културата и за 

свободното формиране на мнения в условия, позволяващи да се съхранят плурализмът 

и равните възможности на всички демократични групи и политически партии, 

убедени, че непрекъснатото развитие на информационните и съобщителните 

технологии трябва да послужи за по-нататъшното осъществяване на правото да се 

изразява мнение, да се търсят, получават и предават информация и идеи независимо от 

техния източник и без оглед на държавните граници, изразявайки желанието да 

предложат на публиката по-голям избор от програмни емисии, с което да се повиши 

стойността на европейското наследство и да се развие европейското аудио-визуално 

творчество, и решени да постигнат тази културна цел, като положат усилия за 

увеличаване на производството и разпространението на висококачествени програми, 

отговаряйки по този начин на очакванията на публиката в областта на политиката, 

образованието и културата, 

признавайки необходимостта от заздравяване на общите рамкови правила, 

имайки предвид Резолюция № 2 и Декларацията на първата Европейска 

министерска конференция по проблемите на политиката в областта на средствата за 

масова информация, 

изразявайки желанието да развиват принципите, изложени в съществуващите 

Препоръки на Съвета на Европа за принципите на телевизионната реклама, за 
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равенството между жените и мъжете в информационните средства, за използването на 

възможностите на спътниците за телевизия и звуково разпръскване, както и за 

насърчаване на аудио-визуалното производство в Европа, 

се споразумяха за следното: 

 

Глава I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 1 

Задача и цел 

Тази конвенция се отнася до програмните емисии, включени в предавания. Нейната цел 

е да се улесни трансграничното предаване и препредаване на телевизионни програмни 

емисии между страните. 

 

Член 2 

Употребявани термини 

За целите на тази конвенция: 

а) „предаване“ означава първоначалното излъчване от наземен предавател, по кабел 

или чрез какъвто и да е вид спътник, в кодирана или некодирана форма, на 

телевизионни програмни емисии, предназначени за приемане от широката публика; то 

не включва съобщителните услуги, осъществявани по индивидуално искане; 

b) „препредаване“ означава извършването на едновременно приемане и предаване, 

независимо от използваните технически средства, изцяло и без никакви изменения, на 

телевизионни програмни емисии или на големи части от тях, предавани от предаващи 

и предназначени за приемане от широката публика; 

c) „предаващ“ означава физическото или юридическото лице, което съставя 

телевизионните програмни емисии, предназначени за приемане от широката публика, 

и което ги предава или от чието име се предават изцяло без изменения, от трето лице; 

d) „програмна емисия“ означава всички елементи на една емисия, осигурявана от даден 

предаващ по смисъла на предходната буква; 

е) „европейски аудио-визуални произведения“ означава творчески произведения, чието 

създаване или съвместно създаване се контролира от европейски физически или 

юридически лица; 

f) „реклама“ означава всяка публична обява, имаща за цел да насърчи продажбата, 

покупката или наемането на стока или услуга, да съдейства за популяризирането на 

една кауза или идея или да предизвика друг ефект, желан от рекламиращия, за която на 

рекламиращия е предоставено време за предаване срещу заплащане или друго подобно 

възнаграждение; 

g) „спонсориране“ означава участието на физическо или юридическо лице, което не се 

занимава с радио- и телевизионна дейност или произвеждане на аудио-визуални 

произведения, в пряко или непряко финансиране на едно предаване с цел да се 

съдейства за разпространението на неговото име, търговска марка или обществен 

облик. 
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Член 3 

Приложно поле 

Тази конвенция се прилага по отношение на всички програмни емисии, които се 

излъчват от лица или с помощта на технически средства, намиращи се под 

юрисдикцията на една от страните, независимо дали по кабел, от наземен предавател 

или чрез спътник, и които могат да бъдат приемани пряко или непряко в една или 

няколко от другите страни. 

 

Член 4 

Свобода на приемане и препредаване 

Страните осигуряват свободата на изразяване и информация съгласно чл. 10 от 

Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, гарантират свободата 

на приемане и не ограничават препредаването на своя територия на програмни емисии, 

които са в съответствие с разпоредбите на тази конвенция. 

 

Член 5 

Задължения на предаващите страни 

1. Всяка предаваща страна осигурява с помощта на подходящи средства и чрез своите 

компетентни органи всички емисии, предавани от лица или с помощта на технически 

средства под нейна юрисдикция по смисъла на чл. 3, да съответстват на разпоредбите 

на тази конвенция. 

2. За целите на тази конвенция предаваща страна е: 

а) в случаите на земни предавания – страната, в която се извършва първоначалното 

излъчване; 

b) в случаите на предаване чрез спътник: 

i. страната, в която се намира началото на възходящата връзка със спътника; 

ii. страната, която предоставя използването на честотата или на спътникови мощности, 

когато началото на възходящата връзка със спътника е разположено в държава, която 

не е страна по тази конвенция; 

iii. страната, в която се намира седалището на предаващия, когато отговорността не е 

установена съгласно букви i и ii. 

3. Когато програмните емисии, предавани от държави, които не са страни по тази 

конвенция, се препредават от лица или с помощта на технически средства под 

юрисдикцията на една страна по смисъла на чл. 3, тази страна, действаща като 

предаваща страна, осигурява с помощта на подходящи средства и чрез компетентните 

си органи съответствието на предаванията с разпоредбите на тази конвенция. 

 

Член 6 

Предоставяне на информация 

1. Отговорностите на предаващия трябва да бъдат определени ясно и изчерпателно в 

разрешителното, издадено от компетентния орган на всяка страна, или в договора, 

сключен с него, или в каквото и да е друго правно средство. 

2. Информация за предаващия се предоставя от компетентния орган на предаващата 

страна при поискване. Такава информация включва най-малкото името или 

наименованието, седалището и правния статус на предаващия, името на неговия 
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законен представител, структурата на капитала, характера; целта и начина на 

финансиране на програмите, които осигурява или има намерение да осигури. 

 

Глава II 

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА ПРОГРАМИТЕ 

 

Член 7 

Отговорности на предаващия 

1. Всички елементи на програмните емисии, що се отнася до тяхното представяне и 

съдържание, трябва да уважават достойнството на човешката личност и основните 

права на другите. 

В частност те не трябва: 

а) да противоречат на добрите нрави и специално да съдържат порнография; 

b) да възхваляват насилието или да подстрекават към расова ненавист. 

2. Всички елементи на програмните емисии, които могат да навредят на физическото, 

умственото или моралното развитие на децата или на подрастващите, не трябва да 

бъдат разполагани така, че поради времето на тяхното предаване и приемане е 

вероятно да бъдат гледани от последните. 

3. Предаващият осигурява добросъвестното безпристрастно представяне на фактите и 

събитията в телевизионните новини и насърчава свободното съставяне на мнение. 

 

Член 8 

Право на отговор 

1. Всяка предаваща страна осигурява възможността за всяко физическо или юридическо 

лице, независимо от неговата националност или местожителство (седалище), да 

упражни право на отговор или да прибегне до други сравними правни или 

административни средства по отношение на програмите, предавани или препредавани 

от лица или с помощта на технически средства под нейна юрисдикция по смисъла на чл. 

3. В частност страната осигурява такъв срок и други условия за упражняване правото на 

отговор, че това право да може да бъде действително упражнено. Ефективното 

осъществяване на това право или достъпът до други сравними правни или 

административни средства се осигурява както по отношение на срока, така и на другите 

условия. 

2. За тази цел името на предаващия, отговорен за програмните емисии, трябва да се 

посочва в тях на равни интервали с подходящи средства. 

 

Член 9 

Достъп на публиката до важни събития 

Всяка страна ще потърси правни средства да избегне риска правото на публиката на 

информация да бъде застрашено от това, че някой предаващ упражнява изключителни 

права за предаване и препредаване по смисъла на чл. 3 на събитие от голям обществен 

интерес, в резултат на което значителна част от публиката в една или няколко страни 

да е лишена от възможността да проследи това събитие по телевизията. 

 



 

Венцислав Велев 

760 

Член 10 

Културни цели 

1. Всяка предаваща страна осигурява, когато това е осъществимо и с подходящи 

средства, като се изключи времето, отредено за новини, спортни събития, игри, реклама 

и телетекстни услуги, предаващите да запазват преобладаваща част от своето 

програмно време за излъчването на европейски произведения. Това съотношение, 

отчитайки отговорностите на предаващия по отношение на неговите зрители в 

областта на информацията, образованието, културата и развлекателните дейности, 

трябва да бъде постигнато постепенно въз основа на подходящи критерии. 

2. В случай на разногласие между приемаща и предаваща страна относно прилагането 

на предходната точка може по искане на една от страните да бъде сезиран Постоянният 

комитет, който да даде съвещателно мнение по въпроса. Такова разногласие не се 

подчинява на арбитражната процедура, предвидена в чл. 26. 

3. Страните поемат задължението да търсят съвместно най-подходящите средства и 

процедури за подпомагане без дискриминация между предаващите на създаването и 

развитието на европейски произведения, особено в страните с малък обем аудио-

визуална продукция или с ограничено разпространен език. 

4. В духа на сътрудничеството и взаимната помощ, който е в основата на тази конвенция, 

страните полагат усилия плурализмът на пресата и развитието на киноиндустриите да 

не бъдат застрашени от предаването или препредаването на емисии от лица или с 

помощта на технически средства под тяхна юрисдикция по смисъла на чл. 3. За тази цел 

не може да се предава по телевизията кинематографично произведение, преди да са 

изтекли две години от първото му показване в кината, освен ако не е постигнато друго 

споразумение между носителите на права върху произведението и предаващите. Когато 

кинематографичното произведение е създадено съвместно с предаващия, този срок е 

една година. 

Глава III 

РЕКЛАМИРАНЕ 

Член 11 

Общи положения 

1. Всички реклами трябва да бъдат добросъвестни и честни. 

2. Рекламите не трябва да бъдат заблуждаващи и не трябва да вредят на интересите на 

потребителите. 

3. В рекламите, насочени към децата или в които се използват деца, трябва да се избягва 

всичко, което може да увреди техните интереси, и да се отчита тяхната особена 

чувствителност. 

4. Рекламиращият не трябва да оказва никакво редакторско влияние върху 

съдържанието на програмите. 

 

Член 12 

Времетраене 

1. Времето, посветено на реклами, не трябва да надвишава 15% от телевизионното 

време за деня. Все пак този процент може да бъде увеличен до 20%, ако включва такива 

форми на реклама като преки предложения към публиката за продажба, купуване или 
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наемане на стоки или за предоставяне на услуги при условие, че обемът на рекламата 

не надхвърля 15%. 

2. Количеството на рекламата в рамките на даден едночасов период не трябва да 

надхвърля 20%. 

3. Такива форми на реклама като преки предложения към публиката за продажба, 

купуване или наемане на стоки или за предоставяне на услуги не трябва да надхвърлят 

един час на ден. 

 

Член 13 

Форма и представяне 

1. Рекламите трябва да бъдат ясно различни като такива и да са отчетливо отделени от 

другите части на програмната емисия чрез визуални или слухови средства. По принцип 

рекламите се групират на блокове. 

2. Подсъзнателно внушаваните реклами са забранени. 

3. Рекламите с прикрит подтекст, по-специално представянето на стоки или услуги в 

програмите, когато това се прави с рекламни цели, са забранени. 

4. В рекламите не бива да участват нито визуално, нито устно лица, които представят 

редовно новините и информационни предавания за текущи събития. 

 

Член 14 

Включване на рекламите 

1. Рекламите трябва да бъдат разположени между програмите. Като се спазват 

условията, съдържащи се в т. 2 – 5 на този член, рекламите може също така да бъдат 

включвани по време на програмите, така че да не се накърняват цялостният облик и 

стойността на програмите, а също така и правата, свързани с тях. 

2. В програмите, съставени от самостоятелни части, в спортните програми или в 

структурираните по подобен начин прояви или изпълнения, съдържащи интервали, 

рекламите могат да бъдат разполагани само между частите на програмата или в 

интервалите. 

3. Предаването на аудио-визуални произведения, като игрални и телевизионни филми 

(с изключение на отделни серии, серийни филми, забавни програми и документални 

филми), при условие че тяхното времетраене надвишава четиридесет и пет минути, 

може да бъде прекъснато веднъж на всеки изтекъл период от четиридесет и пет минути. 

Друго, следващо прекъсване е разрешено, ако тяхното времетраене надвишава поне с 

двадесет минути два или повече пълни периода от четиридесет и пет минути. 

4. Когато се прекъсват с реклами други програми, извън посочените в т. 2, период от 

поне двадесет минути трябва да изтече между две последователни прекъсвания за 

реклама в рамките на програмата. 

5. Реклами не се включват по време на излъчването на религиозни служби. Не се 

прекъсват за реклама новини, информационни предавания за текущи събития, 

документалните филми, религиозните програми и предаванията за децата, когато 

тяхното времетраене е по-малко от тридесет минути. Когато времетраенето на тези 

програми е повече от тридесет минути, се прилагат разпоредбите на предишните точки. 
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Член 15 

Рекламиране на специфични изделия 

1. Рекламите на тютюневи изделия се забраняват. 

2. Рекламите на всички видове алкохолни напитки се подчиняват на следните правила: 

а) те не трябва да бъдат специално насочени към непълнолетните и никое лице, което 

изглежда непълнолетно, не трябва да бъде свързано в рекламата с употребата на 

алкохолни напитки; 

b) те не трябва да свързват употребата на алкохол с физически постижения или с 

управляването на автомобил; 

с) в тях не трябва да се твърди, че алкохолните напитки притежават терапевтични 

качества, че имат стимулиращ, успокояващ ефект или че могат да решават лични 

проблеми; 

d) те не трябва да насърчават прекалената консумация на алкохолни напитки или да 

представят въздържанието или умереността в отрицателна светлина; 

е) те не трябва да подчертават прекомерно алкохолното съдържание на напитките. 

3. Рекламите на медикаменти и на медицинско лечение, които са достъпни само по 

лекарско предписание в предаващата страна, се забраняват. 

4. Рекламите на останалите медикаменти и другите видове медицинско лечение трябва 

ясно да се отличават като такива, да бъдат честни, правдиви, да се поддават на проверка 

и да бъдат в съответствие с изискването да нямат вредно въздействие върху лицата. 

 

Член 16 

Рекламиране, насочено специално към една страна по конвенцията 

1. За да се избягнат извращения в конкуренцията и застрашаването на телевизионната 

система на една страна, рекламите, насочени специално и с определена периодичност 

към зрителската аудитория само в една отделна страна, различна от предаващата 

страна, не трябва да заобикалят правилата за телевизионното рекламиране в тази 

страна. 

2. Разпоредбите на предишната точка не се прилагат, когато: 

а) споменатите правила установяват дискриминация между рекламите, предавани от 

лица или с помощта на технически средства под юрисдикцията на тази страна, и 

рекламите, предавани от лица или с помощта на технически средства под юрисдикцията 

на друга страна; или 

b) заинтересуваните страни са сключили двустранни или многостранни споразумения 

в тази област. 

Глава IV 

СПОНСОРСТВО 

Член 17 

Общи положения 

1. Когато една програма или серия от програми е спонсорирана изцяло или отчасти, тя 

трябва да бъде ясно идентифицирана като такава и по подходящ начин в началото 

и/или в края на програмата. 

2. Съдържанието и съставянето на една спонсорирана програма не трябва в никакъв 

случай да бъдат повлияни от спонсора по начин, който да наруши отговорността и 

редакторската независимост на предаващия по отношение на програмите. 
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3. Спонсорираните програми не трябва да подтикват към продажба, купуване или 

наемане на стоки или услуги на спонсора или на трето лице, особено чрез споменаване 

на тези стоки или услуги в такива програми. 

 

Член 18 

Забранено спонсорство 

1. Програмите не могат да бъдат спонсорирани от физически или юридически лица, 

чиято основна дейност е производството и продажбата на стоки или предоставянето на 

услуги, рекламирането на които е забранено по силата на чл. 15. 

2. Забранено е спонсорирането на новини и на информационни предавания за текущи 

събития. 

Глава V 

ВЗАИМНА ПОМОЩ 

 

Член 19 

Сътрудничество между страните по конвенцията 

1. Страните се задължават да си оказват взаимна помощ при прилагането на тази 

конвенция. 

2. За тази цел: 

а) всяка договаряща държава определя един или няколко органа, названието и адреса 

на всеки от които тя съобщава на генералния секретар на Съвета на Европа в момента 

на предаване на своя документ за ратификация, за приемане, за одобрение или за 

присъединяване; 

b) всяка договаряща държава, определила няколко органа, посочва компетентността на 

всеки от тях в съобщението, предвидено в буква „а“. 

3. Органът, определен от дадена страна: 

а) предоставя информацията, предвидена в чл. 6, т. 2 на тази конвенция; 

b) предоставя по искане на орган, определен от друга страна, информация за 

вътрешното право и практика по въпросите, които се уреждат с тази конвенция; 

с) сътрудничи с органите, определени от другите страни, всякога, когато това е полезно 

и особено когато такова сътрудничество би повишило ефективността на мерките, 

предприети в прилагането на тази конвенция; 

d) разглежда всяко затруднение, възникнало при прилагането на тази конвенция, за 

което е уведомен от орган, определен от друга страна. 

 

Глава VI 

ПОСТОЯНЕН КОМИТЕТ 

Член 20 

Постоянен комитет 

1. За целите на тази конвенция се създава Постоянен комитет. 

2. Всяка страна може да бъде представена в Постоянния комитет от един или повече 

представители. Всяка делегация разполага с един глас. В рамките на своята 

компетентност Европейската икономическа общност упражнява правото си на 

гласуване с брой гласове, равен на броя на държавите – членки на общността, които са 



 

Венцислав Велев 

764 

страни по тази конвенция. Европейската икономическа общност не упражнява правото 

си на гласуване, когато нейните държави членки упражняват своето право и обратно. 

3. Всяка държава, посочена в чл. 29, т. 1, която не е страна по тази конвенция, може да 

бъде представена в Постоянния комитет от наблюдател. 

4. За изпълнение на функциите си Постоянният комитет може да привлича в своята 

работа експерти. Той може по своя инициатива или по молба на заинтересуваната 

организация да покани всеки национален или международен правителствен или 

неправителствен орган, който има техническа квалификация в областите, уреждани от 

тази конвенция, да бъде представен от наблюдател на едно или част от едно от неговите 

заседания. Решението да бъдат поканени такива експерти или организации се приема с 

мнозинство от две трети от членовете на Постоянния комитет. 

5. Постоянният комитет се свиква от генералния секретар на Съвета на Европа. Той 

провежда своето първо заседание до шест месеца от датата на влизане в сила на тази 

конвенция. След това той се свиква по искане на една трета от страните или на Комитета 

на министрите на Съвета на Европа по инициатива на генералния секретар в 

съответствие с разпоредбите на чл. 23, т. 2, а също така по искане на една или няколко 

страни съгласно чл. 21, буква „с“ и чл. 25, т. 2. 

6. Мнозинството на страните представлява кворума, необходим за провеждане на 

заседание на Постоянния комитет. 

7. Решенията на Постоянния комитет се вземат с мнозинство от три четвърти на 

присъстващите членове, като се спазват разпоредбите на т. 4 и чл. 23. 

8. Постоянният комитет съставя свои процедурни правила, като се спазват 

разпоредбите на тази конвенция. 

 

Член 21 

Функции на Постоянния комитет 

Постоянният комитет следи за прилагането на тази конвенция. Той може: 

а) да прави препоръки до страните относно прилагането на конвенцията; 

b) да предлага необходимите изменения в конвенцията, а също така да проучва 

измененията, предложени в съответствие с чл. 23; 

с) да изучава по искане на една или няколко страни въпроси относно тълкуването на 

конвенцията; 

d) да полага всички усилия, за да постигне приятелско уреждане на каквото и да е 

затруднение, за което е уведомен в съответствие с разпоредбите на чл. 25; 

е) да прави препоръки до Комитета на министрите за поканването на държави, 

различни от посочените в чл. 29, т. 1, да се присъединят към конвенцията. 

 

Член 22 

Доклади на Постоянния комитет 

След всяко свое заседание Постоянният комитет изпраща на страните и на Комитета на 

министрите на Съвета на Европа доклад за разискванията си и за всяко взето решение. 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

765  

Глава VII 

ПОПРАВКИ 

Член 23 

Поправки 

1. Всяка страна може да предлага поправки на тази конвенция. 

2. За всяко предложение за поправка се уведомява генералният секретар на Съвета на 

Европа, който го съобщава на държавите – членки на Съвета на Европа, на другите 

държави – страни по Европейската културна конвенция, на Европейската икономическа 

общност и на всяка държава нечленка, която се е присъединила или е поканена да се 

присъедини към тази конвенция съгласно разпоредбите на чл. 30. Генералният 

секретар на Съвета на Европа свиква заседание на Постоянния комитет най-рано два 

месеца след като съобщи за предложението за поправка. 

3. Всяко предложение за поправка се проучва от Постоянния комитет, който представя 

приетия с мнозинство от три четвърти от членовете си текст за утвърждаване от 

Комитета на министрите. 

4. Всяка поправка влиза в сила на тридесетия ден след като всички страни уведомят 

генералния секретар, че са я приели. 

 

Глава VIII 

ПРЕДПОЛАГАЕМИ НАРУШЕНИЯ НА ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ 

 

Член 24 

Предполагаеми нарушения на тази конвенция 

1. Когато една страна установи нарушение на тази конвенция, тя съобщава на 

предаващата страна за предполагаемото нарушение, като двете страни полагат усилия 

да решат проблема въз основа на разпоредбите на чл. 19, 25 и 26. 

2. Ако предполагаемото нарушение има явен, сериозен и тежък характер, така че да 

поражда важни обществени въпроси и засяга чл. 7, т. 1 и 2, чл. 12, чл. 13, т. 1, първо 

изречение, чл. 14, чл. 15, т. 1 и 3, и продължава повече от две седмици след съобщението, 

приемащата страна може да прекрати временно препредаването на инкриминираната 

програмна емисия. 

3. Във всички други случаи на предполагаеми нарушения, с изключение на 

предвидените в т. 4, приемащата страна може, когато предполагаемото нарушение 

продължава, да преустанови временно препредаването на инкриминираната програмна 

емисия осем месеца след съобщението. 

4. Временното преустановяване на препредаването не се допуска в случаите на 

предполагаеми нарушения на чл. 7, т. 3, чл. 8, 9 и 10. 
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Глава IХ 

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Член 25 

Помирение 

1. В случай на затруднение при прилагането на тази конвенция заинтересуваните 

страни полагат усилия да постигнат приятелско решение. 

2. При условие че нито една от заинтересуваните страни не възрази, Постоянният 

комитет може да проучи въпроса, като се постави на разположение на заинтересуваните 

страни с цел да се постигне възможно най-бързо задоволително решение и, когато това 

е необходимо, да даде съвещателно мнение по въпроса. 

3. Всяка заинтересувана страна се задължава да предостави без отлагане на Постоянния 

комитет цялата необходима информация и нужните улеснения за изпълнението на 

неговите функции съгласно предходната точка. 

 

Член 26 

Арбитраж 

1. Ако заинтересуваните страни не могат да уредят своя спор въз основа на 

разпоредбите на чл. 25, те могат по взаимно споразумение да предадат спора на 

арбитраж в съответствие с процедурата, предвидена в приложението към тази 

конвенция. При отсъствие на такова споразумение в течение на шест месеца след 

отправянето на първото искане за започване на помирителната процедура спорът може 

да бъде предаден на арбитраж по молба на една от страните. 

2. Всяка страна може по всяко време да декларира, че признава за задължително и без 

специално споразумение прилагането на арбитражната процедура, предвидена в 

приложението към тази конвенция, по отношение на всяка друга страна, приемаща 

същото задължение. 

 

Глава Х 

ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ВЪТРЕШНОТО ПРАВО НА СТРАНИТЕ 

 

Член 27 

Други международни споразумения или договорености 

1. Страните по конвенцията, които са членки на Европейската икономическа общност, 

прилагат в отношенията помежду си нормите на общността и следователно прилагат 

нормите, произтичащи от тази конвенция, с изключение на случаите, когато отсъства 

норма на общността, която да урежда конкретния въпрос. 

2. Никоя разпоредба на тази конвенция не пречи на страните да сключват 

международни споразумения, допълващи или доразвиващи нейните разпоредби или 

разширяващи тяхното приложно поле. 

3. В случаите на двустранни споразумения тази конвенция не изменя правата и 

задълженията на страните, произтичащи от такива споразумения и които не засягат 

ползването на правата или изпълнението на задълженията от другите страни по тази 

конвенция. 
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Член 28 

Съотношение между конвенцията и вътрешното право на страните 

Никоя разпоредба на тази конвенция не пречи на страните да прилагат по-строги или 

по-подробни правила от предвидените в тази конвенция по отношение на програмните 

емисии, предавани от лица или с помощта на технически средства под тяхна 

юрисдикция по смисъла на чл. 3. 

Глава ХI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 29 

Подписване и влизане в сила 

1. Тази конвенция е открита за подписване от всички държави – членки на Съвета на 

Европа, и от другите държави – страни по Европейската културна конвенция, а също 

така от Европейската икономическа общност. Тя подлежи на ратифициране, приемане 

или одобряване. Документите за ратификация, за приемане или одобряване се 

депозират при генералния секретар на Съвета на Европа. 

2. Конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от 

три месеца от датата, на която седем държави – членки на Съвета на Европа, ще са 

изразили съгласието си да бъдат обвързани с конвенцията съгласно разпоредбите на 

предходната точка. 

3. Всяка държава може при подписването или след това, преди конвенцията да е влязла 

в сила по отношение на нея, да заяви, че ще прилага временно конвенцията. 

4. По отношение на всяка от държавите, посочени в т. 1, или по отношение на 

Европейската икономическа общност, които в последствие изразят съгласието си да 

бъдат обвързани с нея, конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца, следващ 

изтичането на период от три месеца от датата на предаване на ратификационния 

документ, на документа за приемане или одобрение. 

 

Член 30 

Присъединяване на държави нечленки 

1. След влизането в сила на тази конвенция Комитетът на министрите на Съвета на 

Европа може, след като се консултира с договарящите държави, да покани всяка друга 

държава да се присъедини към конвенцията, като решението за това се приема с 

мнозинството, предвидено в чл. 20, буква „d“ от Статута на Съвета на Европа, и с 

единодушие на представителите на договарящите държави, имащи право да участват в 

заседанията на комитета. 

2. За всяка присъединяваща се държава конвенцията влиза в сила на първия ден от 

месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата на предаване на 

документа за присъединяване при генералния секретар на Съвета на Европа. 
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Член 31 

Териториално приложение 

1. Всяка държава може при подписването или при предаването на своя документ за 

ратификация, за приемане, за одобряване или за присъединяване да посочи 

територията или териториите, по отношение на които се прилага тази конвенция. 

2. След тази дата всяка държава може чрез декларация до генералния секретар на 

Съвета на Европа да разшири прилагането на конвенцията по отношение на друга 

територия, посочена в декларацията. По отношение на тази територия конвенцията 

влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след 

датата на получаване на такава декларация от генералния секретар. 

3. Всяка декларация, направена съгласно предходните две точки, може по отношение на 

територията, посочена в тази декларация, да бъде оттеглена чрез уведомление до 

генералния секретар. Оттеглянето влиза в сила на първия ден от месеца, следващ 

изтичането на период от шест месеца след датата на получаване на това уведомление 

от генералния секретар. 

 

Член 32 

Резерви 

1. При подписването или при предаването на своя ратификационен документ, документ 

за приемане, одобрение или присъединяване: 

а) всяка държава може да заяви, че си запазва правото да ограничава препредаването на 

своя територия, само доколкото те не са в съответствие с нейното вътрешно 

законодателство, на програмни емисии, съдържащи реклама на алкохолни напитки, 

съгласно правилата, предвидени в чл. 15, т. 2 от тази конвенция; 

b) Обединеното кралство може да заяви, че си запазва правото да не изпълнява 

задължението да забрани рекламата на тютюневи изделия, предвидено в чл. 15, т. 1, по 

отношение на рекламите на пури и тютюн за лула, предавани от независим орган за 

радио и телевизия чрез наземни средства на британска територия. 

Други резерви не се допускат. 

2. Не могат да се правят възражения по отношение на резерва, направена в съответствие 

с предходната точка. 

3. Всяка договаряща държава, направила резерва съгласно т. 1, може да я оттегли изцяло 

и частично чрез уведомление до генералния секретар на Съвета на Европа. 

Оттеглянето влиза в сила от датата на получаване на уведомлението от генералния 

секретар. 

4. Страната, направила резерва по отношение на конкретна разпоредба на тази 

конвенция, не може да изисква прилагането на тази разпоредба от друга страна. Все пак 

страната може, ако резервата е частична или съдържа условие, да изисква прилагането 

на тази разпоредба в степента, в която самата тя я е приела. 

 

 

Член 33 

Денонсиране 

1. Всяка страна може по всяко време да денонсира тази конвенция чрез уведомление до 

генералния секретар на Съвета на Европа. 
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2. Денонсирането влиза в сила на първия ден от месеца, който следва изтичането на 

период от шест месеца след датата на получаване на това уведомление от генералния 

секретар. 

 

Член 34 

Уведомление 

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите – членки на съвета, 

другите държави – страни по Европейската културна конвенция, Европейската 

икономическа общност и всяка държава, присъединила се или поканена да се 

присъедини към тази конвенция, за: 

а) всяко подписване; 

b) предаване на документите за ратификация, за приемане, за одобрение или за 

присъединяване; 

с) всяка дата на влизане в сила на тази конвенция в съответствие с разпоредбите на чл. 

29, 30 и 31; 

d) всеки доклад, съставен в съответствие с чл. 22; 

е) всеки друг акт, декларация, уведомление или съобщение, свързани с тази конвенция. 

 

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха тази 

конвенция. 

 

Съставена в Страсбург на 5 май 1989 г. на английски и френски език, като и двата текста 

имат еднаква сила, в един екземпляр, който се депозира в архивите на Съвета на Европа.  

Генералният секретар на Съвета на Европа изпраща заверени копия на всяка държава – 

членка на Съвета на Европа, на всички държави – страни по Европейската културна 

конвенция, на Европейската икономическа общност и на всяка държава, поканена да се 

присъедини към тази конвенция. 

 

Приложение 

 

Арбитраж 

1. Всяка молба за арбитраж се изпраща на генералния секретар на Съвета на Европа. В 

нея се посочват името на другата страна по спора и предметът на спора. Генералният 

секретар съобщава така получената информация на всички страни по тази конвенция. 

2. В случай на спор между две страни, от които едната е член на Европейската 

икономическа общност, която също е страна по конвенцията, молбата за арбитраж се 

изпраща едновременно до тази държава членка и до общността, които в срок от един 

месец от получаването на молбата уведомяват съвместно генералния секретар дали 

държавата членка или общността, или държавата членка съвместно с общността ще 

бъдат страна по спора. При отсъствие на такова уведомление в посочения срок 

държавата членка и общността се смятат за една и съща страна по спора за целите на 

прилагането на разпоредбите, уреждащи учредяването и процедурата на арбитражния 

съд. Същото важи, когато държавата членка и общността се представят съвместно за 
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страна по спора. В случаите, предвидени в тази точка, едномесечният срок, определен в 

първото изречение на т. 4, се увеличава на два месеца. 

3. Арбитражният съд се състои от трима членове: всяка от страните по спора назначава 

един арбитър; така назначените двама арбитри определят с общо съгласие трети 

арбитър, който е председател на съда. Последният не трябва да бъде гражданин на 

някоя от страните по спора, нито да има обичайно местожителство на територията на 

една от двете страни, нито да се е занимавал вече с въпроса в друго качество. 

4. Ако в срок от един месец от изпращането на съобщението от генералния секретар на 

Съвета на Европа една от страните не е назначила арбитър, по искане на другата страна 

назначението се извършва от председателя на Европейския съд по правата на човека в 

срок от още един месец. Ако председателят на Европейския съд по правата на човека не 

е в състояние да действа или е гражданин на една от страните по спора, назначаването 

се извършва от заместник-председателя на Европейския съд по правата на човека или 

от най-старшия наличен член на съда, който не е гражданин на една от страните по 

спора. Същата процедура се прилага, когато в срок от един месец от назначаването на 

втория арбитър председателят на арбитражния съд не е определен. 

5. В зависимост от случая разпоредбите на т. 3 и 4 се прилагат за запълване на всяко 

свободно място. 

6. Когато две или повече страни се споразумеят с оглед обща цел, те назначават заедно 

арбитър. 

7. Страните по спора и Постоянният комитет предоставят на арбитражния съд всички 

необходими улеснения за ефективното водене на съдебните заседания. 

8. Арбитражният съд установява свои процедурни правила. Неговите решения се 

приемат с мнозинство на членовете. Решението му е окончателно и задължително. 

9. Генералният секретар на Съвета на Европа се уведомява за решението на 

арбитражния съд, който го съобщава на всички страни по конвенцията. 

10. Всяка страна по спора поема разноските на арбитъра, назначен от нея. Тези страни 

поемат поравно разноските на другия арбитър, както и другите разходи, свързани с 

арбитража. 

 

Официалните редакции на този текст са тези, публикувани на английски и френски, 

като двата езика имат еднаква сила. Този превод е направен само за информация. 
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КУЛТУРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕС 
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 12 МАЙ 2011 г. 

ОТНОСНО КУЛТУРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕС 
(2010/2161(INI)) 

 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 27, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване 

на многообразието от форми на културно изразяване (Конвенция на ЮНЕСКО), 

– като взе предвид Решение 2010/427/EС на Съвета от 26 юли 2010 г. за 

определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за 

външна дейност25, 

– като взе предвид Директива 2010/13/EС на Европейския парламент и на Съвета 

от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги)26, 

– като взе предвид Решение № 1041/2009/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на програма за сътрудничество в 

областта на аудиовизията с професионалисти от трети държави (MEDIA Mundus 

2011–2013 г.)27, 

– като взе предвид Решение № 1983/2006/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 18 декември 2006 г. относно Европейската година на междукултурния 

диалог (2008 г.)28, 

– като взе предвид Европейската програма за култура в глобализиращия се свят 

(COM(2007)0242), 

– като взе предвид доклада на Комисията за изпълнението на Европейската 

програма за култура (COM(2010)0390), 

– като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно „Europeana – 

следващи стъпки“29, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 и 19 ноември 2010 г. относно 

работния план за културата за периода 2011-2014 г. (2010/С 325/01)30, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 20 ноември 2008 г. относно 

насърчаването на културното многообразие и междукултурния диалог във 

                                                 
25  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30. 
26  ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1. 
27  ОВ L 288, 4.11.2009 г., стр. 10. 
28  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 44. 
29  ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 16. 
30  ОВ C 325, 2.12.2010 г., стр. 1. 
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външните отношения на Съюза и неговите държави-членки (2008/C 320/04)31, 

– като взе предвид Декларацията на Хилядолетието на Организацията на 

обединените нации (2000 г.) и по-специално членовете под заглавието „Права 

на човека, демокрация и добро управление“, 

– като взе предвид резолюцията на ООН, озаглавена „Да спазим обещанието: 

обединени да постигнем Целите на хилядолетието за развитие“ от 22 септември 

2010 г., 

– като взе предвид резолюцията на ООН от 20 декември 2010 г., озаглавена 

„Култура и развитие“, 

– като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ–ЕС, подписано в 

Котону на 23 юни 2000 г.32, изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 

2005 г. 33 и за втори път в Ouagadougou на 22 юни 2010 г.34, 

– като взе предвид протокола относно сътрудничеството в областта на културата, 

приложен към модела на споразумението за свободна търговия, 

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование 

(A7-0112/2011), 

 

А. като има предвид, че ЕС е общност от ценности, характеризираща се с културно 

многообразие, чието мото – „Единство в многообразието“, намира израз по различни 

начини,  

Б. като има предвид, че поредицата от разширявания на ЕС, личната мобилност в 

споделяното европейско пространство, установените и новите миграционни потоци и 

всички видове обмен с останалата част на света подпомагат стимулирането на 

културното многообразие, 

В. като има предвид, че културата има истинска стойност, обогатява живота на хората и 

насърчава взаимното разбирателство и уважение, 

Г. като има предвид, че Европейската програма за култура поставя стратегическата цел 

за насърчаване на културата като важен елемент на международните отношения на ЕС, 

Д. като има предвид, че културата може и следва да улеснява развитието, 

приобщаването, иновациите, демокрацията, правата на човека, образованието, 

предотвратяването на конфликти и помиряването, взаимното разбирателство, 

толерантността и творчеството, 

Е. като има предвид, че Съюзът и неговите държави-членки, гражданите, 

предприятията и гражданското общество както в рамките на ЕС, така и в трети страни, 

са ключови участници в културните връзки, 

                                                 
31  ОВ C 320, 16.12.2008 г., стр. 10. 
32  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. 
33  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27. 
34  ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3. 
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Ж. като има предвид, че културните блага, включително спортът, допринасят за 

нематериалното развитие и икономиката на ЕС, като насърчават реализирането на 

общество, основаващо се на знанията, по-специално чрез културните индустрии и 

туризма, 

З. като има предвид, че хората на изкуството действат на практика като дипломати в 

областта на културата, като обменят и предоставят различни естетически, 

политически, морални и социални ценности, 

И. като има предвид, че новите медии и комуникационни технологии, като например 

интернет, могат да бъдат инструмент за свобода на изразяване, плурализъм, обмен на 

информация, права на човека, развитие, свободата на събранията, демокрация и 

приобщаване, като и за улесняване на достъпа до културно съдържание и образование, 

Й. като има предвид, че културното сътрудничество и културният диалог, които 

представляват градивни елементи на културната дипломация, могат да служат като 

инструменти за световния мир и стабилност, 

 

Култура и европейски ценности 

1. Подчертава всеобхватното естество и значението на културата във всички аспекти на 

живота и счита, че културата трябва да бъде взета предвид във всички външни 

политики на ЕС съгласно член 167, параграф 4 от ДФЕС; 

2. Подчертава необходимостта всички институции на ЕС да признаят в по-голяма степен 

стойността на културата като фактор, спомагащ за толерантност и разбирателство, 

както и като инструмент за растеж и по-приобщаващи общества; 

3. Призовава за сътрудничество с регионите във всяка държава-членка при 

изготвянето, прилагането и насърчаването на политиките в областта на културата; 

4. Подчертава, че демократичните и основните свободи като свободата на изразяване, 

свободата на печата, свободата от недостиг и страх, свободата от нетолерантност и 

омраза, свободата на достъп до печатна и цифрова информация, както и привилегията 

на свързване и общуване – онлайн и офлайн, са важни предпоставки за културно 

изразяване, културен обмен и културно многообразие; 

5. Припомня значението на протоколите относно сътрудничеството в областта на 

културата и тяхната добавена стойност за двустранните споразумения в областта на 

развитието и търговията; настоятелно призовава Комисията да представи стратегията 

си за бъдещите протоколи относно сътрудничеството в областта на културата и да се 

консултира с Парламента и гражданското общество във връзка с тази стратегия; 

6. Отново заявява, че културата изпълнява роля в двустранните споразумения за 

развитие и търговия, както и чрез такива мерки като европейските инструменти за 

развитие и сътрудничество, за стабилност, за демокрация и права на човека и за 

предприсъединяване, Европейската политика на съседство (ЕПС), Източното 
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партньорство, Съюза за Средиземноморието и Европейския инструмент за демокрация 

и права на човека (ЕИДПЧ), като всички те разпределят ресурси за културни програми; 

7. Подчертава, че трансатлантическото сътрудничество и сътрудничеството със 

съседните европейски държави е важно за поддържането на общите интереси и общите 

ценности; 

8. Оценява публично-частното сътрудничество, в което важна роля изпълнява 

гражданското общество, включително НПО и европейските културни мрежи, за 

решаването на културните аспекти на външната дейност на ЕС; 

Програми на ЕС 

9. Изразява загриженост относно фрагментарността на политиките в областта на 

културата и проекти на ЕС, която възпрепятства стратегическото и ефективно 

използване на ресурсите за култура и развитието на видима обща стратегия на ЕС 

относно културните аспекти на външните отношения на ЕС; 

10. Настоятелно призовава за съгласуване на вътрешните действия в Комисията между 

различните генерални дирекции, които са фокусирани върху външните отношения 

(външна политика, разширяване, търговия, развитие), образованието и културата, 

както и върху програмата в областта на цифровите технологии; 

11. Заявява, че културният и образователният обмен могат потенциално да укрепят 

гражданското общество, да насърчат демократизацията и доброто управление, както и 

развитието на умения, да утвърдят правата на човека и основните свободи и да 

осигурят градивни елементи за трайно сътрудничество; 

12. Подкрепя нарастващото участие на трети страни в програмите на ЕС за културата, 

мобилността, младежта, образованието и обучението и призовава достъпът до тези 

програми да бъде улеснен за (млади) хора от трети страни, като например съседните 

европейски страни; 

13. Призовава за съгласувани стратегии за насърчаване на младежката мобилност на 

културни дейци, хора на изкуството и творци, за културно и образователно развитие 

(включително медийна и компютърна грамотност) и достъп до художествено 

изразяване в цялото му многообразие; поради това насърчава взаимодействието между 

програмите в областта на културата, спорта, образованието, медиите, езиковото 

многообразие и младежта; 

14. Насърчава сътрудничеството със специалисти, посреднически организации и 

гражданското общество както в държавите-членки, така и в трети страни, при 

изготвянето и прилагането на външните политики в областта на културата и при 

популяризирането на културните събития и обмени, които подобряват взаимното 

разбирателство, като същевременно надлежно вземат предвид европейското културно 

и езиково разнообразие; 
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15. Призовава за създаването на виза за културни цели за граждани на трети страни, 

хора на изкуството и други специалисти в сферата на културата по модела на 

съществуващата програма „научна виза“, прилагана от 2005 г.; призовава също така 

Комисията да предложи инициатива за виза за краткосрочен престой с цел премахване 

на бариерите и пречките пред мобилността в сектора на културата; 

Медии и нови информационни технологии 

16. Подчертава колко е важно ЕС да предприема действия по света за насърчаване на 

зачитането на свободата на изразяване, свободата на пресата и свободата на достъпа до 

аудиовизуални медии и нови информационни технологии по начин, съответстващ на 

авторските права; 

17. Осъжда факта, че репресивните режими цензурират и контролират интернет и 

настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават интернет 

свободата в глобален мащаб; 

18. Потвърждава принципа на мрежовия неутралитет, който има за цел да гарантира 

запазването на интернет като свободна и отворена технология, която насърчава 

демократичната комуникация; 

19. Изтъква ролята на интернет като средство за утвърждаване на европейската 

култура и призовава държавите-членки да продължат да развиват инвестирането в 

широколентов интернет в целия ЕС; 

20. Подчертава значението на новите медии и преди всичко на интернет като свободни, 

лесно достъпни и удобни за потребителя платформи за комуникация и информация, 

които следва да се използват активно в ЕС и извън него като част от междукултурния 

диалог; освен това подчертава значението на новите медии за осигуряване на достъп до 

продукти от областта на културата и културно съдържание, както и за по-доброто 

опознаване на европейското културно наследство и история във ЕС и извън него, както 

показват ключови проекти като „Европеана“; 

21. Призовава Комисията да създаде централен портал в интернет, който да предоставя 

както информация относно съществуващите програми на ЕС за подпомагане в областта 

на външните отношения, които имат културен елемент, така и относно планирането и 

организацията на културни събития от общоевропейско значение от външните 

представители на ЕС, а от друга страна да действа като централна информационна 

платформа за улесняване на свързването в мрежа на културни дейци, институции и 

гражданското общество и същевременно да съдържа препратки към други събития, 

спонсорирани от ЕС, като например Европеана; 

Културна дипломация и културно сътрудничество 

22. Подчертава значението на културната дипломация и културното сътрудничество за 

поддържането и разпространяването на интересите на ЕС и държавите-членки по света 

и на ценностите, които изграждат европейската култура; подчертава необходимостта 
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ЕС да действа като фактор (от световно значение) с глобална перспектива и глобална 

отговорност; 

23. Застъпва становището, че външните действия на ЕС следва да са насочени преди 

всичко към насърчаване на мира и помирението, правата на човека, международната 

търговия и икономическото развитие, като същевременно не се пренебрегват 

културните аспекти на дипломацията; 

24. Изтъква необходимостта от създаването на ефективни стратегии за провеждането 

на междукултурни преговори и счита, че междукултурният подход за тази цел би 

улеснил сключването на благоприятни споразумения, като ЕС и третите държави 

партньорки бъдат поставени при равни условия; 

25. Настоятелно призовава да бъде възложено на едно лице във всяко представителство 

на ЕС в чужбина да отговаря за координацията на културните връзки и взаимодействия 

между ЕС и трети страни и за пропагандирането на европейската култура в тясно 

сътрудничество с културни дейци и мрежови организации, като например EUNIC; 

26. Подчертава необходимостта от възприемане на цялостен подход в 

популяризирането на културата и на културния обмен, а така също и ролята на 

културата за насърчаването на демократизацията, правата на човека, 

предотвратяването на конфликти и укрепването на мира; 

27. Насърчава стартирането на политически диалог в областта на културата, подобно на 

започнатия наскоро между ЕС и Индия, с цел засилване на контактите между народите; 

28. Насърчава определянето на приоритети, които да бъдат пряко свързани с 

културното измерение в рамките на ЕИДПЧ, включително укрепването на принципите 

на правовата държава, управлението и предотвратяването на конфликти, 

сътрудничеството с гражданското общество и ролята на новите технологии по 

отношение на свободата на изразяване, демократичното участие и правата на човека; 

 

Външни отношения на ЕС и Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) 

 

29. Очаква проектът на организационната структура на ЕСВД да включва длъжности, 

специално приспособени към културните аспекти, и препоръчва да бъде създадено 

координационно звено за тази цел; 

30. Призовава ЕСВД и Комисията да координират стратегическото разгръщане на 

културните аспекти във външната политика, като интегрират културата 

последователно и систематично във външните отношения на ЕС и като се стремят към 

взаимно допълване с външните политики на държавите-членки в областта на 

културата; 

31. Призовава за подходящо обучение и усъвършенстване на персонала на ЕСВД по 

отношение на културните и цифровите аспекти на външната политика, така че те да 
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могат да осигуряват координация между делегациите на ЕС в тази област, както и за 

предлагане на възможности за съвместно европейско обучение на национални 

експерти и на персонала на културните институти, а така също и за това, учебните бази 

да бъдат открити за глобално участие; 

32. Призовава за включването на ГД „Културна и цифрова дипломация“ в 

организационната структура на ЕСВД; 

33. Насърчава ЕСВД, при изграждането на ресурсите и компетентностите си в областта 

на културата, да си сътрудничи с мрежи като EUNIC, за да може да заимства от техния 

опит като независимо свързващо звено между държавите-членки и посредническите 

културни организации, както и да създава и използва взаимодействие; 

34. Насърчава ЕСВД да вземе предвид наскоро създадения Знак за европейско 

наследство на ЕС като средство, което да се използва при взаимоотношенията с трети 

страни с оглед подобряване на познанията за културата и историята на европейските 

народи и разпространяването им; 

35. Призовава Комисията да създаде междуведомствена работна група за културата в 

контекста на външните отношения на ЕС с цел развитие и разширяване на 

координацията, съгласуването, стратегията и обмена на най-добри практики и във 

връзка с това да вземе под внимание дейностите и инициативите на Съвета на Европа и 

да докладва на Парламента относно дейността на работната група; 

36. Предлага Европейската комисия да представя на Парламента редовни доклади за 

изпълнението на настоящата резолюция относно ролята на културата във външните 

отношения на ЕС; 

37. Предлага създаването на специфични информационни системи за подпомагане на 

мобилността на хората на изкуството и на други специалисти в сферата на културата, 

както се предвижда в проучването, озаглавено „Информационни системи за 

стимулиране на мобилността на хората на изкуството и на специалистите в сферата на 

културата — проучване за осъществимост“35; 

38. Настоятелно призовава Комисията да предложи и приеме през 2011 г. Зелена книга 

относно стратегия за сътрудничеството в областта на културата във външната дейност 

на ЕС, която да бъде последвана от съобщение; 

39. Насърчава предприемането на конкретни стъпки за стимулиране на изграждането 

на капацитет чрез участие на гражданското общество, както и финансирането на 

независими инициативи; 

Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми 

на културно изразяване 

                                                 
35  ГД „Образование и култура“ към Европейската комисия, март 2009 г. 
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40. Призовава ЕСВД да насърчава третите страни да разработват политики в областта 

на културата и системно да ги призовава да ратифицират и изпълняват Конвенцията на 

ЮНЕСКО; 

41. Припомня на държавите-членки значението на техните ангажименти по 

ратифицирането на Конвенцията на ЮНЕСКО, тъй като защитата на културното 

многообразие в света изисква информирана и балансирана политика в областта на 

цифровите технологии; 

42. Призовава Комисията да отчита надлежно двойствения характер на продуктите и 

услугите от областта на културата при провеждането на преговори във връзка с 

двустранни и многостранни споразумения и при сключването на протоколи в сферата 

на културата и да отдава преференциално отношение на развиващите се страни в 

съответствие с член 16 от Конвенцията на ЮНЕСКО; 

43. Приветства неотдавнашното подписване на споразумение между ЕС и ЮНЕСКО за 

механизъм за експертни консултации в размер на 1 милион евро с цел подпомагане на 

управлението в сектора на културата и даване на възможност на правителствата на 

развиващите се страни да се възползват от знанията на експерти при разработването 

на ефективни и устойчиви политики в областта на културата; 

44. Насърчава държавите-членки и Комисията да засилят усилията си за 

сътрудничество, за да продължат да подобряват националните правни рамки и 

политиките за защита и опазване на културното наследство и културните дадености в 

съответствие с националното законодателство и международните правни рамки, в това 

число мерки за борба с незаконния трафик на културно богатство и на интелектуална 

собственост; насърчава ги да предотвратяват незаконното присвояване на културно 

наследство и на продукти на културната дейност, като същевременно признават 

значението на авторските права и на интелектуална собственост за запазване на 

средствата за препитание на лицата, ангажирани в създаването на култура; 

45. Призовава за съгласувана стратегия на ЕС за популяризиране на европейските 

културни дейности и програми на международно равнище, основаваща се на защитата 

на многообразието и на двойствения характер на продуктите и дейностите в областта 

на културата, която обхваща наред с другото по-добра координация на вече 

съществуващите програми за външни дейности на ЕС с културни елементи и 

прилагането им в споразуменията с трети страни и съгласуваност със съдържащите се 

в Договорите клаузи за съвместимост от гледна точка на културата с принципа на 

субсидиарност и с Конвенцията на ЮНЕСКО; 

46. Призовава за съгласувана стратегия за защита и популяризиране на културното и 

природното наследство, както материално, така и нематериално, и за международно 

сътрудничество в зоните на конфликти, например чрез Blue Shield, която отрежда на 

културата роля при предотвратяването на конфликти и възстановяването на мира; 

47. Призовава за това персоналът, който се изпраща в зони на конфликти и в зони след 



НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ 

И ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

779  

конфликти, да бъде обучен по въпросите на културните аспекти на дейността с цел 

опазване на културното наследство и насърчаване на помирението, демокрацията и 

правата на човека; 

48. Желае да се гарантира, че в рамките на съществуващите финансови инструменти 

оперативните програми са насочени към опростяване, ефективност и координация на 

политиките на ЕС; 

49. Насърчава утвърждаването на ролята на културата в рамките на ЕИДПЧ, в неговата 

дейност за укрепването на принципите на правовата държава, управлението и 

предотвратяването на конфликти, сътрудничеството с гражданското общество и 

ролята на новите технологии по отношение на свободата на изразяване, 

демократичното участие и правата на човека; 

50. Признава, че всички права на човека трябва да бъдат зачитани, както е посочено във 

Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за икономически, 

социални и културни права и в Хартата на основните права на ЕС и следователно 

признава връзката между културните права, многообразието и правата на човека и се 

противопоставя на използването на аргументи, свързани с културата, за да се оправдае 

нарушаването на правата на човека; 

51. Предлага включването на глава относно културата в Годишния преглед на правата 

на човека и интегрирането на културата в работата на междупарламентарните 

делегации; 

52. Настоятелно призовава развиването на дейности в областта на културата да не бъде 

използвано като аргумент за ограничаване на свободното движение на специалисти от 

сферата на културата между ЕС и трети държави; 

53. Подкрепя установяването на отношения в областта на културата със страни, с които 

не съществуват други партньорства, като начална стъпка към развитие на по-

нататъшни връзки; 

54. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки. 
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III.ПОДБРАНИ УЕБ САЙТОВЕ, ПОРТАЛИ,  
БАЗИ С ДАННИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП  

 

 

– Народно събрание на Република България  

// https://www.parliament.bg/bg  

– Министерство на културата на Република България  

// http://mc.government.bg/  

– Министерство на външните работи на Република България  

// https://www.mfa.bg/  

– Национална комисия за ЮНЕСКО на Република България  

// https://www.unesco-bg.org/   

– Национален институт за недвижимо културно наследство  

//http://ninkn.bg/ 

– Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство за 

страните от Югоизточна Европа. Център категория II на ЮНЕСКО  

// https://www.unesco-centerbg.org/  

– Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – 

ЮНЕСКО  

// https://en.unesco.org/ 

– Официален уеб сайт на световно наследство на ЮНЕСКО  

// http://whc.unesco.org/  

– Официален уеб сайт за нематериалното културно наследство на 

ЮНЕСКО  

// https://ich.unesco.org/en/ 

– Дигитална библиотека – ЮНЕСКО  

// https://unesdoc.unesco.org/home 

– Официален уеб сайт на Европейския съюз  

// https://europa.eu/european-union/index_bg  

– Публикации, доклади, статистика и библиотеки на ЕС. Достъп до 

регистъра на документи на институциите на ЕС, съдържащ всички 

официални документи на ЕС  

// https://europa.eu/european-union/documents-publications_bg  

– Публичен регистър на документи на Европейския парламент  

//https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHom

e.htm?searchLanguages=BG&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC 

– Регистър на документите на Европейския съвет  

//https://www.consilium.europa.eu/bg/documents-publications/public-

register/ 
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РЕЦЕНЗИЯ  
 

 

на учебното помагало „Национална и международна нормативна уредба за формиране 

на приоритети, стратегически насоки и политики в сферата на културно-

историческото наследство“ 

 

 

През последните десетилетия в световен мащаб нараства социалното и 

икономическото значение на културата и културното наследство и открояването им 

като ключов фактор в политиките за развитие. Динамично се променя и непрекъснато 

се разширява концепцията за културно наследство по отношение на обхват, основни 

видове наследство, взаимодействия с прилежащата околна и информационна среда и 

социални функции. 

Представянето на съвременната нормативна рамка на тази проблематика е обект 

на на настоящото учебно помагало с автор доц. д-р Венцислав Велев. Посочените в 

учебното съдържание теми са обединени от общата цел да дадат на обучаемите 

необходимата база от знания за националната нормативна уредба и подзаконовите 

нормативни актове в областта на културата и културното наследство, а също и за 

основни документи на международни организации като ЮНЕСКО, Съвета на Европа и 

Европейския съюз за формиране на приоритети, стратегически насоки и политики в 

сферата на културно-историческото наследство.  

До момента на национално ниво няма създаден комплексен електронен учебен 

информационен ресурс в областта на културно-историческото наследство, който би бил 

много полезен за обучението на студентите в различни степени на висшето 

образование. Публикуваните в учебното помагало анализи, теми и документални 

учебни материали са разработени за нуждите на преподавани в Университета по 

библиотекознание и информационни технологии дисциплини в бакалавърски и 

магистърски специалности в областта на културното наследство. Настоящото учебно 

помагало е особено полезно не само за придобиване на конкретни теоретични и 

практически знания от обучаемите, но и с осъзнаването на голямото обществено 

значение на опазването, закрилата и социализацията на българското културно и 

природно наследство.  

Още в първата част в структурата на изданието доц. В. Велев е представил 

основните етапи на формиране на политики за управление на културно-историческото 

наследство в България след Освобождението през 1878 г. до наши дни. (Същите той е 

разработил подробно в отделна своя студия.) Хронологично са представени развитието 

на законодателната рамка за организация и управление на културното наследство и 

етапите на нейното формиране. Важни акценти и обособени подраздели проследяват 

развитието на сътрудничеството между България и ЮНЕСКО, България и Съвета на 

Европа. Представени са основни конвенции на тези международни организации в 

областта на културното наследство. Разгледан е процесът на реформи и актуализации в 
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българското законодателство в културната сфера под влияние на политическото 

сътрудничество с ЕС и прилагането на директивите и регламентите на общността. 

Обоснована е тезата, че в България съществува добре развита нормативна уредба, 

обхващаща всички етапи от опазването и управлението на културното наследство. Тя 

отразява натрупания опит в областта на наследството и е отворена за съизмеримост с 

насоките и препоръките, отразени в международни конвенции и документи. 

Авторът доц. д-р Венцислав Велев има голям професионален и практически опит в 

управлението на културното наследство, както и дългогодишна преподавателска 

дейност в тази област. Безспорно доброто познаване на националната и 

международната нормативна база и особено нейното реално приложение, придобитият 

практически опит за добрите и лошите ефекти от съответни клаузи в законите и 

поднормативните актове, са качества и умения, които му помагат да се ориентира в 

огромното море от документи, да предложи ясна структура и съдържание и тематично 

да селектира актуалните към настоящия момент най-често ползвани и с най-голяма 

приложимост в практиката закони и наредби на национално ниво, както и основни 

конвенции на ЮНЕСКО и Съвета на Европа, резолюции и препоръки на Европейския 

съюз, ратифицирани от България. Едно от достойнствата на учебното помагало е, че 

авторът е успял да се справи с трудната задача да постигне баланс между отделните 

части в структурата на съдържанието и изложението. 

Известно е, че България е на едно от първите места в Европа по брой културни 

ценности и един от най-важните приоритети на държавната политика е да създаде 

адекватна нормативна рамка и устойчива среда за опазването, съхраняването и 

социализацията на това наследство. Представеното ми за рецензиране учебно помагало 

е посветено на актуална и значима проблематика, която е обект не само на научен и 

експертен, но и на широк обществен интерес. Въз основа на гореизложеното в 

рецензията препоръчвам издаването на това учебно помагало. За мен няма съмнение, 

че със своето съдържание учебното помагало „Национална и международна нормативна 

уредба за формиране на приоритети, стратегически насоки и политики в сферата на 

културно-историческото наследство“ ще изпълни основното си предназначение да 

спомогне за успешното обучение на студентите, специализантите и докторантите в 

областта на културното и природното наследство, да бъде в помощ на преподавателите, 

а също да бъде полезно и като практическо пособие за специалистите, работещи в 

културни институти и организации.  

 

Октомври, 2021 г.                                                               Проф. д-р София Василева 
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