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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство (обн., ДВ, бр. 103
от 2004 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 33 и 66
от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 думите „по глава първа, глава
втора, глава шеста – чл. 242, ал. 2, 3 и 4, глава
осма – раздел IV, глава единадесета – чл. 330,

333, 354а – 354в, и глава четиринадесета от
Наказателния кодекс“ се заличават.
§ 2. В чл. 9 думите „друг адрес, различен от
постоянното му място на живеене“ се заменят
с „друго място, различно от обичайното му
местоживеене“.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Програмата за защита се осъществява
от Бюрото по защита при главния прокурор.“
2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Контролът върху дейността на Бюрото
по защита се осъществява от Съвет по защита на застрашените лица, наричан по-нататък
„Съвет по защита“.
(3) Средствата за осъществяването на Прог
рамата за защита се осигуряват от бюджета на
съдебната власт.
(4) Средствата за осъществяване на дейността
на Съвета по защита се осигуряват от бюджета
на съдебната власт.“
§ 4. Член 13а се изменя така:
„Чл. 13а. (1) Съветът по защита се състои
от: министъра на правосъдието, министъра на
вътрешните работи, представляващия Висшия
съдебен съвет, председателя на Върховния
касационен съд, главния прокурор и председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“.
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(2) Съветът по защита:
1. разглежда писмените отчети на главния
прокурор относно изпълнението на Програмата за защита;
2. разглежда предложения за включване в
Програмата за защита в случаите, предвидени
в закона.
(3) Заседанията на Съвета по защита се
ръководят от министъра на правосъдието.
(4) В случаите по ал. 2, т. 1 Съветът по защита провежда заседания на всеки три месеца.
(5) В случаите по ал. 2, т. 2 Съветът по
защита провежда заседание в срок три дни от
постъпване на предложението. При отсъствие
или невъзможност за участие на някой от членовете той се представлява от оправомощен
негов заместник.
(6) Решенията на Съвета по защита се
вземат с мнозинство повече от половината
от присъстващите членове и са окончателни.
(7) Съветът по защита приема правила за
работата си.
(8) Членовете на Съвета по защита не могат да разгласяват информацията, която им е
станала известна във връзка с изпълнението
на Програмата за защита.“
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бюрото по защита е самостоятелна
организационна структура при главния прокурор. Главният прокурор назначава директор
на Бюрото по защита.“
2. В ал. 2 думите „на Съвета по защита“
се заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Наред с функциите си по осъществяване
на Програмата за защита Бюрото по защита:
1. организира и осъществява личната физическа охрана на защитени свидетели, техни
възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг
или лица, с които те са в особено близки
отношения, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. довежда принудително лица до орган на
съдебната власт, когато това е разпоредено
от главния прокурор или от оправомощен от
него заместник;
3. охранява и обезпечава провеждането
на действия по разследването, когато това
е разпоредено от главния прокурор или от
оправомощен от него заместник;
4. получава от Министерството на вътрешните работи и от Държавна агенция „Национална сигурност“ информация, свързана
с изпълнението на функциите си; видът на
информацията и редът за предоставянето є се
уреждат в съвместна инструкция на главния
прокурор, министъра на вътрешните работи
и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.“
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4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Бюрото по защита се отчита на всеки 6 месеца пред Висшия съдебен съвет за
изразходваните средства по приложение на
Програмата за защита – общо и за всеки
конкретен случай.“
6. Досегашните ал. 7 и 8 се отменят.
§ 6. В глава втора, раздел ІІ се създават
чл. 14в – 14е:
„Чл. 14в. Устройството и правилата за
дейността на Бюрото по защита се уреждат
от главния прокурор съгласувано с Висшия
съдебен съвет.
Чл. 14г. При изпълнение на правомощията
си служителите на Бюрото по защита са длъжни да зачитат достойнството на гражданите и
техните права и законни интереси.
Чл. 14д. (1) Служителите на Бюрото по
защита при осъществяване на функциите си
имат правата и задълженията по чл. 55, ал. 1,
2, 4, 5 и 6, чл. 56, 57, 61, чл. 63 – 68, чл. 69 – в
случаите по чл. 61, ал. 1, т. 1, 4 и 5, чл. 72,
73, чл. 74, ал. 1, 2 и 5 и чл. 89 от Закона за
Министерството на вътрешните работи и по
Указ № 904 за борба с дребното хулиганство
(обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; изм., бр. 36 от
1979 г., бр. 38 от 1998 г., бр. 96 от 2004 г.,
бр. 27 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ – бр. 38 от 2011 г.; изм.,
бр. 93 от 2011 г.).
(2) По отношение на служителите на Бюрото
по защита се прилагат разпоредбите на част
трета, глави петнадесета – двадесета от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
Чл. 14е. Гражданите и длъжностните лица
са длъжни да оказват съдействие на служителите от Бюрото по защита при изпълнение
на техните задължения, включително да им
предоставят сведения и документи при опазване на държавната, служебната и търговската
тайна и личната информация.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Съвета по защита“ се
заменят с „главния прокурор“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато не се произнася служебно,
окръжният прокурор или съдията-докладчик
разглежда искането незабавно след получаването му и внася обосновано предложение до
главния прокурор за включване в Програмата
за защита или отказва да внесе предложение.“
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) По искане на главния прокурор
директорът на Бюрото по защита му представя незабавно становище относно степента
на заплахата за лицето, за което се отнася
предложението на окръжния прокурор или на
съдията-докладчик.
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(2) Главният прокурор преценява дали
показанията, обясненията или информацията
на застрашеното лице са от съществено значение за наказателното производство, както
и обективността и степента на заплахата, и
когато установи, че:
1. са налице условията, предвидени в този
закон, незабавно издава разпореждане за
предоставяне на защита, което изпраща за
изпълнение на Бюрото по защита;
2. не са налице условията, предвидени в
този закон, издава разпореждане, с което не
допуска предоставянето на защита по предложение на окръжния прокурор;
3. не са налице условията, предвидени
в този закон за предоставяне на защита по
предложение на съдията-докладчик, изпраща
незабавно на Съвета по защита предложението
с писмено становище по него за разглеждането
му по реда на чл. 13а, ал. 5.
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 Съветът по
защита с решението си предоставя защита или
не допуска предоставянето на защита.
(4) Разпореждането на главния прокурор
или решението на Съвета по защита се съобщава на органа, внесъл предложението, чрез
Бюрото по защита.“
§ 9. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „ръководителят“ се заменя
с „директорът“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) В случаите по ал. 1 директорът на
Бюрото по защита уведомява незабавно главния прокурор за направената промяна или за
взетите мерки.
(3) Когато главният прокурор не одобри
изпълнението на взетите по реда на ал. 1
мерки, той разпорежда прекратяването на
действието им.“
§ 10. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) В тридневен срок от датата на разпореждането на главния прокурор по чл. 17, ал. 2,
т. 1 или от датата на решението на Съвета по
защита по чл. 17, ал. 3, с което се предоставя
защита, Бюрото по защита сключва писмено
споразумение за защита със застрашеното
лице или с настойника или попечителя му,
ако то е недееспособно.“
§ 11. В чл. 19, ал. 1, т. 1 след думите
„номера на“ се добавя „разпореждането на
главния прокурор или на“.
§ 12. В чл. 20 думите „решение на Съвета
по защита“ се заменят с „разпореждане на
главния прокурор“.
§ 13. В чл. 21 думите „Съветът по защита“
се заменят с „главният прокурор“.
§ 14. В чл. 22 думите „Съвета по защита“
се заменят с „главния прокурор“.
§ 15. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Главният прокурор се произнася
по предложението на Бюрото по защита, на
окръжния прокурор или на съдията-доклад-
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чик, или по искането на защитеното лице за
прекратяване действието на Програмата за
защита с разпореждане за прекратяване, което
е окончателно.“
§ 16. В чл. 27, ал. 2 думите „ръководителят
на Бюрото по защита“ се заменят с „главният
прокурор“ и думите „който свиква незабавно
заседание на съвета за разглеждане на случая“
се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. С влизането в сила на този закон
специализираният отдел „Бюро по защита“ в
Главна дирекция „Охрана“ към Министерството
на правосъдието се преобразува в Бюро по
защита при главния прокурор.
§ 18. Дълготрайните материални активи,
ползвани от специализирания отдел „Бюро
по защита“ в Главна дирекция „Охрана“ към
Министерството на правосъдието, се предоставят на Прокуратурата на Република България.
§ 19. (1) Служебните правоотношения на
държавните служители от специализирания
отдел „Бюро по защита“ в Главна дирекция
„Охрана“ към Министерството на правосъдието преминават в служебни правоотношения
с Прокуратурата на Република България.
(2) Трудовите правоотношения на служителите от специализирания отдел „Бюро по
защита“ в Главна дирекция „Охрана“ към
Министерството на правосъдието преминават
към Прокуратурата на Република България
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към
Прокуратурата на Република България без
срок за изпитване, освен служителите, които
са със срок за изпитване.
§ 20. В двумесечен срок от влизането в сила
на този закон главният прокурор, съгласувано
с Висшия съдебен съвет, урежда устройството и
правилата за дейността на Бюрото по защита.
§ 21. В двумесечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет
привежда в съответствие с него правилника
за прилагане на закона.
§ 22. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от
2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г. и
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 71:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Принудително довеждане се извършва
и от служителите на Бюрото по защита при
главния прокурор при условията, предвидени
в закон.“;
б) досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно
ал. 6, 7 и 8.
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2. В чл. 123, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. осигуряване на лична физическа охрана от:
а) органите на Министерството на вътрешните работи;
б) служителите на Бюрото по защита при
главния прокурор – при необходимост, в случаите, когато това им е изрично възложено
от прокурор по ал. 1.“
3. В чл. 219, ал. 6 думите „ал. 3 – 7“ се
заменят с „ал. 3 – 8“.
§ 23. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г. и бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и
71 от 2013 г.) в чл. 138 се създава т. 6:
„6. ръководи Бюрото по защита по Закона
за защита на лица, застрашени във връзка
с наказателно производство, и осъществява
правомощията на работодател за служителите
в него.“
§ 24. Законът влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 26 февруари 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1474
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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс, приет от ХLIІ Народно
събрание на 27 февруари 2014 г.
Издаден в София на 5 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г.,
бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и
93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм.,
бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и
71 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
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„(3) Обвиняем, който не владее български
език, има право на устен и писмен превод в
наказателното производство на разбираем за
него език. На обвиняемия се предоставя писмен
превод на постановлението за привличане на
обвиняем, на определенията на съда за вземане
на мярка за неотклонение, на обвинителния
акт, на постановената присъда, на решението
на въззивната инстанция и на решението на
касационната инстанция. Обвиняемият има
право да откаже писмен превод по реда на този
кодекс, когато има защитник и не се нарушават
процесуалните му права.“
§ 2. В чл. 121, ал. 2 след думата „повереник“ се добавя „или са му станали известни
като преводач при срещите на обвиняемия със
защитника“.
§ 3. Член 142 се изменя така:
„Разпит с преводач и тълковник
Чл. 142. (1) Когато свидетелят не владее
български език, назначава се преводач.
(2) Когато свидетелят е глух или ням, назначава се тълковник.
(3) За преводача и тълковника се прилагат
правилата на глава тридесета „а“.“
§ 4. Създава се глава тридесета „а“ с
чл. 395а – 395з:
„ Г л а в а

т р и д е с е т а

„ а “

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА
ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ
ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ ВЛАДЕЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство
Чл. 395а. (1) Когато обвиняемият не владее
български език, съдът и органите на досъдебното производство осигуряват устен превод
на разбираем за него език, както и писмен
превод на актовете по чл. 55, ал. 3.
(2) Съдът и органите на досъдебното производство по свой почин или по мотивирано
писмено искане на обвиняемия или на неговия защитник могат да предоставят писмен
превод и на други документи по делото,
освен актовете по чл. 55, ал. 3, когато те са
от съществено значение за упражняване на
правото на защита.
(3) По изключение вместо писмен превод
по ал. 1 и 2 може да се извърши устен превод или устно резюме, когато обвиняемият
е съгласен, има защитник и не се нарушават
процесуалните му права.
Проверка за владеене на български език от
обвиняемия
Чл. 395б. (1) Съдът и органите на досъдебното производство могат във всяко положение
на делото да установяват обстоятелството, че
обвиняемият не владее български език.
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(2) Постановлението на разследващия орган, с което се установява, че обвиняемият
владее български език, подлежи на обжалване
пред наблюдаващия прокурор.
(3) Определението или разпореждането на
съда, с което се установява, че обвиняемият
владее български език, се обжалва по реда
на глава двадесет и втора.

обвиняемия и пострадалия, както и наличието
на основание за отвод.
(3) Не могат да бъдат преводачи лицата,
посочени в чл. 148, ал. 1, т. 1 – 3.
(4) Актът за назначаване се връчва на преводача, след което му се разясняват правата
и задълженията, както и отговорността, която
носи, ако извърши неверен превод.

Отказ от правото на превод на документи
Чл. 395в. (1) Съдът и органите на досъдебното производство разясняват на обвиняемия
правото да откаже писмен или устен превод
на актовете и документите по чл. 395а.
(2) Отказът се отразява в протокол, който се
подписва от обвиняемия и неговия защитник,
освен когато е направен в съдебно заседание.

Правила за участие на преводача
Чл. 395ж. (1) Преводачът участва във всички
действия, в които участва и обвиняемият, както
и при срещите му със защитника по повод провеждане на разпит на обвиняемия или негови
искания, бележки, възражения и жалби.
(2) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, устният превод
може да се извърши чрез видеоконференция,
телефонна конференция или чрез друго техническо средство.
(3) За неявяване или отказ да извърши
превода без уважителни причини преводачът
се наказва с глоба до петстотин лева. Ако
преводачът посочи уважителни причини за
неявяването си, глобата се отменя.

Отказ за предоставяне на писмен или устен
превод на документи
Чл. 395г. (1) Съдът и разследващият орган
могат да откажат предоставянето на писмен
или устен превод на документите по чл. 395а,
ал. 2, когато те не са от съществено значение за упражняване на правото на защита,
както и да откажат писмен превод на части
от тях, когато те са неотносими към правото
на обвиняемия на защита.
(2) Постановлението на разследващия
орган, с което на обвиняемия се отказва
писмен или устен превод на документи или
на части от тях, подлежи на обжалване пред
наблюдаващия прокурор в тридневен срок.
Постановлението на наблюдаващия прокурор
е окончателно.
(3) Определението или разпореждането
на съда, с което на обвиняемия се отказва
писмен или устен превод на документи или
на части от тях, се обжалва по реда на глава
двадесет и втора.
Възражение срещу точността на превода
Чл. 395д. (1) Обвиняемият има право на
възражение срещу точността на превода във
всяко положение на делото.
(2) Когато установи, че възражението е
основателно, съответният орган отстранява
преводача и назначава нов или разпорежда
повторен превод.
Назначаване на преводач
Чл. 395е. (1) Съдът и органите на досъдебното производство посочват в акта, с който се
назначава преводач, данни за езиците, които
владее обвиняемият, трите имена, образованието и специалността на преводача или
наименованието на учреждението, в което
работи, и вида на превода.
(2) Органът, който назначава преводача, го
призовава, проверява неговата самоличност,
образование и специалност, отношенията му с

Тълковник
Чл. 395з. (1) Когато обвиняемият е глух или
ням, назначава се тълковник.
(2) Правилата на тази глава се прилагат и
по отношение на тълковника.“
Допълнителна разпоредба
§ 5. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.
относно правото на устен и писмен превод в
наказателното производство (OB L 280/1 от
26 октомври 2010 г.).
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и
71 от 2013 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В наименованието на глава двадесет и първа след думата „лица“ се добавя „и преводачи“.
2. Създава се чл. 395а:
„Чл. 395а. В гражданското, наказателното или
административното производство се назначава
преводач, когато това е предвидено в закон.“
3. В чл. 396:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „За
преводач се назначава лице от съответния списък
на специалистите, утвърдени за преводачи.“;
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б) в ал. 2 след думите „вещо лице“ се добавя
„или преводач“.
4. В чл. 397 след думите „вещо лице“ се
добавя „или за преводач, лице“.
5. В чл. 398:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и за преводачи“;
б) в ал. 3 след думите „вещо лице“ се добавя
„или преводач“.
6. В чл. 399, ал. 1 и 2 след думите „вещи
лица“ се добавя „и преводачи“.
7. В чл. 400, ал. 1 след думите „вещо лице“
се добавя „или преводач“.
8. В чл. 402, ал. 1 след думите „вещи лица“
се добавя „и преводачи“.
9. В чл. 403:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Министърът на правосъдието съгласувано с Висшия съдебен съвет издава наредба за:
1. реда и сроковете за предложения за
включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за преводачи;
2. условията, на които трябва да отговарят
специалистите, утвърдени за преводачи;
3. условията и реда за определяне възнагражденията на преводачите.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя
така:
„(3) Наредбите по ал. 1 и 2 се обнародват
в „Държавен вестник“.“
§ 7. Наредбата по чл. 403, ал. 2 от Закона
за съдебната власт се издава в двумесечен срок
от влизането в сила на този закон.
§ 8. Параграф 4 относно чл. 395д влиза в
сила от деня на влизане в сила на наредбата
по чл. 403, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 27 февруари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1476

УКАЗ № 41
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта, приет от
ХLIІ Народно събрание на 27 февруари 2014 г.
Издаден в София на 5 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта (обн.,
ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конс т и т у ц ион н и я с ъд о т 1997 г. – бр. 53 о т
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., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г. и бр. 15
и 68 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „физическото развитие“ се заменят с „физическата активност“.
§ 2. В чл. 4а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „спортни обекти и съоръжения“ се заменят със „спортни обекти,
съоръжения и обекти за социален туризъм“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. подпомагат дейността на спортните
организации, регистрирани като юридически
лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, които предоставят
безплатни занимания с двигателна активност и
спорт на деца, ученици, студенти и на лица в
неравностойно положение, чрез финансиране
на техни дейности, програми и ползване на
спортни обекти и съоръжения – общинска
собственост;“.
3. Създава се т. 6:
„6. самостоятелно и/или в сътрудничество
със спортни организации, регистрирани като
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност,
могат да създават детско-юношески спортни
школи и ученически спортни школи на територията на съответната община;“.
4. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 3. В чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „стратегия“ се добавя „за период от 10 години“ и след думата
„спорта“ се добавя „за срок от 4 години“.
2. Създава се т. 1а:
„1а. приема годишни национални програми за изпълнение на националната програма
по т. 1;“.
3. В т. 3 след думите „осъществяването на“
се добавя „националната стратегия“ и думите
„националната спортна програма“ се заменят
с „и националните програми по т. 1 и 1а“.
4. Точка 17 се изменя така:
„17. приема и подпомага програми за
повишаване на квалификацията, професионалната реализация и преквалификацията на
спортно-педагогическите кадри;“.
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5. В т. 18 след думата „дейността“ се добавя
„на органите на държавната и местната власт
и спортните организации“.
§ 4. В чл. 8а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Министерството на
образованието и науката“ се добавя „Министерството на здравеопазването, Министерството
на околната среда и водите, Министерството
на труда и социалната политика, Българската
академия на науките“.
2. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и по националните програми по чл. 8, ал. 3, т. 1а“.
§ 5. В чл. 8б думата „има“ се заменя с
„може да създава“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 след думата „граждани“
се добавя „регистрирани като“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. да реализират дейностите по чл. 11,
ал. 2;“.
2. Досегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съответно т. 2, 3, 4 и 5.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 4 накрая се добавя „по чл. 7, т. 3“.
§ 9. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Спортна лицензия се издава на организация по ал. 1, която отговаря на следните
изисквания:
1. за спортна федерация:
а) регистрирана е като юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност
организиране и провеждане на тренировъчен
и състезателен процес по определен вид спорт,
по сходни видове спорт или развиваща спортове по чл. 14, ал. 2 или 3;
б) има изградена структура като сдружение
на поне 7 спортни клуба, регистрирани в не
по-малко от три административни области
на Република България;
в) има приети правила за провеждане на
състезанията, включени в държавния спортен
календар по спорта или по сходните видове
спорт, който ще развива и управлява;
г) приела е правила за категоризация на
членуващите в нея спортни клубове по критерии, определени с правилника за прилагане
на закона;
2. за национална спортна организация:
а) регистрирана е като юридическо лице
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
б) в нея членуват най-малко две трети от
спортните федерации, осъществяващи дейност
в съответната предметна област на системата
за физическо възпитание, спорт и социален
туризъм;
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в) има приета програма за развитие в
съответната предметна област, съобразена с
действащата национална програма за развитие
на физическото възпитание и спорта.“
§ 10. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „едномесечен“ се заменя
с „двумесечен“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „само
още веднъж“ се заличават.
§ 11. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2, буква „а“ думите „чл. 15,
ал. 2“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 2, буква „б“.
2. В ал. 4, т. 6 накрая се добавя „освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията“.
§ 12. В чл. 17в, ал. 1, т. 5 след думата
„общините“ се поставя запетая и се добавя
„освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията“.
§ 13. Член 17г се изменя така:
„Чл. 17г. (1) Заповедите, с които се издава, подновява, отказва или отнема спортна
лицензия, подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалването не спира изпълнението
на заповедите по ал. 1.“
§ 14. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Министърът на младежта и
спорта организира създаването и води публичен национален регистър на лицензираните
спортни организации и на членуващите в тях
спортни клубове.
(2) Спортните клубове, членуващи в лицензирана спортна федерация, придобиват
права да участват в държавни първенства и
в международни състезания, да организират
аматьорски и професионални отбори, да
получават държавна подкрепа и да ползват
спортни обекти и съоръжения – държавна и
общинска собственост, по установения за това
ред и след вписване в регистъра по ал. 1.“
§ 15. В чл. 21, ал. 4 думите „физически
упражнения и спорт на учениците с увреждания“ се заменят с „адаптирани физически
упражнения и спорт за ученици със специални
образователни потребности“.
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „по предложение на“ се
заменят с „по предложение и след съгласуване с“.
2. Създават се ал. 13 и 14:
„(13) За всяка учебна година директорите
на държавните спортни училища съгласуват
с министъра на младежта и спорта осигуряването на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния, спортно-състезателния и
възстановителния процес на учениците.
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(14) Спортните училища са центрове за
подготовка на резерв на спорта за високи
постижения, в които се създават и развиват
олимпийски звена от ученици с изявен спортен талант.“
§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министерството на младежта и спорта
подпомага дейности на спортни организации,
свързани с адаптираната физическа активност
на хората с увреждания.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 18. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Спортът за високи постижения се
развива при зачитане на спортната етика,
защита на здравето, моралната и физическата
неприкосновеност на спортистите.“
§ 19. Член 40 се отменя.
§ 20. В чл. 41б, т. 2 буква „а“ се изменя
така:
„а) организиране на допинг-тествания;“.
§ 21. В чл. 41в, т. 2 след думата „проверките“ се поставя точка и запетая и текстът
докрая се заличава.
§ 22. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Общинските съвети приемат
програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм.
(2) Общините финансират и подпомагат:
1. програми и дейности за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта
и социалния туризъм за деца от детските
градини, ученици от училищата от всички
степени на образование, както и за деца и
ученици от извънучилищните звена от системата на народната просвета;
2. създаването на условия за занимания
с физически упражнения, спорт и социален
туризъм на деца, младежи и граждани и
условия за развитието на спорта за всички;
3. изграждането, реконструкцията, модернизацията и управлението на общинските
спортни обекти и съоръжения и на туристическата база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечените
райони.
(3) Общините могат да подпомагат спортни
организации, спортни училища и туристически
дружества, чиито седалища и дейност са на
територията на общината.
(4) Общините могат да подпомагат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани
за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата
и младежта да се занимават с физически
упражнения, спорт, спортни игри и туризъм
сред природата.
(5) Не могат да ползват общински средства и да се подпомагат от общините спортни организации, които не са регистрирани

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

като юридически лица с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна
дейност по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
(6) Условията и редът за финансиране и
подпомагане се определят с наредби на общинските съвети.“
§ 23. В чл. 59а, т. 9 накрая се добавя „и
на годишните програми по чл. 8, ал. 3, т. 1а“.
§ 24. В чл. 59б, ал. 7 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „медалист“ се добавя
„или от съответната спортна организация,
когато медалистът е починал“ и се поставя
запетая.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „удостоверено с декларация от съответната спортна организация, представена
пред Българския олимпийски комитет“.
§ 25. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Държавата подпомага спортната
дейност на лицензираните спортни организации и техните членове, както и учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност
в държавните спортни училища, при условия
и по ред, определени с наредба на министъра
на младежта и спорта.
(2) Държавата може да подпомага спортисти при условия и по ред, определени от
министъра на младежта и спорта.
(3) Условията и редът за финансово подпомагане на изграждането, реконструкцията и
модернизацията на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна
и общинска собственост, както и материалнотехническата база, ползвана от държавните
спортни училища, се определят с наредба на
министъра на младежта и спорта.
(4) Държавата може да подпомага юридически лица с нестопанска цел, регистрирани
за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата
и младежта да се занимават с физически
упражнения, спорт, спортни игри и туризъм
сред природата.
(5) Не могат да ползват държавни средства
и субсидии и да се подпомагат от държавата
спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.“
§ 26. В чл. 64 думите „министъра на финансите“ и запетаята след тях се заличават.
§ 27. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Спортна организация, нарушила разпоредбата на чл. 6, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
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„(4) Спортна организация, допуснала нарушение на забраните по чл. 45, ал. 1 и 2,
се наказва с имуществена санкция в размер
от 1000 до 3000 лв.“
§ 28. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава нова т. 23:
„23. „Олимпийско звено от ученици“ е
състав от ученици с изявен талант и перспективи за развитие по вид спорт, които се
обучават в спортните училища.“
Заключителна разпоредба
§ 29. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон министърът на младежта
и спорта издава наредбите по чл. 63, ал. 1
и 3 и подзаконовите нормативни актове по
прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 27 февруари 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1478

УКАЗ № 42
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
признаване на професионални квалификации,
приет от ХLIІ Народно събрание на 28 февруари 2014 г.
Издаден в София на 5 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
признаване на професионални квалификации
(обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74
от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от
2011 г. и бр. 68 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 72, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „присъединили се към Европейския съюз
преди Република България“.
2. Създава се т. 4:
„4. от датата, посочена в Директива 2005/36/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно признаването на професионалните
квалификации – за държавите членки, присъединили се към Европейския съюз след Република България.“
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§ 2. В § 5 от допълнителните разпоредби след
думата „посредници“ думите „и на“ се заличават
и накрая се добавя „и на Директива 2013/25/
ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране
на някои директиви в областта на правото на
установяване и свободното предоставяне на
услуги поради присъединяването на Република
Хърватия (ОВ, L 158/368 от 10 юни 2013 г.)“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 28 февруари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1477

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
авторското право и сродните му права, приет от
ХLIІ Народно събрание на 28 февруари 2014 г.
Издаден в София на 5 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
авторското право и сродните му права (обн.,
ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г.,
бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77
от 2002 г., бр. 28, 43 и 74 от 2005 г., бр. 99
и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 1 след думата „управление“
се поставя запетая и се добавя „актовете на
съдилищата“.
§ 2. В чл. 27 се създава ал. 3:
„(3) При музикални произведения с текст
и музикалнодраматични произведения срокът
по ал. 1 изтича седемдесет години след смърт
та 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.“
§ 3. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
„(3) Авторите могат свободно да избират
на коя или кои организации за колективно
управление на права да станат членове, като
им предоставят за управление свои права.
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(4) Организация за колективно управление
на права може да отстъпва на ползвател само
права, които изрично са є били поверени за
управление от нейни членове или от сродни
организации от чужбина, с които има сключени договори за взаимно представителство
и техните членове, или поверени за управление по силата на споразумения по чл. 40б,
ал. 4 и 5. Тя може да отстъпва на ползвател
права на лице, което не е неин член и не
я е овластило да действа от негово име по
силата на такъв договор за взаимно представителство или споразумение само в случаите,
предвидени в този закон.
(5) Организация за колективно управление
на права може да отстъпва на ползвател само
права в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения,
установени в издаденото є удостоверение по
чл. 40б, ал. 9.“
2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно ал. 6, 7, 8, 9 и 10.
3. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се
изменя така:
„(11) В случаите, в които този закон
предвижда предоставянето на съгласието на
авторите да става само чрез организация за
колективно управление на права, всяка от
организациите, които законно управляват съответните права, може да действа и от името
на автори, които не са нейни членове, не са
членове на сродни организации от чужбина,
с които има сключени договори за взаимно
представителство, както и не са членове на
организации, с които тя има сключени споразумения по чл. 40б, ал. 4 и 5, доколкото
някои от тях не са изразили писмено несъгласие с това. В тези случаи организацията за
колективно управление на права трябва да
уреди отношенията си с всеки от така представляваните автори по същия начин, както
със своите членове.“
4. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 12 и 13.
§ 4. В чл. 40б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 7 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“;
б) точка 10 се изменя така:
„10. заверено копие от споразумение по
ал. 4 в случаите, когато има регистрирана
или пререгистрирана организация за същата
категория права, за същите видове произведения и други обекти на закрила, както и за
същите начини на използване;“.
2. В ал. 4 в текста преди т. 1 след думите „извършва регистрация“ се добавя „или
пререгистрация“, след думите „извършена
регистрация“ се добавя „или пререгистрация“,
а след думата „регистриране“ се добавя „или
пререгистриране“.
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3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Приоритетът на подадените заявления с
оглед изискванията на ал. 4 се определя в
зависимост от датата на първата регистрация
на съответната организация в Министерството
на културата.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случай че заинтересованите организации за колективно управление на права не
постигнат писмено споразумение по смисъла
на ал. 4 и 5, всяка от тях може да поиска
решаване на спора по реда на чл. 40ж. Другата страна не може да откаже провеждането
на медиация.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“, а думите
„ал. 11“ се заменят с „ал. 12“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
9. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.
10. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“.
§ 5. В чл. 40г, ал. 2 се създава т. 4а:
„4а. сродните чуждестранни организации,
с които са сключени договори за взаимно
представителство, със съответно посочване
на категориите права, видовете произведения
и други обекти на закрила, както и начини
на използване, а за договорите за взаимно
представителство – и срока и територията, за
които на организациите са отстъпени права
за колективно управление;“.
§ 6. В чл. 40д, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. списък на новоприетите и напусналите
членове, както и категориите права, видовете
произведения и начини на използване, по
отношение на които новоприетите членове
са отстъпили на организацията права за колективно управление;
3. списък на сродните чуждестранни организации, с които са сключени или са прекратени договори за взаимно представителство, с
посочване на срока, територията, категориите
права, начините на използване, видовете
произведения и други обекти на закрила, за
които се отнасят сключените договори за
взаимно представителство;“.
§ 7. В чл. 58, ал. 1, изречение второ накрая
се добавя „а в случаите по ал. 2 – и точен
отчет за прихода от концерта“.
§ 8. В чл. 76 ал. 2 се изменя така:
„(2) 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.“
§ 9. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Заглавието се изменя така: „Вторично
използване на звукозаписи“.
2. Досегашният текст става ал. 1.
3. Създава се ал. 2:
„(2) 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.“
4. Създава се ал. 3:
„(3) 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.“
§ 10. Създава се чл. 77а:
„Допълнително възнаграждение
Чл. 77а. (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
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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.“
§ 11. Член 82 се изменя така:
„Времетраене
Чл. 82. (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.“
§ 12. В чл. 84 след числото „37“ се поставя
запетая и се добавя „42“.
§ 13. Член 89 се изменя така:
„Времетраене
Чл. 89. (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
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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.“
§ 14. В чл. 90б, изречение второ думите „следваща годината на създаването на
произведението“ се заменят с „през която е
направен записът“, а думата „разгласен“ се
заменя със „законно съобщен на публиката“.
§ 15. В чл. 91, ал. 1, т. 4 накрая се добавя
„ако това се извършва в места, достъпни за
публика срещу заплащане на входна такса“.
§ 16. В чл. 95а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „ал. 7“ се заменят
с „ал. 8“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) 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 по ал. 1, т. 1, когато
предявяват искове или искат налагането на
мерки, не следва да установяват индивидуални
права на управление, съответно за защита,
поверени им от техни членове и от сродни
организации от чужбина, с които са сключили договори за взаимно представителство на
техни членове. В тези случаи разпоредбата
на чл. 26, ал. 4 от Гражданския процесуален
кодекс не се прилага.“
§ 17. В чл. 97, ал. 4 след думите „изискване по“ се добавя „чл. 40, ал. 4, 5 и 11“ и се
поставя запетая.
§ 18. В допълнителните разпоредби се
правят следните допълнения:
1. В § 2 се създава т. 5а:
„5а. „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;“.
2. Създава се § 5г:
„§ 5г. 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.).“
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Преходни разпоредби
§ 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 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.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 28 февруари 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1512
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РЕШЕНИЕ

з а п риема не на п роцед у рн и п ра ви ла з а
пред ложени я за със тав на Центра лната
избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместникпредседатели и секретар на Централната
избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 47, ал. 1 и § 12 от
преходните и заключителните разпоредби на
Изборния кодекс
РЕШИ:
Приема процедурни правила за предложения
за състав на Централната избирателна комисия,
изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на
Централната избирателна комисия:
1. Българските неправителствени организации правят предложенията си за членове на
Централната избирателна комисия чрез деловодството на Народното събрание до народни
представители и парламентарни групи в срок
до 11 март 2014 г. включително.
Предложенията се придружават с писмени мотиви и писмено изразено съгласие на кандидата.
Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 1 и 2 от
Изборния кодекс.
2. Комисията за взаимодействие с граждански
организации и движения провежда изслушване
на всички предложени кандидати по т. 1 на 12
март 2014 г. от 14.30 ч.
Заседанието се излъчва в реално време в
специалната секция на интернет страницата на
Народното събрание.
3. Предложения за членове на Централната
избирателна комисия се правят от народни
представители, парламентарни групи, както и
от партиите и коалициите, които имат избрани
с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно
представени, до Комисията по правни въпроси
в срок до 13 март 2014 г. включително.
Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 1 и 2
от Изборния кодекс. Предложенията се придружават с писмени мотиви, а когато предложението
е въз основа на предложение на неправителствена
организация, това се отбелязва в него.
Към предложенията се прилагат следните
документи:
– писмено съгласие на кандидата по образец,
приложение № 1 към решението;
– писмена декларация на кандидата, че отговаря на условията по чл. 50, ал. 1 от Изборния кодекс по образец, приложение № 2 към
решението;
– подробна автобиография;
– ксерокопие от диплома за завършено висше
образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; препоръчително е висшето образование да е по право,
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информатика и компютърни науки, математика,
обществени комуникации и информационни
науки, политически науки и социология;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът
отговаря на изискванията за професионален опит;
– свидетелство за съдимост.
В случай че към момента на внасяне на предложението не са представени всички необходими
документи, съответният кандидат следва да ги
представи в срок до 18 март 2014 г. включително.
4. Предложенията, мотивите към тях, приложените документи по т. 3 и имената на вносителите се публикуват незабавно след постъпването им на специалната секция на интернет
страницата на Народното събрание.
Публикуването на информацията се извършва
в съответствие със Закона за защита на личните
данни.
5. За предложените кандидати могат да се
изразяват становища и да се поставят въпроси
на e-mail: kpv1@parliament.bg, или по пощата в
срок до 17 март 2014 г.
6. Комисията по правни въпроси провежда
публичната процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс чрез провеждане на изслушване.
Заседанието на Комисията по правни въпроси
се провежда на 17 март 2014 г. от 10.00 ч.
На заседанието на Комисията могат да бъдат
поканени представители на администрацията
на президента, които да участват в дискусията.
Председателят на Комисията представя информация за предложените кандидати.
Комисията по правни въпроси изслушва
кандидатите, които отговарят на изискванията,
по поредността на внасяне на предложенията.
Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография в
изложение до 5 минути за всеки кандидат.
Народните представители могат да задават
въпроси към кандидата. Времето за изложение
на въпросите е до 2 минути.
На всеки кандидат се предоставя право на
отговор след задаването на всички въпроси към
него. Времето за отговор на всеки въпрос е до
3 минути, но не повече от общо 10 минути.
Заседанието на Комисията по правни въпроси
е публично и се излъчва пряко по обществените
радио и телевизия, както и в реално време в
интернет на специалната секция на страницата
на Народното събрание.
След приключване на публичната процедура
Комисията по правни въпроси предоставя на
парламентарните групи и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени, както и на
президента на републиката, доклад за проведената публична процедура.
7. След провеждането на публичната процедура
парламентарно представените партии и коалиции
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правят предложение до Народното събрание за
избор на председател, заместник-председатели и
секретар на Централната избирателна комисия
в срок до 18 март 2014 г. включително.
8. След провеждането на публичната процедура парламентарно представените партии и
коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени, правят предложения
до президента на републиката за назначаване на
останалите членове на Централната избирателна
комисия при спазване изискването на чл. 46,
ал. 8 от Изборния кодекс в срок до 18 март
2014 г. включително.
9. Изборът на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна
комисия се произвежда от Народното събрание
на 20 март 2014 г.
Кандидатът се представя от вносител на
предложението – до 2 минути.
Народното събрание провежда разискванията
след представянето на всички кандидати и по
реда на Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание.
Народното събрание избира председател, заместник-председатели и секретар на Централната
избирателна комисия. Гласуването е явно чрез
компютризирана система за гласуване.
Решението е прието от 42-то Народно събрание
на 7 март 2014 г. и е подпечатано с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната
избирателна комисия, изслушване на кандидатите
и избор на председател, заместник-председатели
и секретар на Централната избирателна комисия
Д Е К ЛАРАЦ И Я
Долуподписаният/ата ....................................... ,
с ЕГН …………...………………, л.к. № .......................... ,
изд. на ……………………. от МВР .................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на
Централната избирателна комисия.
Декларатор:

Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната
избирателна комисия, изслушване на кандидатите
и избор на председател, заместник-председатели
и секретар на Централната избирателна комисия
Д Е К ЛАРАЦ И Я
Долуподписаният/ата ....................................... ,
с ЕГН …………...………………, л.к. № .......................... ,
изд. на ……………………. от МВР .................................
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Отговарям на изискванията за член на Централната избирателна комисия по чл. 50 от Изборния кодекс.
Декларатор:
1604

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на отбраната на Република България и министъра на отбраната
на Кралство Белгия за сътрудничество в
областта на отбраната и военните отношения
(Одобрен с Решение № 493 от 22 август 2013 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 21 февруари 2014 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и министъра на отбраната на Кралство Белгия, наричани по-долу „Участниците“,
Вземайки предвид постановките на Северноатлантическия договор от 4 април 1949 г.;
Следвайки постановките на Споразумението
между Страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните Сили (NATO
SOFA), подписано в Лондон на 19 юни 1951 г.;
Като дават своя принос към укрепването
на международната сигурност и стабилност в
рамките на ООН, НАТО, както и ОССЕ и ЕС;
Заявявайки стремежа си да интензифицират
добрите и стимулиращи връзки помежду си;
Изявявайки желанието си да допълват и
укрепнат сътрудничеството по въпроси от
общ интерес;
Постигнаха следното разбирателство:
Раздел 1
Цел и обхват
1.1. Този Меморандум за разбирателство в
областта на отбраната и военните отношения
(наричан по-долу МзР) установява рамката
за сътрудничество в областта на отбраната
и военните отношения между Участниците в
области от взаимен интерес.
1.2. Този МзР не предвижда конфликт с националното законодателство и съществуващите
двустранни и многостранни споразумения, по
които Участниците са страни. В случай на
възникване на подобен конфликт Участниците се уведомяват взаимно и предприемат
консултации помежду си по съответните теми.
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Раздел 2
Области и форми на сътрудничество
2.1. Сътрудничеството се осъществява
на английски или френски език и може да
включва и следните теми:
a) отбранителна политика и военни аспекти
на сигурността;
b) бюджетиране и финансови въпроси;
c) структура на логистичната поддръжка;
d) въпроси, свързани с опазване на природната среда;
e) военно образование и обучение;
f) хуманитарни операции, операции по
поддържане на мира и операции по управление на кризи;
g) други области, договорени чрез изразено
в писмен вид съгласие на Участниците.
2.2. Формите на сътрудничеството могат
да бъдат, както следва:
a) официални посещения, работни срещи
и семинари;
b) консултации, обмяна на опит;
c) военно обучение и военни учения;
d) обмен на информация, материали и
личен състав;
e) културни и спортни дейности;
f) други дейности, договорени чрез изразено
в писмен вид съгласие на Участниците.
2.3. Изпълнението на разпоредбите на този
МзР може да бъде обект на отделни подробно разработени споразумения, подписани от
упълномощени представители на Участниците.
Раздел 3
Планиране
До края на всяка календарна година Участниците постигат съгласие по общите дейности
за следващата година и ако е необходимо,
изготвят подробен план за сътрудничество.
Този план може да бъде променян по всяко
време след постигане на взаимно съгласие.
Раздел 4
Финансови аспекти
В случай че не е налице друго решение,
взето от Участниците, всеки Участник покрива
собствените си разходи, направени във връзка
с изпълнението на този МзР.
Раздел 5
Защита на класифицираната информация
5.1. Разпоредбите на този раздел се прилагат
до влизането в сила на двустранното споразумение за защита на обменената класифицирана информация, което ще бъде прилагано
от Участниците.
5.2. Участниците поемат задължението да
използват, обработват и гарантират защитата
на всякакъв вид класифицирана информация,
до която имат достъп в рамките на този МзР
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в съответствие с националните закони и правилници по защита на класифицираната информация, валидни в страните на Участниците.
5.3. При обмен на класифицирана информация страните се споразумяват, че следните
нива на класификация са еквивалентни и
отговарят на нивата на класификация за сигурност, посочени в националните закони и
правилници на съответната Страна:
За Република
България:

За Кралство
Белгия:

СТРОГО
СЕКРЕТНО

Trѓs secret/Zeer Geheim
(Закон 11.12.1998)

СЕКРЕТНО

Secret/Geheim
(Закон 11.12.1998)

ПОВЕРИТЕЛНО
ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

Confidentiel/Vertrouwelijk
(Закон 11.12.1998)
Нивото на класификация
„Diffusion restreinte/Beperkte
Verspreiding“ не се включва
в нивата на класифицирана
информация по сигурността
в Белгия. Белгия обработва и
осигурява защита на информация с ниво ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ по начин, който
не е по-малко строг, отколкото
нормите и процедурите, описани за RESTREINT UE/EU
RESTRICTED в правилника
по сигурността на Съвета на
Европейския съюз.

5.4. В случаите, когато се предоставя национална класифицирана информация от едната
Страна на другата, Страната, на която е предоставена информацията, следва да осигури
защита за нея в съответствие със стандартите
на НАТО във вида им, описан в документа
на НАТО CM (2002) 49 (Сигурност в рамките
на Организацията на Северноатлантическия
договор) и неговите допълнителни директиви.
5.5. Класифицираната информация се предава единствено посредством официални канали
между компетентните власти на Участниците.
5.6. Достъпът до класифицирана информация се ограничава единствено до онези лица,
чиито задължения изискват подобен достъп и
които притежават съответното ниво на достъп
според националното законодателство. В съответствие с националните закони, правилници
и процедури всеки Участник е отговорен за
осигуряването на допускане до класифицирана
информация по сигурността на всички лица от
неговата националност, упълномощени да имат
достъп до класифицирана информация, независимо от нивото на нейната класификация.
5.7. Класифицираната информация, получена в рамките на този МзР, не трябва да бъде
предавана и разгласявана на трети страни
без предварителното одобрение, изразено в
писмен вид, на другия Участник.
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5.8. Участникът, генерирал информацията,
следва да бъде уведомен незабавно за всички
случаи на загуба, компрометиране или възможност за загуба или компрометиране на
негова класифицирана информация. Участникът, получаващ информацията, следва да
извърши разследващи дейности, за да дефинира
обстоятелствата, довели до загуба или компрометиране на класифицирана информация
и също така следва да уведоми Участника,
генерирал информацията, за резултатите от
тези дейности и за мерките, предприети с оглед
предотвратяване на подобни случаи в бъдеще.
Раздел 6
Предявяване на искове
Искове, произтичащи от и проявяващи се
по този МзР, се разглеждат в съответствие с
разпоредбите на NATO SOFA.
Раздел 7
Спорове
Спорове, възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този МзР, ще
бъдат разрешавани в дух на разбирателство
чрез преговори между Участниците.
Раздел 8
Окончателни разпоредби
8.1. Този МзР влиза в сила от датата на
подписването му. Той остава в сила за неограничен период от време, освен ако който
да било от Участниците уведоми в писмен
вид другия Участник шест месеца предварително относно намерението си да прекрати
Меморандума.
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8.2. Въпреки прекратяването на този МзР
разпоредбите от раздел 5 (Защита на класифицираната информация) остават в сила, а
разпоредбите на раздел 4 (Финансови аспекти),
раздел 6 (Предявяване на искове) и раздел 7
(Спорове) остават в сила до уреждане на
неизплатените плащания и неразрешените
спорове.
8.3. Изменения на този МзР могат да бъдат внасяни по всяко време чрез изразено в
писмен вид взаимно съгласие на Участниците.
Такива изменения влизат в сила от датата на
последното подписване.
8.4. Протоколът за съгласие между началника на Генералния щаб на въоръжените
сили на Република България и началника
на Генералния щаб на въоръжените сили на
Кралство Белгия относно принципите на двустранно сътрудничество във военната област,
подписан в Брюксел на 27 април 1993 г., и
Споразумението между Министерството на
отбраната на Република България и министъра
на националната отбрана на Кралство Белгия
за установяване на контакти във военната
област, подписано в София на 5 декември
1994 г., прекратяват действието си от датата
на влизане в сила на този МзР.
Подписан в Атина на 21.02.2014 г. в два
оригинални екземпляра на английски език,
по един за всеки един от Участниците.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Ангел Найденов,
министър
на отбраната

За министър на
отбраната на
Кралство Белгия:
Питър Де Крем,
министър
на отбраната
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