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урежда статута на правните фиrури на прокуриста /физическо лице, натоварено и 
упълномощено от търговец да управлява фирмата му срещу възнаграждение/, търговския 
пълномощник /лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното 

действия срещу възнаграждение/, търговския помощник, както и същинския търговски 
представител /лице, което самостоятелно или по занятие сътрудничи на . друг търговец при 
извършване на търговската му дейност/. 

С оглед пълнота на информацията предлагаме вместо резюме на тази важна · материя да 
бъде приложена Глава шеста от ТЗ към отговора. 

З. Каква защита се предоставя съгласно правото във вашата страна1 
а) какви правни удовлетворения могат да се търсят от физически и юридически 

лица? 
Според проявната форма на правонарушенията гражданският процес предлага три 

основни способа на защита: 
а/ исков процес- по повод правен спор. В исковия процес се установява действителното 

положение, което се потвърждава със сила на пресъдено нещо, което прави по-нататък спора 

невъзможен. Страните трябва да съблюдават това установено от съда положение. 
6/ изпълнителен про,цес- цели се доставяне принудително на правоимащия дължимото / 

пари, вещи, действие/. Налице е принудително удовлетворяване. 
в/обезпечителен процес-прилага се при опасност от такова поведение, което заплашва 

осъществя·ването на правото. С обезпечителната мярка, която се. постановява в обезпечителен 
процес се цели да се запази непроменено правното и фактическо състояние, докато трае 
исковия процес относно спорното право. 

Съдилищата в България са установени от Конституцията и Закона за съдебната власт. 
Гражданският процесуален кодекс определя правилата за подсъдността на делата. В чл. 

79 ГПК е посочено, че на районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на 

тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. Това са исковете за 

установяване и оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под 

запрещение или за отменянето му; исковете по граждански и търговски дела с цена на иска 

над 100 000 лв , както и някои други искове, определени със закон. 

б) към кои съдилища те могат да се обърнат} 

Съдилищата в България са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба 
за защита и съдействие на лични и имуществени права. 

И. Взаимно признаване на професионална квалификация 
Обучение 

1. Какви са продължителността и съдържанието на обучението, водещо до 

достъп до професията и/или до професионалната дейност като лекар, сестра, 
отговаряща за общо медицинско обслужване, стоматолог, акушерка, 
ветеринарен хирург, фармацевт и архитект, като се имат предвид 
изискванията, определени за въпросните професии (в областта на 

медицината), и критериите на членове З и 4 от Директивата за архитектите 
(Директива 85/384/ЕИО)? (Бяла книга, етап 11). 

Продължителността и съдържанието на обучението, водещо до достъп до професиите, 
регламентирани с Директиви на ЕС се определят в еднните държавни изисквания( стандарти) за 
съответната специалност. Минималният срок е: 

- лекар - 6 учебни години 
- медицинска сестра - 3 учебни години 
- стоматолог - 5 учебни години 
- акушерка - 3 учебни години 
- ветеринарен хирург - 5 учебни години 
- фармацевт - 5 учебни години 
- архитект - 5 учебни години. 

Едновременно с образованието се придобива и съответната професионална 
квалификация, условията за което са посочени в единните държавни изисквания за дадената 
специалност. Минималният хорариум на задължителните учебни дисциплини и обемът и 
съдържанието на практическата подготовка също се определят от тези изисквания. 
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1. Досrьп до медицински професии и условия за откриване на частни здравни заведения 

1 .1 . Условия за упражняване на медицински професии 
1.1.1. Съгласно чл. 88 от Закона за народното здраве право да упражняват медицинска 

професия имат само лицата, които са завършили съответните медицински учебни заведения. 
Удостоверяването на спазването на това изискване става с диплома за завършено образование, 
издадена от съответното медицинско учебно заведение. 

Признаването на дипломи за висше образование, издадени от чуждестранни висши 
учебни заведения /BV3/ , става по реда на Указ за признаване на дипломи за висше 
образование, издадени от чуждестранни BV3 (обн. ДВ бр. 95/1949 г., изм . ДВ бр. 68/1988 r.). 
Съгласно този Указ министърът на образованието, науката и технологиите назначава комисия , 
която разrлежда документите и взима решение, подлежащо на утвърждаване от него . Въз 
основа на това решение МОНТ издава специална диплома, която дава на лицето права, 

еднакви с тези, произтичащи от издадените от български BV3 дипломи . 
Документите за образование, издадени от училища и полувисши учебни заведения в 

други държави, се признват в България след заверка от МОНТ съгласно Наредба N 29/1989 г. 
(обн. ДВ /75 г . ). 

За упражняването на медицинска професия чл. 93 от ЗНЗ изисква висшите, полувисшите 
и средни медицински работници да не са прекъсвали упражняването на професията си повече 
от 5 г. или да са започнали упражняването й в срок от 5 г. от завършването. Ако има повече от 
5 г. неупражняване на професията, те трябва да положат изпит пред комисия и по програма, 
определена от МЗ. 

1.2. Условия и ред за упражняване на частна медицинска практика за откриване на 
частно здравно заведение 

Чл. 19 ал. 3 от Закона за пребиваване на чужденците в Р България гласи: ,, Чужденците 
могат да извършват стопанска дейност или да упражняват свободна професия на територията 
на Р България след регистрация или получаване наразрешение за това по реда, определен в 
съответния закон". Съответният закон в случая е Законът за народното здраве /ЗНЗ/, който не 
посочва като изискване за упражняване на частна медицинска практика и откриване на частни 

здравни заведения медицинските специалисти да бъдат български граждани. 
Режимът за упражняване на частна медицинска . практика в кабинет е регистрационен . 

Съгласно ЗНЗ право да упражняват частна медицинска практика имат правоспособни 
медицински специалисти. Те се регистрират в общинския съвет, на територията на който се 
установяват за частна практика след представяне на: 

- документ за правоспособност и удостоверение за трудов стаж; 
- заключение от органите на Държавния санитарен контрол за помещението, в което ще 

бъде кабинеть т; 
- становище от професионално-съсловните организации; 
- свидетелство за съдимост; 
Въз основа на чл.25 а от ЗНЗ съществува Наредба за реда и условията за упражняването 

на частната практика. 

Съгласно въпросния член право да откриват частни здравни заведения имат граждани и 
юридически лица, Българската православна църква, останалите църкви и религиозни общности, 
благотворителни и други сдружения с идеална цел. . 

Медицинската дейност в частните здравни заведения се ръководи от правоспособни 
лекари или стоматолози с призната специалност, а лечебната дейност се извършва при 
спазване на разпоредбите на ЗНЗ. 

Режимът за откриване на частно здравно заведение е разрешителен. Разрешението се 
издава от министъра на здравеопазването след одобрение от Висшия медицински съвет въз 
основа на: 

- заявление с пълното наименование и профил на здравното заведение; 
- становище от общинския съвет; 
- заключение от органите на Държавния санитарен контрол за помещенията, където ще 

бъде частното здравно заведение; 
- правилник за устройството, дейността и реда в здравното заведение; 
- свидетелство за съдимост. 
Частните здравни заведения и медицинските специалисти на частна практика в кабинет 

оказват медицинска помощ по цени, определени съгласно Правилник за ценообразуване, 
който е предложен от професионално-съсловните организации и утвърден от министъра на 
здравеопазването . 

2. Архитектура и строителство 
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При преговорите по търговията с услуги за присьединяване на България към СТО са 
представени следните изисквания за достъп до архитектурните и инженерни услуги, както и до 

строителството и свързаните с него инженерни услуги. 

Конкретните изисквания, които сме поставили в тези сектори са следните: 

Чуждестранните юридически лица могат да доставят тези услуги само в съдружие или 

като подизпълнители на местни . доставчици на услугите в случаите, когато проекта е от 

национално или регионално значение. Този принцип не се прилага за проектите, спечелени от 

чуждестранни юридически лица на международен търг. 

Изписване на акредитация, която се дaJJa от съответната · българска професионална 
камара. Услугите следва да се доставят чрез лица, . назначени на трудов договор, които да 
отговарят на условията, · записани за физическите лица. 

На чуждестранните физически лица следва да им· бъде призната сьответната техническа 
квалификация, както и да им бъде дадена акредитация от съответната българска 
професионална камара за предоставянето на услугите. 

Съгласно българската оферта има и общи за всички професии изисквания по отношение 
на физическите лица, за да получат сьответната работна виза. Тези условия са включени в 
Общата част на офертата. 

По отношение на „акредитацията на юридически и физически лица" сме записали най
общите примерни изисквания и условия, на базата на които тя се издава от съответната 
професионална камара: 

- за юридическите лица това са основния предмет на дейност да бъде съответната услуга 
/архитектурна, инженерна или строителство/; опит в съответната област; извършени проекти 
през последните две години; технически възможности и работна ръка с която разполага; 
банкови референции от първостепенна чуждестранна банка. 

- за физическите лица - призната в България техническа квалификация; · опит в 
сьответната област; извършени проекти през последните две години. 

2. По отношение на другите професии и/или професионални дейносrи, какви са 
изискванията, ако има такива, за достъп до тях и за тяхното практикуване, и 

по-специално изискванията за продължителността и съдържанието 

(теоретично и практическо) на обучението? (Бяла книга, етап 1). 

2.1. С постановление N 75 на МС от 1996 г., Министерският съвет прие Наредба за 
единните държавни изисквания за придобиване на' висше образование по специалността 
,,Право" и професионална квалификация „юрист". 

Съгласно чл.1 от тази Наредба висше образование по специалността „право'' се 
придобива на образователно-квалификационната степен „Магисьтр" в юридически факултет на 
българско висше училище, което. отговаря на изискванията на Закона за висшето образование 
и на наредбата . Висше образование по специалността „Право" , придобито в чуждестранно 
висше училище, се признава в Р България, ако отговаря на утвърдените от МС държавни 
изисквания по чл.9, ал . 3, т. 9 от Закона за висше образование. 

Броят на студентите и докторантите, както и на висшите училища, в които обучението по 
специалността „Право" се финансира от държавата и сброя на студентите във всяко от тях се 
определят ежегодно до 30 април по предложение на министъра на образованието, науката и 
технологиите. Предложението относно броя на студентите се съгласува с министъра на 
правосьдеието. 

Приемът в юридическите факултети на висшите училища става чрез писмени конкурси 
по български език и история на България . Формите на обучение са редовна и задочна. 
Минималният хорариум е от 3500 часа. Изучават се задължителни (19 ), избираеми и 
факултативни дисциплини . Лекционните курсове по задължителните дисциплини се провеждат 
от хабилитирани преподаватели в съответната научна област; те провеждат и семестриалните 
изпити . След втори курс студентите провеждат задължителна учебна практика, не по-малка от 
14 дни годишно, в органите на изпълнителната и сьдебната власт. Обучението завършва с 
полагане на държавни изпити по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни 
науки . 

Дипломираните юристи придобиват юридическа правоспособност след едногодишен 
стаж и полагане на държавен практико-теоретичен изпит в съответсrвие със Закона за 

съдебната власr и Закона за адвокатурата. 
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2.2 .. В рамките на формалното обучение са създадени условия за усвояването на 183 
професии от 1, 11, и III квалификационни равнища (съпоставими с Националната класификация 
на професиите, 1996 г. и ISCO 88/СОМ ). 
Изискванията ·за достъп до обучението по · тези професии е завършено основно образование 
(за техникумите след средно образование - диплом за завършено средно образование) и 
навършена 14-годишна възраст. 

2.3. Изискването за практикуване на професиите е наличието на сертификат за 
професионална квалификация. 

2. 4. Основни характеристики на обучението . по професиите са както следва: 
- за професиите от I квалификационно ниво - 1, 2 или 3 години; 
- за професиите от 11 квалификационно ниво - 3 години; 
- за професиите от III квалификационно ниво - 4 или 5 години. 
Хорариумът на специалната теоретична и практическа .подготовка е както следва: 

- за професиите от I квалификационно ниво - 1728 часа; 
- за професиите от 11 квалификационно ниво - 1713 часа; 
- за професиите от 111 квалификационно ниво - 2520 часа. 

Съотношението на общообразователната към професионалната подготовка е: 
- за професиите от I квалификационно ниво - 1: 4,3; 
- за професиите от 11 квалификационно ниво - 1: 1,3 
- за професиите от 111 квалификационно ниво - 1: 1,5. 

2.5. За упражняване на професиите, изискващи висше образование се изисква теоретична и 
практическа подготовка. Минималният срок за придобиване на висше образование за 
определена образователно-квалификационна степен се регламентира : 

- за специалист по ... - минимум 3 учебни години 
- за бакалавър - минимум 4 учебни години 
- за магистър - минимум 5 учебни години. 

ПрактикуВане на професия/професионална geiiнocm 
З. Кои професии/професионални дейности (виж член 1 (d) на Директива 

89/48/ЕИО) се регулират? Какъв е обхватът на професионалната област на 
дейностите? (Бяла книга, етап 1). 

Признаването на професионалната квалификация и упражняването й не са регулирани 
със специално законодателство. Те се третират в Закона за висше образование, .в Закона за 
съдебната власт, Закона за адвокатурата и др. Сега се разработват поетапни действия съгласно 
Бялата книга на ЕК за регламентиране на допълнителните изисквания за упражняване на 
професиите/професионалните дейности, на ниво законодателни действия, нормативни актове 
и необходими структури. 

Съгласно националното законодателство при обучение, получено във висши училища в 
чужбина, на този етап се признава само висше образование, а признаването на професионал
ната квалификация не е регламентирано. Признаването на издадените в чужбина дипломи и 
тяхното легализиране е функция на Министерството на образованието, науката и технологиите. 

4. Как се регулират тези професии: монопол на дейността? Защита на званието? 
Присъединяване към системата за социално осигуряване? Несъвместимост? 

(Бяла книга, етап 1). 

Съгласно чл. 124 от Закона за съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите се 
назначават , повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност с решение на 
Висшия съдебен съвет. Според чл.126 от ЗСВ, за съдия, прокурор или следовател може да бъде 
назначено лице, което има само българско гражданство и отговаря на следните изисквания: 

- да е завършило висше юридическо образование; 
- да е преминало изискуемия стаж и да е придобило юридическа правоспособност; 
- да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо, че 

е реабилитирано; 
- да притежава необходимите нравствени и професионални качества; 
- за различните длъжности се изисква и различен стаж. 
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Съдиите, прокурорите и следователите сrават несменяеми след навършване на 
тригодишен сrаж на длъжносrта, която заемат. В чл. 132 от Закона за съдебната власr са 
посочени и условията за несъвмесrимосr на съдийските, прокурорските и следователските 

длъжносrи (например, недопусrимо е те да бъдат едновременно народни предсrавители, 
минисrри, замесrник-минисrри, кметове и общински съветници, да упражняват адвокатска 
професия, да заемат изборна или назначаема длъжносr в държавни, общински или сrопански 
органи, да упражняват търговска дейносr. . 

Съставът и организацията на съдебната власr се определят от Висшия съдебен съвет. 
Съгласно чл.27 от Закона за съдебната власr, той предлага на президента за назначаване и 
освобождаване лица за определени длъжносrи; ~зема решение за снемане на имунитета и за 
временно отсrраняване от длъжносr на съдия, прокурор и следовател в определените от 

закона случаи, по предложение на главния прокурор; произнася се по решения по 

дисциплинарни дела срещу съдии, прокурари, следователи и др. 

Съгласно Закона за адвокатурата адвокат може да бъде само лице, вписано в списъка на 
адвокатската колегия. То следва да бъде дееспособен български гражданин, завършил висше 
юридическо образование, преминал успешно законоусrановения сrаж и издържал 
предвидения в закона държавен теоретика-практически изпит . Законът за адвокатурата урежда 

аналогични на посочените в Закона за съдебната власr условия за несъвмесrимосr на 
адвокатската професия. Изградените към адвокатските колегии дисциплинарни съдилища и 
висшият съдебен съвет разглеждат дела, образувани по възбудени срещу членове на 
адвокатските колегии и съвети дисциплинарни обвинения. 

5. Кои са органите за надзор на професията: професионални организации, 
министерства (кои), други? (Бяла книга, етап 1). 

Съгласно чл. 16 от Закона за съдебната власr Висшият съдебен съвет/ВСG определя 
съсrава и осъщесrвява организацията на съдебната власт. Той се състои от 25 членове-юристи с 
високи професионални и нравсrвени качества, които имат най-малко 15 r. юридически сrаж, от 
които не по-малко от Sr. като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран научен работник 
по право. Народното събрание и органите на съдебната власт избират по 11 члена на ВСС, 
като председателят на Върховния касационен съд /BKG, председателят на Върховния 
админисrративен съд /BAG и главния прокурор са членове по право. 

Правомощията на ВСС са посочени в чл. 27 от Закона за съдебната власr. Той: 
- предлага на президента за назначаване и освобождаване председателя на ВКС, 

председателя на ВАС, главния прокурор и директора на Националната следсrвена служба; 
- определя броя на съдиите, прокурорите и следователите във всички съдилища, 

прокуратури и следсrвени служби; 
- назначава, повишава, понижава , премества и освобождава от длъжносr съдиите, 

прокурорите и следователите; определя техните възнаграждания; 

- взема решение за снемане имунитета и за временнно отсrраняване от длъжносr на 

съдия, прокурор и следовател в определените от закона случаи, по искане на главния прокурор 

- произнася се по решения по дисциплинарни дела срещу съдии, прокурори и 

следователи 

-изисква и изслушва ежегодно информация от съдилищата, прокуратурите и 
следсrвените служби и т.н. 

Висшият съдебен съвет определя чрез жребий петчленен съсrав от своите членове, 
който разглежда дисциплинарни дела, заведени срещу съдии, прокурори или следователи. 

Заседанията на ВСС се председателсrват от министъра на правосъдието, който не 
учасrва в гласуването. 

Законът за съдебната власr възлага на министъра на правосъдието и редица други 
функции , свързани с надзора на професията. 

Така например, по предложение на председателя на съответния окръжен съд той 
определя броя на съдия-изпълнителите за всеки съд и ги назначава. Съдия-изпълнителите се 
освобождават и отсrраняват от дльжносr от министъра на правосъдието при наличие на 
посочените в закона условия. Аналогични правомощия има министърът на правосъдието и по 

отношение на нотариусите. 

Министърът на правосъдието назначава съдебните кандидати в окръжните съдилища. 
Съгласно чл. 165 от Закона за съдебната власr той утвърждава специална програма /наредба/ за 
подготовката и реда за атесrиране на съдебните кандидати и сrажант- адвокатите . 

Към Минисrерсrвото на правосъдието е създаден Инспекторат който: 
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-проверява организацията по образуването и · движението на съдебните, прокурорските 
и следствените дела; 

-прави анализ на свършените дела и актове; 

-предлага на. Министерството на правосъдието система за повишаване на 

квалификацията на съдиите, прокурорите , следователите, съдия-изпълнителите и нотариусите 
за всяка календарна година и т.н. / чл. 35 от Закона за съдебната власт/ 

Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху 

дейността на всички прокурори. Той назначава и освобождава служителите в Главната 
прокуратура. Лично или чрез определени от него прокурори той извършва ревизии и 

контролира работата на всички прокурори. 

Директорът на Националната следствена служба прави предложения пред ВСС за 
определяне броя на следователите, както и за тяхното назначаване , повишаване, понижаване, 
преместване и освобождаване от длъжност, осъществява организационно, методическо и 
административно ръководство на следователите и т.н. 

Съгласно Закона за адвокатурата органите , които осъществяват надзор при 
упражняването на адвокатската професия са Висшият адвокатски съвет, Висшият контролен 
съвет и Висшият дисциплинарен съд. 

К. Интелекrуална, индустриална и тьрговска собственост 
Общи Въпроси 

1. Страна ли е вашата държава по Договора за Световната тьрговска 

организация/свързаните с тьрговията аспекти на правата на интелекrуална 
собсrвеносr? Моля, посочете планова дата, към която Договорът ще бъде 
изцяло изпълняван във вашата сrрана? . 
Ако не, кога вашата сrрана планира да се присъедини към Договора за 

свързаните с тьрговията аспекти на правата на интелекrуална собсrвеносr? 

Преговорите за присъединяване на Република България към Световната търговска 
организация (СТО), респективно Споразумението за свързаните с търговските аспекти права на 
интелектуалната собственост (TRIPS) се намират в своя заключителен етап. 

2. Коя обласr (кои обласrи) на интелекrуалната, индустриалната и тьрговската 
собсrвеносr бихте посочили като изискващи nо-нататьшни важни 
промени/приспособявания преди присъединяването към Европейския съюз и 
по какви причини? 

В областта на авторското. право не се предвиждат важни по-нататъшни изменения на 
действащото в Република България законодателство с оглед хармонизирането му с това на 
Европейския съюз. Съгласно Директиви на Европейския съвет No. 92/100/ЕЕС, 93/98/ЕЕС и 
93/83/ЕЕС следва да бъдат внесени изменения в Закона за авторското право и сродните му 
права, тъй като разпоредбите в него отгаварят частично на изискванията на посочените 
Директиви. Предстои създаването на комисия с оглед подготовка и съгласуване на тези 
изменения преди внасянето им в Народното събрание. 

В областта на индустриалната собственост се разработва проект на нов закон за 
търговските марки от Патентното ведомство, който се планира да бъде внесен в Министерския 
съвет до края на месец септември 1996 г. Успоредно с това се подготвя и проектозакон за 

присъединяване на България към Протокола относно Мадридската спогодба за международна 
регистрация на марки от 1989 г. 

В краткосрочен план се предвижда да бъде гарантирана: 
- закрилата на топологията на интегралните схеми чрез съответен закон, проекта на 

който е подготвен от Патентното ведомство и е изцяло в съответствие с Договора за закрила на 
интелектуалната собственост по отношение на интегралните схеми./Вашингтон 1989 г./ и с 
Директивата на Общността 8754/ЕЕС. Предстои неговото внасяне в МС.; 

- закрила на правата, свързани с новите сортове растения. Патентното ведомство в 

съавторство с Министерството на земеделието, е разработило проектозакон за закрила на 
сортовете растения и породи животни, който е хармонизиран с принципите на 

Международната конвенция за защита на новите видове растения /UPOV, в съответствие с 
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която е и· регламентьт на Съвета 2100/94/ЕС Про~ктозаконът е одобрен от МС и предстои 
гласуването му в Народното събрание. 

В дългосрочен план се предвижда разработка на: 
- Нов закон за промишлените образци, който ще предостави закрила, адекватна на тази, 

предоставена в ЕС. Смята се, че този проектозакон може да бъде внесен в МС до средата на 
1997 r. Същевременно е подготвен проектозакон а присъединяване на България към Хаrската 
спогодба за междуародна регистрация на промишлените образци в редакцията от 28.11.1960 
r. и Допълнителния акт от Стокхолм от 14.07 1967 r., който ще бъде внесен в МС до края на 
юни 1996 r. 

- законови актове в съответствие с Регламента на Съвета 1768/92/ЕЕС относно 
създаването на сертификат за допълнителна закрила на медицинските продукти, както и в 
съответствие с Предложението за Регламент на Парламента и Съвета 579/94/СОМ относно 
създаване на сертификат за допълнителна закрила на препаратите за растителна защита . Срокът 
за внасянето им в ме е 1998 r. 

З. Планира ли вашата страна да се присъедини през следващите пет години към 

някои международни конвенции, отнасящи се до интелектуалната, 

индустриалната и търговската собственост, в които тя все още не участва? Ако 
отговорът е да, коя (кои) конвенция (конвенции) и кога? 

Република България е ратифицирала всички основни конве.нции в сферата на авторското 
право и сродните му права : Бернската конвенция за литературните и художествените 
произведения (включително и предишната редакция от 1972 r.), Универсалната конвенция за 
авторското право, Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална 

собственост, Римската конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцеюите на 
звукозаписи и излъчващите организации, и Женевската конвенция за закрила на продуцентите 
на звукозаписи срещу неразрешеното използване на техните звукозаписи. 

Не се предвижда в близко бъдеще ратифициране на международни конвенции с 
изключение на присъединяване към предложенията за някои промени в тях (нов Протокол към 
Бернската конвенция). Някои процеси могат да доведат до присъединяване към Европейската 
конвенция за трансгранична телевизия или някои от останалите конвенции за радио и 

телевизионно разпръскване. 

От особена важност за Републиака България е присъединяването към следните 
международни конвенции и споразумения: 

1. Хагската спогодба от 06.11 . 1925г. за международна закрила на дизайна и 
допълнителния акт към нея от Стокхолм, 14.07 . 1967г. 

2. Ницка спогодба от 15.06.1957r. относно международната класификация на стоките и 
услугите 

3. Международната конвенция от 02.12.1961г. за закрила на новите сортове растения 
(UPOV) 

4. Протокола от 27 . 06.1989г. относно Мадрид ската спогодба за международната 
регистрация на марките. 

Целесъобразно е действия по присъединяването да се извършат в следващия 
двугодишен период. 

4. Имате ли специализирани съдилища или трибунали за разглеждане на дела във 
връзка с интелектуална собственост? Колко такива дела са били предмет на 
съдебни решения през 1994 г. и 1995 г.? 

В Република България няма изградени или произтичащи от Закона за съдебната власт 
специализирани съдилища по въпросите на интелектуалната собственост. Делата се разглеждат 
по общия ред и по ЗАП в Софийския градски съд от специализирани състави. През 1994 и 
1995r. са разгледани около 45 дела от административно-наказателен характер. Това са 

обжалвани наказателни постановления на Министерството на културата за констатирани 
нарушения на Закона за авторското право и сродните му права. Има случаи на решения на 
Комисията за защита на конкуренцията относно нарушени права на интелектуалната 
собственост. След квалифицирането на кражбата на интелектуална собственост като 
престъпление и приемането на нов чл. 172 „а" в Наказателния кодекс (01.06.1995r.) има 
образувани преписки и внесени от прокуратурата в съда. 

По отношение на индустриалната собственост за периода 1994-1995r. броят на 
разгледаните дела е приблизително 75. 
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5. Коя система на изчерпване на права във връзка с интелектуална, индустриална 

и тьрговска собственост и особено във връзка с тьрговски марки се използва, 

прилага ли вашата страна национално изчерпване или международно 

изчерпване? 

В обласrrа на индустриалната собственост, по-специално при патентите, съгласно Закона 
за патентите (ЗП),чл.20 т,5 е регламентирана инсти~уцията на национално изчерпване на 

правата. 

В действащия Закон за търгщкките марки и промишлените образци (ЗТМПО) не е 
регламентирана инсти~уцията на изчерпване на права. 

Патенти 

6. Договорът за асоцииране предвижда, че вашата страна ще кандидатства за 

присъединяване към Мюнхенската конвенция от 5 октомври 1973 r. относно 
предоставянето на европейски патенти. 

а) моля, посочете планова дата, до която вашата страна възнамерява да 

представи своята молба за членство в Европейското патентно бюро. 
б) моля, посочете областите на патентното право/патентната практика, които ще 

изискват промени/приспособявания преди вашага страна да се присъедини 
към Мюнхенската конвенция. 

а) Считаме за целесъобразно молбата на Република България за членство в Европейската 
патентна конвенция (Мюнхенска конвенция) да бъде представена до края на 1997г. 

6) не се изискват промени в законодателството на страната ни преди представяне на 
молбата ни за членство в Мюнхенската конвенция, тъй като действащият от 01.06.1993 г. ЗП е 
изцяло хармонизиран с регламентациите на ЕПК и по-специално по отношение на правото на 

първия заявител, правото на приоритет, материално-правните изисквания за патентоспособ
ност, срока на действие на патента - 20 г., обхвата на правна закрила, определен от претен
циите с привличане на еквивалентите и др. С това бе осъществена не само хармонизирана 
правна среда в полза на всеки заявител и патентопритежател, но се осигури и високо равнище 

на закрила на техническите постижения, адекватна на тези в ЕС. Със закона за патентите се 

ситуира една съвременна инфраструк~ура по предоставяне на права върху обектите на 
индустриална собственост. На базата на Инсти~ута за изобретения и рационализации се 
създаде Патентното ведомство като национален държавен орган със струк~ура и механизми по 
закрилата на правата. Създаде се и инсти~уцията та представителите по индустриална 
собственост, гарантираща защитата на интересите на българските и чуждестранните заявители 
и патентопритежатели, както и равнопоставеността на чуждестранните лица при прилагането 

на този закон. 

7. Ползват ли се откритията в секторите на фармацевтичната, химическата и 
хранителната промишленост във вашата страна с патенти за продукти? 

а) Ако отговорът е да, откога? 

б) Ако отговорът е не, планирали ли сте въвеждането на патентна защита на 
продукти за този вид открития? 

Изобретенията, а не откритията в областта на фармацевтичната, химическата и 
хранителната промишленост се ползват със закрила чрез патенти за продукти с влизането в сила 

от 1 юни 1993 г. на ЗП. 

Режимът за предоставяне на закрила и правата за обектите в областта на фармацев
тичната, химическата и хранителната промишленост е идентичен с този на обектите в другите 
области - машиностроене, енергетика и т.н. 

8. Могат ли да се ползват във вашата страна допълнителни удостоверения за 

защита на медицински продукти? 

а) Ако отговорът е да, откога? 

б) Ако отговорът е не, моля посочете планова дата, до която вашата страна 
възнамерява да въведе такава система. 

В законодателството на Р България не е регламентиран ред за предоставяне на 
допълнителна закрила за медицинските продукти чрез допълнителни удостоверения. 

Подготовката и внасянето на проект на Закон за предоставяне на такава закрила е предвидено 
до края на 1997 r. 
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Предвижа се този законопроект да бъде изцяло в сыоветствие с регламента на Съвета 
(ЕЕС) 1768/92 от 18.06.1992 r. относно издаването на сертификат за допълнителна закрила на 
медицинските продукти, като ще се предосrавя допълнителен петгодишен срок за закрила за 

тези .обекти. 

ТьргоВски марки 
9. Изменила ли е вече вашата страна правото си в областта на търговските 

марки, за да спази съдържанието на Директива 89/104/ЕО относно 
уеднаквяването на законите, отнасящи се до търговските марки? 

а) Ако отговорът е да, в пълно съответствие ли е приведено правото . или са 
необходими допълнителни изменения; ако това е така, какви са тези 

изменения и докога планирате да ги приемете? 
б) Ако отговорът е не, посочете планова дата, до която вашата страна ще приеме 

програма за подходящи изменения. 

Дейсrващият в момента ЗТМПО от 1968 r. не е в противоречие със съдържанието на 
Директива 89/104/ЕО, като в него са залегнали принципите въведени с Парижката конвенция за 
закрила на индусrриалната собсrвеносr в областта на търговските марки. Създаденият пред 
повече от 25 години в условията на национално планирано и регулирано сrопансrво ЗТМПО не 
е адекватно приложим в условията на преход към пазарна икономика и в това отношение се 

нуждае от сериозни промени. Тази материя се отнася пряко и до свободното движение на 
сrоки и услуги и нейното урегулиране в сыоветсrвие с правото на ЕС като особено важно е 
включено в приоритетните ключови марки на етап I от Стратеr~ята по Бялата книга 

Отчитайки тези факти, в процес на разработка е проект на нов Закон за търговски 
марки, който да е напълно хармонизиран с нормите на Директива 89/104/ЕО. Прое~т ще 
бъде разработен и внесен в МС до края на 1996 r. 

1 О. С какви средства разполага притежателят на търговска марка, за да попречи 

на трети страни да я използват за продукти или услуги, различни от тези, за 

които е била регистрирана търговската марка? 

Съгласно дейсrващия в момента ЗТМПО притежателят на търговски марки не разполага 
с механизми, чрез които да забрани на трети лица да използват тази марка за сrоки или услуги, 
различни от тези, за които е била реrисrрирана. 

Такава защита, във връзка с нелоялната конкуренция, същесrвува по Закона за защита на 
конкуренцията. 

Авторски права и поgобни на тях права 
11. Каква форма на защита осигурява сега вашата страна за топографии на 

полупроводникови продукти? Считате ли, че тази защита съответства на 

Директива 87 /54/ЕО? 

В насrоящия момент в Република България не същесrвува законова уредба за правна 
закрила на тополоrиите на интегралните схеми. 

Подготвен е проект на Закон за закрила на тополоrиите на интегралните схеми, който е 
напълно в съответсrвие с Директива 87/54/ЕО. 

12. Осигурява ли вашата страна пълния кръг от подобни права, споменати в 
Директива 92/100/ЕО и Директива 93/98/ЕО? 

а) Ако отговорът е да, моля, дайте пълно посочване и основното съдържение на 

вашето законодателство. 

б) Ако отговорът е не, имате ли законодателна програма? Моля, дайте 
подробности и дати. 

Както бе споменато в отговора на въпрос 2, Законът за авторското право и сродните му 
права не отговаря изцяло на тези директиви. В началото на юни 1996 г. ще . бъде сформирана 
комисия, която ще подготви тексrовете на необходимите промени в ЗАПСП. 

1 З. Съответства ли срокът на защита на авторското право и на други подобни 
права във вашата страна на Директива 93/98/ЕО? 

а) Ако отговорът е не, как и докога възнамерявате да осигурите съответствие с 

него? 
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Срокът не сьответсrвува на посочената Директива. Изменението предстои · да · бъде 
включено в пакета от изменения на ЗАПСП. 

14. Предвижда ли вашето право в обласrrа на търговските марки правна защита 
на компютърните програми? 
а) Ако отговорът е да, напълно съвместима ли е тя с Директива 91 /250/ЕО? 
б) Ако отговорът е не, имате ли законодателна програма? Моля, дайте 
подробности и дати. 

Компютьрните програми и базите-данни _ са защитени в ЗАПСП. Тя е сьвместима с 
Директива 91/250/ЕО. 

Лри8ежgане В изпълнение/фалшификация и пиратст8о 
15. Съществува ли във вашата страна система за борба с фалшификацията и/или 

пиратството на границата? 
а) Ако отговорът е да, какви правни удовлетворения могат да се ползват? 

б) Ако отговорът е не, кога очаквате системата във вашата страна да стане 
съвместима с предвидената от Наредба N 3295/94? 

Постановление на Министерския сьвет No.87/16.04.1996r. урежда реда за 
удостоверяване правата за възпроизвеждане и разпространение на звука- и видеозаписи. 

Вносът и износът на тези продукти е регламентиран като част от мерките предвидени според 
реда на разпространението на звука- и видеоносители. 

16. Съществува ли система за борба с фалшификацията и/или пиратството .в.ь:rре. 

в страната? 
а) Ако отговорът е да, могат ли да се ползват следните правни удовлетворения: 

i) временни мерки за предотвратяване нарушението на някои права на 
интелектуална собственост? 

ii) възможносrrа притежателят на правото да получи обезщетение за вреди 
от нарушаващата страна? · 
iii) възможносrrа съдебните власти да постановят унищожаване на стоките, 
които са обект на фалшификация или пиратство? 

б) Ако отговорът е не, какви мерки предвижда да приеме вашата страна, за да 
има ефективна система за борба с фалшификацията? 

Дирекцията на Националната полиция, в частност Икономическата комисия, сьвместно 
с Министерство на културата правят проверки за спазването на споманатите по-горе Закон за 
патентите, Закон за авторското право и за сродните му права, както и на Закона за творческите 
фондове, Правилника за устройството и дейността на Националния филмов центьр, ПМС N 
139/19.06.1993 г. за принципите на националната културна политика и на наредбите за 
предоставяне и преходна закрила на патентите /подобно на тези, основаващи се на спогодба 
между България и САLЦ/. 
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АДЕНДVМ 

1 О. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 

1. Планира ли Вашето правителство законодателни действия за организиране на защитата 
на личните данни във Вашата сrран_а, и ако това е така, в съответствие с какъв график. 

2.Ако имате проекто-закон, той съответствува ли на Директива 95/46/ЕС (OJ N l281 -
23.11.95)? Планирате ли да създадете институция независима от държавните институции за 
наблюдаване съответствието със Закона. 

З.Вьзнамерява ли Вашето правителство да се присъедини към Конвенция 108 на СЕ, и ако 
това е така - в какъв срокf 

Усилията на Правителсrвото за гарантиране на защитата на персоналните данни, макар и 

още в начален стадий, са съобразени с изискванията а Директива 45/46 на ЕС и Конвенция N 
108 на Съвета на Европа за защита на личната информация. Макар че . България все още не е 
страна по въпросната конвенция, вече са редприти конкретни мерки за подготовка за нейното 
ратифициране във възможно най-каратки срокове. 

Създадена е междуведомсrвена работна група за изготвяне на Законопроект за 
информацията, в работата на която взима участие и консултативна група от експерти на Съвета 
на Европа. 

Междуведомствена работна група от специалисти на МВР и Националната следствена 
служба работи по проект на инструкция. за следсrвено-оперативната дейност и 
международното сътрудничесrво в тази област. Тази инструкция третира и въпроси, свързани 
със защитата на личните данни. 

В Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за специалните разузнавателни средства 
и сега се съдържат редица разпоредби в това отношение. С педстоящите техни изменения 
действащата правна уредба се доразвива като създава допълнителни гаранции за защита на 
личните данни в случаите на защиата на свидител. 
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В свои тьлкувател·ни решения и постановления ·върховният сьд на Република България · е 
имал повод да направи някои обобщения относно отговорността за вреди от непозволено 

увреждане. 

· Така например. в Постановление на ВС N 7 от 1959 г. изрично е посочено, че 
държавните предприятия, учрежденията и организациите отговарят по чл. 49 ЗЗД за вредите, 
причинени от техни работници и служители при или по повод на възложената им работа и 
тогава, когато не е установено кой конкретно измежду тях е причинил тези вреди. 

В Тълкувателно решение на ВС N 54 от 1986 г. се сочи, че когато с договора за про
дажба или с нормативен акт е предвидена и гаранция за продавача за качествата и свойствата 

на продадената вещ, е налице и гаранционна отговорност, при която продавачът отговаря не 

само за сьществуващите недостатьци по време на прехвърляне на собствеността и риска върху 
купувача, но и за недостатьците, които са се появили след това до края на гаранционния срок, 

щом купувачът е спазил изискванията за ползване и сьхраняване на вещта. Исковете за 
недостатьци се погасяват с изтичане на нормативно определения или уговорен срок. Детайлите 
относно гаранционната отговорност понастоящем се уреждат в Стандарт N 52-2- 01-76 за от
говорността за качеството на стоките в гаранционен срок и за уреждане на рекламациите. 

Тогава, когато от недостатьците на вещта е причинена щета вследствие на повреда или 

унищожаване на други вещи, увреждане на здравето на човека или животни и др., може да е 

налице и деликтна отговорност. Ако не е установено виновно нарушение при производството 

или ползването на вещта, причинила вредата, ще е налице отговорност по чл.50 ЗЗД на 
собственика на вещта или на лицето, под чийто надзор се е намирала. В тези случаи 
недостатьците на вещта не се дължат на вина на дееца при производството й, нито е допуснато 

някакво нарушение при ползването й. 

Когато обаче вредите са настьпили поради недостатьци на вещта, дължащи се на 
нарушение при технологията на производството или влагането на нестандартни или 

некачествени материали, ще е налице отговорност по чл. 45 ЗЗД за виновното лице и по чл. 49 
ЗЗД за производственото предприятие, отговарящо за действието му. При това при деликтната 
отговорност се дължат всички щети , които са пряка и непосредствена последица от 

увреждането , включително и неимуществените вреди. Касае се · до обезщетение не за 
дефектната вещ, а за вреди на други вещи или лица. Вземанията от непозволено увреждане се 
погасяват с изтичането на 5 r. срок, който започва да тече от увреждането или от откриване на 
дееца или отговарящия за вредоносното деяние. 

Договорната отговорност не отменя общото законно задължение , установено в чл. 45 
ЗЗД, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Правилото да 
не се вреди другиму е общо за облигационното право и не се дерогира от наличността на 
договорна връзка. Наред с отговорността по чл. 45 и 49 ЗЗД продавачът може да отговаря на 
договорно, включително гаранционно основание или по чл. 50 ЗЗД . Тези отговорности 
възникват, развиват се и се погасяват независимо една от друга. Пострадалият ще избира от 
кого и на каво основание ще осьществява правата си, но не и на няколко основания . Щом 

вече е удовлетворен~ не може да "!ЪРСИ обезщетение от другиго. 

В рамките на общата гражданска отговорност при режима на Закона за задълженията и 
договорите е разработена и се прилага от застрахователните дружества система на 
застраховане срещу риска от отговорност за некачествени стоки. 

2. Имате ли законодателство за представителите (агентите)? Ако има такова, 

а) откога е в сила! 

б) опишете общите му черти (cтaiyr на представителя/агента и отношения с 
принципала, разпоредба за възнаграждение при изтичане на договора и др.) 

В българското законодателство е уредено и гражданското и тьрговското 
представителство. 

Гражданското представителство, изразяващо се в извършването на правни действия от 

едно лице- представител, за друго лице- представляван, като правните последици от действията 

на представителя настьпват направо за представлявания, е уредено в Закона за задълженията и 

договорите /1951/- чл.36-43. 
Търговското представителство, уредено в Търговския закон /ТЗ/ от 1991 г. по обхват 

надхвърля пределите на представителството в гражданското право. Извършването на правни 
действия за представлявания е една от възможностите на тьрговското представителство , тьй 
като наред с нея тьрrовският представител би могъл да се реализира и във формата: на косвен 
представител, посредник или просто извършващ фактически действия за представлявания. 
Такава е и структурата и логиката на Глава шеста от ТЗ „ Търговско представителство", която 
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Оrrоворносrта на продавача за недосrа~ъци е обективна- той отговаря независимо дали 
е знаел или не за тях. Но продавачь т отговаря и за вредите, които причинява на купувача, която 

отrоворносr е свързана с вината. В чл. 82 от ЗЗД е усrановена презумпцията, че длъжникът, в 
случая, продавачът не е положил грижата на добър сrопанин- проявил е небрежносr, след като 
е доставил вещи с недоста~ъци . В този случай в негова тежест е да опровергае усrановената от 

закона презумпция за вина. Затова усrановяването от продавача, че не е знаел за 

недосrа~ъците, не го оневинява и · не го освобождава от отrоворносrта, която обхваща 
предвидимите преки и непосредствени вреди. Но когато купувачът претендира за всички 

преки и непосредсrвени вреди, в негова тежесr е да докаже недобросьвесrносrта на 
продавача, обсrоятелството, че той е знаел за недосrа~ъците на продадената вещ. 

Съгласно чл. 193 , ал.3 изр. 2 ЗЗД недейсrвително е всяко съглашение между сrраните за 
освобождаване на продавача от отrоворносr. След като отrоворносrта по начало е обективна 
и предсrавлява правна гаранция, усrановена в общесrвен интере<;: в сrопанския обмен, 
недопустимо е с договорна клауза тя да бъде изцяло или отчасrи изключена. И все пак ЗЗД 
визира случаи на продажба на вещи с недосrа~ъци без отговорност. Оrrоворносrта за 
недосrа~ъци не е приложима при публичните продажби. Те се осъщесrвяват от компетентни 
държавни органи, при тях по начало се извършват проверки и се спазват формалносrи, които 
дават досrа~ъчна сиrурносr. Освен това с оглед предназначението на тези продажби и поради 
необходимосrта от сrабилносr и сиrурносr на правните им последици отrоворносrта за 
недосrа~ъци при тях е изключена/ чл.199/. 

В Закона за териториалното и селищно устройство /чл.119/ е уредена отrоворносrта на 
продавача за недосrа~ъци в сrроителсrвото на жилища и др. обекти. 

Оrrоворносrта за недосrа~ъци заема важно мясrо и при уредбата на договора за 
изработка.По същество тя почива на същите принципи, както отrоворносrта при договора за 
продажба, с някои отлики, свързани с особеносrта на изработката. Оrrоворносrта на 
изпълнителя за недосrа~ъци е обусловена от техния характер и отражението им върху цената 
или rодносrта на изработеното за обикновеното или предвиденото в договора 
предназначение. 

За недосrа~ъците, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или 
които се проявяват по-късно, поръчващият е длъжен да извесrи изпълнителя незабавно · след 
откриването им.Последиците за поръчващия, който не уведоми изпълнителя веднага, както и 
когато приеме без възражения изработеното с явни недосrа~ъци, се определят от това, че 
работата се счита за приета. Това означава, че санкционните права, които се пораждат от 
изпълнението с недосrа~ъци, се преклудират. Поръчващият се освобождава от задължението за 
уведомяване само когато изпълнителят е знаел за тях. 

Оrrоворносrта за недосrа~ъци при изработката се погасява с кратки давносrни срокове
с изтичане на 6 месеца, съответно- 5 r. при сrроителни работи, считано от деня на предаване 
на работата.По арrумент от чл. 197, ал.1 изр.З ЗЗД тези срокове могат да бъдат договорно 
удължавани. 

Ако изработеното е обременено с недосrа~ъци, поръчващият може да упражни някое 
от алтернативно предосrавените му санкционни права по чл. 265, ал.1 ЗЗД : 

-поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане 
-заплащане на разходите, необходими за поправка, или съответно намаляване на 

възнаграждението . 

Той може да развали договора само когато недосrа~ъците са толкова същесrвени, че 
правят изработеното негодно за договорното му или обикновено предназначение. И в двата 
случая поръчващият има право да иска обезщетение за вредите. 

По аналогичен начин е уредена общата отrоворносr за недосrа~ъци и при осrаналите 
договори. 

Освен договорната отrоворносr ЗЗД урежда и деликтната отговорносr /за вреди от 
непозволено увреждане- чл. 45 и сл. от ЗЗД/. 

Съгласно чл. 45 всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму . 
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се · предполага до доказване на 
противното . Чл. 4 9 разширява пределите на тази отговорносr, като закрепва, че този който е 
възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по 
повд изпълнението на тази работа. 
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Ако няма нормативно предвидени качествени пок~тели или ако те не са задължителни, 

правно значение придобива постигнатото от страните съгласие относно качеството на вещта. 
Всяко отклонение от уговореното ще представлява значим за правото недостатък. 

Възможно е страните да не са уговорили нищо относно качеството на вещта. Тогава 
законът приема, че тя следва да отговаря на общоустановени изисквания за качество. 

Предпоставките за възникване на отговорност на продавача за недостатъци са : 

недостатъкът да е съществувал по време на продажбата /по-конкретно към момента на 
преминаване на собствеността и риска с оглед спецификата при индивидуалноопределените и 
родовоопределените вещи/ , съществено да намалява или цената или годността на вещта 
/въпросът е фактически и се решава конкретно/ и да не е бил известен на купувача. 

Продавачът отговаря само ако същественият недостатък не е бил известен на купувача 
по време на продажбата/ чл.193, ал.2 ЗЗд/, без да прави разлика между „явни" и „скрити" 
недостатъци". Достатъчно е купувачът да не е знаел за тях. Продавачът ще се освободи от тази 
отговорност, ако продавачът е констатирал недостатъците при приемането на вещта или е бил 
уведомен за тях от продавача в момента на преминаването на собствеността и риска. 

За да бъде ангажирана отговорността на продавача за недостатъци , необходимо е 
купувачът да прегледа вещта и незабавно да уведоми продавача за забелязаните недостатъци. / 
чл.194 ал. 1 ЗЗд/ Но недостатъците не винаги могат да бъдат открити в момента на предаването 
и приемането . Затова законът изисква купувачът, след като приеме вещта да я прегледа в 

течение на времето , което е обикновено необходимо за това в подобни случаи. Продавачът 
обаче носи отговорност и за онези недостатъци, които купувачът не е могъл да забележи при 
обикновения компетентно и грижливо извършен преглед, и са открити по-късно, т.е за 
скритите недостатъци . Достатъчно е те да са открити в рамките на давностния срок за 

предявяване на искове за недостатъци- 1 r. при продажба на недвижими имоти и 6 месеца при 
продажбата на движими вещи. Ако продавачът съзнателно е премълчал недостатъка, срокът е 
тригодишен. Срокът може да бъде продължен или съкратен със съгласие на страните . Той тече 
от предаването на вещта/ чл.197 /. 

Купувачът е длъжен незабавно с откриване на недостатъците да уведоми продавача за 
тях. Ако продавачът не е бил уведомен или ако уведомлението не е направено своевременно, 
отговорността на продавача отпада. Когато купувачът не е уведомил продавача за 

недостатъците , които той не е могъл да не забележи при обикновения преглед, приема се , че 
вещта е одобрена. Продавачът по начало отговаря и когато е знаел и когато не е знаел за 
недостатъците. 

Чл. 195 ЗЗД предоставя на купувача в случаите, когато продавачът отговаря за 
недостатъци, следните права : 

- да върне вещта и да иска обратно цената с разноските за продажбата, т.е. да развали 
договора · 

-да задържи вещта и да иска намаляване на цената 

-да отстрани недостатъците за сметка на продавача 

- да иска да му бъдат предадени родови вещи без недостатъци в замяна на тези, които е 
получил с недостатъци . 

Купувачът има право на избор измежду алтернативно предоставените му възможности, 
които той упражнява чрез едностранно волеизявление, отправено до продавача . Ако 

последният не се съгласи с предлагания му способ за уреждане на правните последици от 
продажбата с недостатъци и не се постигне съгласие, купувачът може да упражни избраното от 
него право чрез иск. 

Най-радикалната възможност за купувача е да върне вещта и да иска обратно цената. 
Купувачат в този случай може да иска и обезщетение за вредите съгласно общите правила 
относно неизпълнението на задълженията. Той може да претендира претърпените загуби и 
пропуснатите ползи, предвидими при пораждане на задължението. Ако продавачът е бил 
недобросъвестен, т. е. знаел е за недостатъците на вещта, той ще отговаря за всички преки 
вреди/ чл. 82, изр.2 ЗЗд/. 

Упражнявайки възможността за намаляване на цената купувачът иска привеждането й в 
съответствие с нейната истинска стойност. Заедно с това той може да претендира обезщетение 
за вредите съгласно общите правила относно неизпълнението на задълженията. Аналогична 
възможност за него съществува и когато упражни правото си да иска замяна на обременените 
с недостатъци вещи с такива без недостатъци. 
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Ако неоправомощено лице извърши законоустановената одиторска проверка, то се 

наказва с парична глоба в размер на 20 до 60 минимални месечни заплати, на основание Чл.57, 
ал.3 от Закона за счетоводството. 

11. Изменяни ли са напоследък изискванията към квалификацията, или планират 
ли се промени? Взети ли са под внимание разпоредбите на Осмата директива 
(84/253)? 

Изискванията кьм квалификацията на дипломираните експерт-счетоводители ще се 
повишат във връзка със създаването на Инсти~уrа на дипломираните експрет-счетоводители. 

Предвидено е разширено обучение както на кандидатите за получаване на правоспособност, 
така и на получилите правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители. Това ще става, 
както и досега при спазване на изискванията на Осма директива на Европейската общност за 
нарастване на съюза. 

З. Гражданско право 

1. Имате · ли законодателство, предписващо гражданска отговорност за 

некачествени продукти? Ако има такова, 

а) откога е в сила? 

б) опишете общите му черти (какви продукти са обхванати, кой носи 
отговорност, какви вреди са обхванати, какъв вид отговорност се признава -
вина, липса на вина, обратна тежест на доказването и т.н.)? 

в) имате ли система за застраховане срещу риска от отговорност? 

Няма специално законодателство, предвиждащо гражданска отговорност за вреди от 

продукти. Прилагат се общите правила на непозволеното увреждане, съгласно които всеки е 
длъжен да поправи вредите, които виновно е r,ричинил другиму. Във всички случаи на 
непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. В този смисъл 
посоченият режим във висока етерен се доближава до този на Директива за отговорността за 
вреди, причинени от вещи с недостатъци. 

Понастоящем, отговорността за недостатъци на вещите е уредена в Общата част на 
Закона за задълженията и договорите /в сила от 1 януари 1951/, в раздела за неизпълнение на 
договорите, и е детайлирана при отделните видове договори. По правило законът счита 
неточното изпълнение с оглед качеството като вид неизпълнение и свързва с това определени 

неблагоприятни последици за виновната страна. 
Най- голямо внимание на отговорността за недостатъци законът отделя при договора за 

продажба , тъй като · именно при неговото сключване и изпълнение възникват и типичните 
хипотези на тази отговорност. 

Продавачът, който дължи вещи, определени по своя род, е длъжен да предаде вещи от 
уговореното качество . Когато нищо не е било уговорено, предадените вещи трябва да бъдат 
поне от „средно качество" /чл.64 от ЗЗД/ По договорите, сключени от търговците, вещите 
трябва да отговарят на държавните стандарти, отрасловите нормали и други технически 
изисквания. При индивидуално определените вещи продавачът е длъжен да ги предаде в 
състоянието, в което са се намирали по време на продажбата, с всички плодове от този 
момент /чл.187, ал.2 ЗЗД/. От този момент купувачът е собственик и съгласно чл. 98 от Закона 
за собствеността всички добиви му принадлежат. От този момент и всички случайни повреди 
са за сметка на купувача, но не и тези , които са виновно причинени от продавача. 

Продадената вещ не трябва да има недостатъци, които съществено намаляват нейната 
цена или нейната гдност за обикновеното или за предвиденото в договора употребление./ 
чл.193, ал.1 ЗЗД/. Продавачът отговаря за всяко неблагоприятно за купувача отклонение от 
нормативно установените, общоприетите или уговорени качествени показатели, вследствие на 
което се намалява: цената или годността на продадената вещ за обикновеното или 
предвиденото в договора употребление. Двете изисквания са дадени от закона алтернативно, а 
не кумулативно. Даден е и белегът „съществено". Недостатък е налице не само при 
накьрняване на физическите качества на вещта. 

Качествените показатели, на които следва да отговаря вещта , могат да бъдат установени 
от стандарт или друг нормативен акт.Ако страните са възприели или са били длъжни да 
възприемат предвидените от закона или от стандарта показатели, недостатъкьт лесно може да 

се установи. 
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Санкции за .неспазване на изискванията за финансовото (счетоводното) отчитане са 
предвидени в Чл. 56, ал.1 и 2 от Закона за счетоводството. За предприятията те са от 5 до 50 
минимални месечни работни заплати. За ръководителите на предприятия - сьотоветно до 5 
месечни заплати, а при повторност - до 1 О минимални месечни заплати. 

5. Какви реформи на правните инсrрументи в областrа на счетоводството се 
планират, какво е тяхното съдържание и кога се предвижда да бъдат приети? 

Изменения и допълнения в Закона за счетоводството бяха направени през м .март 199бг . 
Предвижда се да се внесат изменения и допълнения в Закона за банките и кредитното дело - в 
материята, третираща счетоводното отчитане - през м.май 199бr., в Националния сметкоплан и 
националните счетоводни стандарти - през м.юни 199бr. 

6. Взети ли са под внимание при тези реформи Четвъртата (78/660) и/или 
Седмата директива? 

При подготовката на нормативната уредба по счетоводство и на промените в 
счетоводното законодателство са отчетени изискванията на Четвърта и Седма директиви на 
Европейската общност. 

7. Оказали ли са влияние международните стандарти или международната 

практика? 

Експерт-счетоводители 

При подготовката на нормативната уредба по счетоводство и на промените в нея са 
отчетени правилата на международните счетоводни стандарти (възприети са опциите, които са 

най-подходящи за нашата практика). 

8. Ако същесrвуват одитори, кой орган им издава у досrоверения и отговаря за 

техния надзор? Колко такива удосrоверения са издадени и колко от тях са 
издадени през 1995 г.? 

Съществува институция на дипломираните експерт-счетоводители - независими, външни 
одитори. До м.март 1996r. това бе Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители в 
България, а след проме -ите в Закона за счетоводството от м.февруари 1996r. - Института на 
дипломираните експерт-счетоводители. За надзора върху дейността на дипломираните 

експерт-счетоводители отговарят Дисциплинарната комисия, назначена от министъра на 

финансите и Министерство на финансите. 
До 1996r. са издадени удостоверения за дипломирани експерт - счетоводители на · 326 

души. През .1995r. са издадени удостоверения на 44 души. 

9. Какви изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да може едно лице да работи 
като одитор (обучение, опит, правила на етиката)? Какво е направено за 
необходимото обучение? Колко лица са преминали обучение през 1995 г.? 

Изискванията, за да може едно лице да работи като дипломиран експерт-счетоводител 
са определени с Наредба за прилагане на глава Осма от Закона за счетоводството -
„Дипломирани експерт-счетов одители". За кандидатстване се изисква завършено висше 
образование, признато в Република България, пет годишен стаж като счетоводител, методолог 
по счетоводство и контрол, научен работник п . счетоводство и контрол или десет годишен 
стаж на друга икономическа работа. 

Кандидатите трябва да положат успешно изпит по : счетоводство - писмен и устен, 
одиторски контрол и данъчно законодателство - устен (в бъдеще - писмен) и търговско 
законодателство - устен . Обучението на кандидатите се осъществява чрез едномесечни 
курсове, организирани досега от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, а в 

бъдеще - от Института на дипломираните експерт-счетоводители. През 1995r. такова обучение 
са преминали 1 О човека. 

1 О. Какви санкции същесrвуват в случаите, когато законоусrановената одиторска 

проверка е извършена от неоправомощено лице?· 
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347/28.11.92 г.) относно координирането на правните гаранции по отношение учредяване на 
акционерни дружества и помържането и измененията на капитала, с цел установяването на 

еднаква защита на територията на Общността са заложени в Търговския закон. 

6. Имате ли вече или планирате ли да въведете законодателсrво за извършване 

на уедн~квяване с Третата, Единадесетата и Дванадесетата директива за 

фирменото право и Наредбата относно · групирането на европейските 
икономически интереси - ключовите мерки от етап 11 на Бялата книга? 

И~искванията на Третата директ1.1ва вече <;:а въведени в Търговския закон на Република 
България. Що се отнася до Единадесетата директива, то понастоящем съгласно Търговския 
закон, клоновете на чуждестранни лица са задължени да съставят и счетоводен баланс, за 
разлика от клоновете на тьрговците, които са регистрирани в български съд. Изискването на 
Дванадесетата директива самостоятелните стопански субекти да ползват правен режим, който 
изключва тяхната лична отговорност за задължения, поети от тяхното предприятие /еднолични 
дружества с ограничена отговорност/ са изпълнени в Търговския закон на Република България . 
Консорциумът е уреден в Търговския закон като договорно обединяване на тьрговци за 
осъществяване на определена дейност. За консорциума се прилагат съответно правилата за 

гражданското дружество или за дружеството, във формата на което е организиран 
консорциумът. 

Ж. Счетоводно право 

Разпореgби В областта на счетоВоgстВото 
1. Какви правни инсrрументи имате в областта на счетоводсrвото? Същесrвуват 

ли някакви официални инсrрукции или препоръки от орган за определяне на 
сrандарти? 

Организацията и осъществяването на счетоводството се основават на: Закон за 
счетоводството (ДВ бр. 4/1991 г., изменен и допълнен с ДВ бр.21 от 12 март 1996г.), 
Национален сметкоплан, утвърден с ПМС 27 от 1991 r. и тридесет и един национални 
счетоводни стандарта, утвърдени с ПМС 276 от 1 99Зг. (ДВ бр. 4/93r.), изменяно и допълвано 
неколкократно. 

В Чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството е определено, че Министерският съвет утвърж
дава национални счетоводни стандарти и национален сметкоплан, съобразани с междуна
родните счетоводни стандарти и със Закона за счетоводството. Проектите за национални 

счетоводни стандарти се разработват от Министерство на финансите и се обсъждат в 
Национален съвет по счетоводство, създаден на основание Закона за счетоводството. 

2. Кои предприятия попадат в обхвата на общите разпоредби? Същесrвуват ли 
специални разпоредби за дружесrвата с ограничена отговорносr? Същесrвуват 
ли изключения за малките и средните компании? 

В обхвата на общите разпоредби попадат всички търговски дружества и еднолични 
търговци . - физически лица, които са създали предприятия. Няма специални разпоредби за 
организацията и осъществяването на счетоводството в дружествата с ограничена отговорност. 

За малки компании е предвидено следното облекчение: те имат право на избор между 
едностранно и двустранно счетоводно записване, съглаасно Чл.2, ал . 2 от Закона за 

счетоводството . 

3. Регулират ли се консолидираните сметки (сметките за групи от компании) и 

сметките на отделните компании? Ако това е така, същесrвуват ли за някои 

групи предприятия (обособени например по размери, правни форми) 
изключения от изискването за съсrавяне на консолидирани сметки? 

Съставянето на консолидирани счетоводни отчети (консолидирани сметки) се регулира с 
Чл. 43, ал.З от Закона за счетоводството и с Национален счетоводен стандарт 17 
Консолидиране на счетоводните отчети. 

Няма икономически групи (предприятието майка и дъщерните му предприятия), които 
да се изключват от изискванията за съставяне на консолидирани отчети. 

4. Какви санкции същесrвуват за неспазване изискванията за финансовото отчитане! 
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С откриване на ~рои·зводството по несыоятелносrrа длъжникът продължава дейносrrа · си 
под надзора на синдика, но ако съдът констатира, че с действията си длъжникът заплашва 

интересите на кредиторите, той може да го лиши от правото да управлява и да се разпорежда 

с имуществото си и да възложи това право на синдика. 

На следващия етап кредиторите предявяват писмено вземанията си пред съда по 

несъстоятелносrrа, а синдикът събира паричните вземания на длъжника. 
Недвижимите и движимите вещи в целосrrа им или в обособони техни части, както и 

вещите и другите имуществени права от масата на несъстоятелносrrа се осребряват, доколкото 
е необходимо за плащане на задълженията на длъжника и разноските по несъстоятелносrrа. 
Останалите пари се разпределят между кредиторите съразмерно, когато са от един и същи 

ред, определен в закона. 

Задълженията на длъжника в производството по несъстоятелносrrа и най-вече тежестите 
и ограниченията , които той следва да понесе, са детайлно посочени на всеки етап от 

процедурата. Извън вече посочените би следвало да се изтъкне и правната възможност за 
прекратяване на търговската му дейност от съда, когато той счете, че· продължаването й 
уврежда масата на несъстоятелносrrа и осуетява правото на удовлетворение на кредиторите . 

4. Изисква ли се компаниите да публикуват информация за важни решения, 
които ги засягат? Същесrвува ли реrисrър на компаниите, в който трябва да се 
дават подробносrи за името и предмета на дейносr на компанията , 
финансови данни и самоличността на тези, които управляват компанията и 

имат право да я обвързват в сделки с трети сrрани или да я предсrавляват в 
съдебни дела? Има ли някой право да получава информация от реrисrира, без 
да е необходимо да доказва законен интерес в запитването? 

За всички търговци Търговския закон предвижда задължение за вписване . Към 
окръжните съдилище се води търrовски регистър, в който се вписват всички търговци и 

свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона. 
Целта на търговския регистър е да направи публични, в интерес на правната сигурност, 

основни обстоятелства от правното положение на търговеца. Чрез вписването се упражнява 
съдебен контрол върху законосъобразносrrа при конституирането на търговеца, · от една 
страна, а от друга - се осигурява стабилност на гражданския оборот чрез разгласяването на 
обстоятелства, които са от значение за участниците в този оборот. 

Търговските регистри са публични и всеки има право да преглежда търговския регистър 
и документите, както и да получи преписи от тях. Годишният счетоводен отчет, заверен от 

дипломиран експерт-счетоводител и приет от общото събрание, се обнародва в Държавен 
вестник. 

Кръгът от обстоятелства, подлежащи на вписване са указани в Търговския закон: 
На първо място, подлежат на вписване самите търговци като освен образуването, на 

вписване подлежи ~ преобразуването и заличаването на търговците. 
На второ място, на вписеане подлежат обстоя.телствата, свързани с идентичносrrа на 

търговеца: за едноличния търговец това са - името, местожителството, адресът, ЕГН, фирмата, 
седалището, адресът на управление и предмета на дейност. За търговските дружества 

обстоятелствата, подлежащи на вписване се разделят на две големи групи - общи, които важат 
за всички дружества и други, които важат за отделния вид дружество . Общите са: фирмата, 
седалището, начинът на управление и представляване на дружеството, предметът на дейност. 

5. В каква сrепен вашето същесrвуващо законодателсrво не съответсrва на 

Първата и Втората директива за фирменото право (основните мерки от етап 1 
на Бялата книга) и кога очаквате да го приведете изцяло в съответсrвие? 

В голяма степен правилата и дисциплините на Първа директива 68/151/ЕЕС на 
Европейския съвет от 9 март 1968 г. (OJ N 465/14.03.1968 г.) относно координирането на 
правните гаранции за защита на интересите на акционерите и останалите лица, които 

държвите-членки следва да наложат на компаниите по смисъла на чл. 58, параграф 2 от 
Договора (и, с цел установяване на еднаква защита на територията на Общносrrа, включена в 
мерки от I етап, са заложени в Търговския закон, Закона за преобразуване и приватизация на 
държавните и общински предприяутия, Закона за стопанската дейност на чуждестраннSите 
лица и защита на чуждестранните инвестиции и Постановление No 36 на Министерскияу съвет 
от 1989 г . за преобразуване на държавни и общински фирми в акционерни дружества. 

Правилата и дисциплините на Втора Директива на Европейския съвет 77/191/ЕЕС от 13 
декември 1976 г. (OJ L 26/31 .01 .1977 г.) и Директива 92/101/ЕЕС от 31.01.1977 г. (OJ L 
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З. Трябва ли компаниите да спазват определени задължения относно защитата на 

кредиторите, и ако това е така, какви са те? 

В Т ърrовския закон се съдържат редица клаузи за защита на кредиторите. Такива са 
разпоредбите, изискващи минимален записан и внесен капитал при учредяване на 
дружеството. При намаляване на капитала кредиторите, чиито вземания са възникнали преди 

обнародване на решението за намаляването, имат право да поискат обезпечение в 6-месечен 
срок. Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след 

изтичане на този срок и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане. 
Аналогично, при преобразуване в 6-месечен срок след обнародване на решението за сливане 
или вливане кредиторите на дружеството могат да поискат изпълнение или обезпечение 
съобразно правата си. Имуществото на прекратеното дружество, преминало върху новото, 
съответно върху дружеството, образувано чрез вливане, се управлява отделно до изтичане на 6-
месечния срок. При ликвидация ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на 
дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя 
писмено до известните кредитори и се обнародва. Имуществото на дружеството се 
разпределя между съдружниците, съответно акционерите, само ако е изминала една година от 

деня, в който е обнародвана поканата до кредиторите. Когато кредитор, който е уведомен, не 
предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име. Ако някое задължение 
е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора. Част 
четвърта на Т ърrовския закон третира проблематиката на несъстоятелността с цел да осигури 
справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване на предприятието. 

В най-общ план, когато признатата от закона претенция на кредитора не бъде 
удовлетворена доброволно от длъжника , за него възниква правото да иска защита. За целта 
той може да се обърне към съда и да поиска неговият длъжник да бъде осъден да му престира
да изпълни насрещната престация или да плати обезщетение за неизпълнение. След това 
кредиторът е в правото си да настоява неговият длъжник да бъде заставен да изпълни, да бъде 
принуден да престира това, което доброволно не му е престирал или сурогата на същото. 

Така извън правото да иска осъществяването на определен резултат, претенцията 

включва и правото на кредитора да търси интервенцията на съда и съдебно-изпълнителните 
служби, за да бъде принуден длъжникът да осъществи този резултат. Тя включва правото на 
кредитора да иска да се посегне върху имуществото на длъжника, за да бъде реализирана 
неговата имуществена отговорност, в това число прилагането на различните способи за 
принудително изпълнение, установени от закона. Корелативно на правото на кредитора е 

задължението на длъжника да понесе правните последици, функция на упражнената защита на 
кредитора. 

Имуществената отговорност на длъжника в· българското право е закрепена в чл. 133 от 
ЗЗД, съгласно който цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение на неговите 
кредитори /освен несеквестируемите права / , като кредиторите имат еднакво право да се 
удовлетворяват от длъжниковото имущество, ако няма законни основания за предпочитание. 

Такива основания са привилегиите, ипотеката и залогът. 

В Закона за задълженията и договорите детайлно са уредени редица правни способи за 
запазване на длъжниковото имущество, които гарантират защитата на кредитора. Такива 

способи са упражняването правата на длъжника от кредитора, отменителния иск / обявяване 
за недействителни спрямо кредитора действията на длъжника, с които той го уврежда, ако при 

извършването им длъжникът е знаел за това / и др. Специално внимание ЗЗД отделя на 
обезпеченията на кредитора, които биват лични и реални /вещни/. Към личните се отнасят 
пасивната солидарност и поръчителството, а към вещните- залогът и ипотеката. Специфично 
място имат и привилегиите и правото на зъдържане. 

Съгласно чл. 607 от ТЗ производството по несъстоятелността има за цел да осигури 
справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на 

длъжника . В производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на кредиторите, 

длъжника и неговите работници. 
Несъстоятелността по смисъла на Търговския закон представлява универсален способ за 

принудително изпълнение по отношение на цялото имущество на неплатежоспособния 
длъжник-търговец, за едновременно и съразмерно удовлетворяване на неговите кредитори в 

едно ръзrърнато съдебно производство . 
Производството по несъстоятелността протича по следния алгоритъм: 
След надлежно сезиране /от кредитора или длъжника/ окръжният съд по седалището на 

длъжника установява неплатежоспособността на длъжника и я обявява с решението си, в което 
определя началната й дата, открива производството по несътоятелност и назначава временен 

синдик. 
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1. Какви видове предприятия се признават от вашето право? Какъв е общият 
брой на предприятията във всяка една категория? Зависят ли някои специални 
разпоредби от размера на предприятието? Ако отговорът е да, какви са те? 

Под общия термин „enterprise", употребен във въпросника, считаме, че следва да се 
разгледат т.нар. ,,стопансrващи субекти", т.е. правни субекти с различни правно
организационни форми, имащи право да осъществяват стопанска дейност. 

Търговски закон на Р България признава за търговци следните физически и юридически 
лица: едноличният търговец, събирателното дружество, командитното дружество, 
командитното дружесrво с акции, дружеството с ограничена отговорност, акционерното 

дружество, консорциума и холдинrа. Корпорацията е юридическо лице с право да 
осъщесrвява стопанска дейност, подробно регламентирано в Закона за кооперациите. Форми 
на неперсонифицирани стопанстващи субекти са гражданското дружесrво и гражданското 
дружество със съучастие, регламентирани в Закона за задълженията и договорите. 
По особени разпоредби · и изсквания са въведени за фондовите борси, инвестиционните 
посредници и инвестиционните дружества със Закона за фондовите борси, ценните книжа и 
инвестиционните дружества. 

Законите и другите нормативни актове не въвеждат различно регулиране с оглед на 

размера на предприятието. Разбира се, обаче, съществуват капиталови изисквания при 
учредяването на дружествата-юридически лица по търговския закон, което се обосновава с 
ограничената им отговорност или капиталови изисквания предвид на предмета на дейност 

(банки и финансови институции, фондови борси, инвестиционни посредници, инвестиционни 
дружества и др.). 

2. Набират ли предприятията собствени финансови средства, т.е. издават ли 
акции? Ако отговорът е да, защитени ли са акционерите? Съществува ли 

изискване към минималния капитал на компаниите? Ако има такова, какво е 

то? Има ли клаузи за защита на разрешения капитал? 

Дружесrвата могат да издават акции и да набират акционери чрез публична подписка. 
Акционерите са защитени според Търговския закон и Закона за ценните книжа, фондовите 
борси и инвестиционните дружества. Емитенты е длъжен да подготви проспект, tФЙТО съдържа 
информация за емитента и за предложените ценни книжа, необходима на инвеститорите за 
точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента, както и на правата, 
свързани с ценните книжа. Проспектът не може да бъде предложен на публиката, преди да е 
получил одобрение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси. 

Правната доктрина класифицира търговските дружества на персонални и капиталови. 
Критерий за класификацията е кой фактор стои в основата на дружеството - личността на 
съдружника или. имущественото му участие . Към търговските дружества на личността се отнасят 

събирателното дружество и командитното дружество, а към капиталовите търговски дружества 
- акционерното дружество, дружеството с ограничена отговорност и командитното дружество 

с акции. 

Съществените признаци на капиталовите търговски дружества са : 
Първо, задължението за обявяване на капитала и определяне от Търговския закон на 

неговия минимален размер. Значението на така обявения капитал е за отговорността на 
дружеството и за неговата кредитоспособност. 

Второ, участниците в капиталовите търговски дружества задължително имат дял в 

капитала, съразмерно с който се определя правото им на глас и правото им на дял от 

печалбата . 

Трето, участниците в дружеството носят ограничена отговорност за задълженията до 
размера на участието им в капитала. 

За трите форми на капиталови търговски дружества търговския закон регламентира 
минимален размер на капитала, както следва : 

За дружеството с ограничена отговорност минималният размер на капитала е XEU 300, 
като към момента на вписването трябва да е внесен поне 70 о/о от капитала. 

За акционерното дружество - само при създаването му има съвпадане по размер на 
капитала и имуществото на дружеството. Минималната стойност на капитала, когато 

акционерното дружесrво се образува чрез подписка е XEU 30 000, а без подписка - XEU 6 000. 
Минималният размер на капитала на АД, което извършва банкова или застрахователна 
дейност, се определя в отделни закони. 

За командитното дружество с акции капиталовите изисквания са еднакви с тези за 
акционерното дружество. 
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тьрrовската дейност, които засягат пряко или непряко цената или курса на неговите ценни 

книжа. Надзорният орган може да изисква всякаква допълнителна информация . 

1 З. Какви са правомощията на надзорния орган за намеса в случаи на изпитващи 

затруднения инвестиционни фирми? 
Когато установи, че контролираните от нея лица или техни служители извършват дейност 

в нарушение на закона или на актовете по прилагането му, както и когато са застрашени 

интересите на инвеститорите, Комисията може да ги задължи да предприемат конкретни 

мерки, необходими за отстраняване на нарушенията в определен от нея срок; да насрочи 
заседание на управителните или контролните органи на фондовата борса, инвестиционния 
посредник или инвестиционното дружество по определени от нея въпроси; да информира 
обществеността; да спре за срок до шест месецq или окончателно продажбата или 
извършването на сделки с ценни книжа; да откаже издаването на потвърждение на проспект за 

нова емисия ценни книжа; да предложи на съответния орган да отстрани временно или 

окончателно от длъжност лица, упълномощени да управляват и представляват фондовата 
борса, инвестиционния посредник или инвестиционното дружество, когато те извършват 
действия в нарушение на закона или на актовете по прилагането му; да отнеме издаденото 

разрешение. 

14. Съществува ли право на обжалване пред съдилищата на някакви решения, 
взети от надзорния орган? 

Решенията на Комисията представляват индивидуални административни 

актове и могат да се обжалват по отношение на тяхната законосъобразност по 
реда на Закона за административното производство. 

Информация за структурата на пазара 
1. Какъв е броят на: 
а) брокерите/ дилърите на регулираните пазари; 
б) кредитните институции, предоставящи инвестиционни услуги; 
в) компаниите за управление на портфейли от ценни книжа 
г) компаниите за колективни инвестиции 

подразбити по видове продукти/пазари? 
Броят на лицензираните учасrници на капиталовия пазар не е представителен за 

състоянието на пазара, тъй като същите са възникнали преди влизане в сила на Закона за 

ценните книжа, фондовите борси и инвесrиционните дружества, който обаче изисква същите 
да бъдат пререrисrрирани в Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Такава 
пререrисrрация все още не е извършена, тьй като понасrоящем Комисията е изключително 

ангажирана с лицензиране на приватизационни фондове. След извършване на пререгистрация 
броят на тези институции вероятно ще намалее, защото не всички същесrвуващи субекти ще 
бъдат в състояние да изпълнят въведените високи изисквания 

Е. Фирмено ·право 

Фирмено право като отрасъл на действащата юридическа система на Р България е 
регламентирано с правни норми, отговарящи на потребносrите на страната и в значителна 
степен съответстващи на законодателството на ЕС. 

Приетият през 1991 r. Търговски закон, в последствие изменен и допълнен, изчерпателно 
урежда всички основни групи правоотношения, свързани с учредяването и дейността на 

тьрговските дружества, преобразуването, сливането и вливането им, търговското 
представителство и пр. 

Структурните промени в икономиката и в частносr процесите на трансформиране на 
държавната собственост в частна намериха разгърната правна уредба и в редица други закони 
(Законът за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Законът за 
образуване на еднолични търговски дружества с държавно участие и др.). 

Законопроектите в тази обласr, които предстои да бъдат приети, имат за цел да 
регламентират многообразните отношения, в които всrьпват търговските дружества и които все 
още не са регулирани в съответствие със законодателството на ЕС. Сред тях са: Законопроектът 
за изменение и допълнение на част III на Търговския закон / ,,Търговски сделкии/, 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за стопанската дейност на чуждестранни 
лица и закрила на чуждестранните инвестиции и др. 
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смята за необходима за осъщесrвяване на борсовата търговия или за защитата на 
инвеститорите. 

9. С кои инструменти може да се търгува на регулираните пазари? Какви са 
условията, изисквани за допускане на тези инструменти до официално 
регистриране на регулираните пазари? 

На регулирания пазар може да се търгува с акции, облигации, други документи и права, 
свързани с акции и облигации /деривативи/ - т.е. с ценните книжа по смисъла на Закона за 
ценните книжа, фондовите борси и инвестицион~ите дружесrва. 

1 о. · Могат ли емитенти на ценни книжа от Европейския съюз да бъдат . допуснати 
до официално регистриране на регулираните пазари? 

Въпросът не е уреден, понастоящем това като че ли не е възможно . 

Надзорни органи 
11. Опишете правомощията и задълженията на надзорните органи по отношение 

на сектора на ценните книжа (да извършват проверки на място, да изискват 

допълнителна информация, да си сьтру дничат с власти на трети страни). 
Задължени ли са, в частност, надзорните органи да пазят в тайна 

информацията, получена от компетентните органи на трети страни? Колко 
души работят в тези надзорни органи? Какви са изискванията към 
професионалната им квалификация? 

Комисията по ценните книжа и фондовите борси контролира фондовите борси и 
техните членове, инвестиционните посредници, емитентите и инвестиционните дружества за 

законосъобразното и правилно осъществяване на дейността им в съответствие с общесrвения 
интерес; издава и отнема разрешения на фондови борси, инвестиционни посредници и 
инвестиционни дружесrва; издава потвърждения за публични емисии на ценни книжа; 
извършва съвместно с органите на банковия надзор проверки на дейността на банките
инвестиционни посредници; обменя необходимата за осъществяване на дейността й 
информация с Българската народна банка; иска разкриване на банковата тайна от районния 
съдия; разработва наредби по прилагане на закона. Комисията има право да изисква 
документи и писмени обяснения и да проверява всички лица, за които има данни, че 
нарушават закона. При осъществяване на проверките Комисията има право на свободен 
достъп до служебните помещения на всички контролирани от нея лица; да изисква документи 
и писмени обяснения от проверяваните лица; да изпраща свои представители на заседанията 
на управителните и контролните органи на контролираните от нея лица. Всички данни и 

документи за нарушения на закона, които могат да разкрият самоличността на предоставилото 

ги лице, се предоставят от Комисията на трети лица само с негово съгласие, освен ако в закона 

е предвидено друго. Членовете на Комисията и нейните служители са длъжни да пазят 

търговските тайни, които са им станали известни във връзка с изпълнението на техните функции. 
Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на Комисията при 

изпълнение на нейните функции. 

12. Каква годишна счетоводна и статистическа информация трябва да се 
представя от инвестиционните фирми и регистрираните компании на 
надзорния орган по отношение на тяхната дейност? Какви са правомощията 

на надзорния орган за изискване на допълнителна информация? 
Емитентите, чиито ценни книжа са били предмет на публично предлагане, са длъжни да 

предоставят на Комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата 
година, и шестмесечен отчет в края на първото финансово полугодие. Отчетите съдържат 
данни за дейността на емитента, членовете на неговите управителни и контролни органи, 

лицата, които притежават или контролират повече от . 1 О на сто от гласовете в общото 
събрание, заверен от дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет и друга 
информация, определена от Комисията. Емитентьт на облигации задължително представя на 
Комисията тримесечни отчети за изразходване на средствата от заема, освен ако Комисията 

определи друг срок за представянето им . Освен това, емитентът незабавно е длъжен да 
уведоми Комисията за промените в устава си, промените в управителните си органи, 

образувано исково, изпълнително или обезпечително производсrво, откриване на производство 
по несъстоятелност, решение за преобразуване на дружеството, като и всякави изменения в 
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4. Подложено ли е придобиването на авоари в инвестиционни фирми на 
действието на специални изисквания? 

Придобиването на дялово учасrие в инвесrиционни фирми не . е подложено на 
специални изисквания. Комисията, обаче, може да откаже да издаде разрешение ако лице, 
което притежава пряко или чрез свързани лица над 10 на cro от гласовете в общото събрание 
или по друг начин може да упражнява решаващо влияние върху дейността на заявителя с 

влиянието си или с дейността си може да навреди на сигурността на дружесrвото или на 

неговите операции. Освен това инвесrиционният посредник е длъжен да уведоми Комисията 
за името, ЕГН, серията и номера на _паспорта, съответно наименованието, както и други 

сведения за лице, което е придобило пряко или чрез свързани лица над 1 О . на cro он дяловете 
или акциите с право на глас на инвесrиционния посредник или друго учасrие, което му дава 

възможносr да го контролира, както и сведения за последващо придобиване на дялово учасrие 
от това лице. 

5. Съществуват ли разумни съотношения (за платежоспособност, ликвидност)? 
Прилагат ли се те на консолидирана основа? 

Законът за ценните книжа, фондовите борси и инвесrиционните дружесrва предвижда 
Комисията да определя допълнителни изисквания към дейността на инвесrиционните 

посредници, включително за платежоспособносr, ликвидносr. и др. Предсrои да бъдат 
подготвени наредби в това отношение. 

6. Какво е сегашното положение по отношение на правото на основаване на 

клонове и филиали и трансграничното предоставяне на услуги във вашата 
страна за инвестиционни фирми от Европейския съюз? Какви условия се 
прилагат? 

Законът не съдържа специална регламентация на правото на основаване на клонове на 

инвесrиционни фирми от Европейския съюз. Би следвало този въпрос да се уреди, като 
евен~уално се предвиди разрешителен режим от ктрана на Комисията по ценните книжа и 

фондовите борси. Що се отнася до клонове на чуждесrранни банки като инвесrиционни 
посредници, то тяхното създаване подлежи на разрешителен режим от сrрана на БНБ. 

Учредяването на филиали подлежи на издаване на разрешение от Комисията по общия ред на 
Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвесrиционните дружества. В това отношение 
се прилага национален режим. 

Пазари 

7. Съществуват ли регулирани пазари? Какво е определението за такива пазари? 

Съществуват ли национални правила, които ограничават броя на лицата, 
имащи достъп до тези пазари? Могат ли кредитни институции да станат 

участници на регулиран пазар? 

Същесrвуват фондови борси, които с оглед на високите изисквания, въведени със Закона 
за ценните книжа, фондовите борси и инвесrиционните дружесrва, са в процес на 
обединяване. Фондовата борса се определя като организирано тържище на ценни книжа, 
което осигурява на членовете си и на техните клиенти равен достъп до пазарната информация 
и равни условия за учасrие в търговията. Членове на фондовата борса могат да бъдат само 
инвесrиционни посредници, т.е. лица, които са получили разрешение за извършване на сделки 

с ценни книжа по занятие, и които са допуснати при условията и по реда на борсовия 
правилник да извършват сделки на борсата. Банките могат да бъдат учасrници, т.е. членове на 
борсата в качесrвото им на инвесrиционни посредници. 

8. Какви са информационните изисквания по отношение на компетентните 
власти и инвеститорите по сделки, извършвани на регулираните пазари? 

За да бъдат приети за търговия на фондова борса за съответните ценни книжа трябва да 
е издаден проспект и те да отговарят на изизскванията на борсовия правилник. Комисията 
определя общите изисквания към ценните книжа, приемани за търговия на фондова борса. 
Борсата оповесrява датата на въвеждането, вида, броя, номиналната и общата сrойносr на 
ценните книжа. Борсата разпросrранява по подходящ начин информация за изтърrуваните 
обеми, минималната и максималната цена, и цената при затваряне. Борсата може да изиска от 
емитента на приети за борсова търговия ценни книжа предосrавяне на информацията, която 
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В България органът, който отговаря за надзора на реrулираните пазари, е Комисията пЬ 
ценните книжа и фондовите борси. Нейният адрес е ул. ,,Врабча" N23, София 1000. Засега все 
още не е установена практика за публикуване на годишен отчет, тъй като Комисията беше 
назначена на 12. 01. 1996г. По всяка вероятност, обаче, такъв отчет ще се изготвя и ще бъде 
достъпен за заинтересованите среди. 

Правна рамка 
3. Подлежи ли nредосrавянето на инвесrиционни услуги на даване на 

разрешение? Същесrвува ли някакво изключение (предприятия, които не 

предосrавят услуги за трети страни, инвестиционни услуги, които не се 

извършват на професионална основа)? Какво е определението за 
"инвестиционни услуги"? За извършването на кои дейности се изисква 

предварително разрешение? Разрешава ли се на кредитни институции и/или 
застрахователни компании да извършват някои от тези дейно.сrи? Необходимо 
ли е те да получат специално разрешение? На какви условия съгласно 

националното право трябва да отговарят новите инвесrиционни фирми, за да 
започнат дейносr (правна форма, първоначален капитал, добра репутация и 
достатъчен опит на лицата, които ръководят дейността, проверка на годността 

на акционерите)? 

Предоставянето на инвестиционни услуги по занятие в България подлежи на 
разрешителен режим . Разрешението се издава от Комисията по ценните книжа и фондовите 
борси. Законът не разграничава брокери и дилъри в собствен смисъл на термините, като и за 
двата вида борсови посредници (работещите за чужда и за своя сметка) въвежда един статут -
този на инвестиционния посредник. Предварително разрешение се изисква за извършване на 
поемане на емисии на ценни книжа (underwriting) и други сделки с ценни книжа за собствена 
или за чужда сметка по занятие. Инвестиционният посредник трябва да отговаря на 
изисквания, които според законодателя създават достатъчно гаранции за стабилността на 
пазара и за интересите на инвеститорите Посредникът може и да е банка. Българските банки 
са с универсален лиценз~ доколкото не е ограничен от Българската народна банка при 
издаването му. Затова банките не се лицензират от Комисията по ценните книжа и фондовите 
борси, като използват предимството на банковия си лиценз. Другите инвестиционни 
посредници, извън банките, могат да избират между организационните структури на 
акционерното дружество или дружеството с ограничена отговорност. Изборът не е обусловен 
от размера на капитала, защото са въведени специфични спрямо Търговския закон положения 
и капиталовите изисквания към двете форми на търговски дружества са изравнени . Към 
момента на издаване на разрешението те трябва да разполагат с не по-малко от 1 О млн. лв . 
внесен капитал, когато . ще извършват поемане на емисии и сделки с ценни книжа за собствена 
сметка. Ако ще извършват сделки с ценни книжа за чужда сметка те трябва към момента на 
издаване на разрешението да разполагат с не по-малко от 3 млн. лв . внесен капитал. Акциите 

на акционерните дружества-инвесrиционни посредници. могат да са само поименни с по един 

глас. Посредниците, които не са реrулирани от БНБ като банки, също могат да получат лиценз 
за участие на паричния пазар по реда на Закона за банките и кредитното дело, но това е 
единствената „странична" дейност, която им е позволена. Посредниците са подложени на 

изисквания за помържане на капиталова адекватност и ликвидност, което е в съзвучие с 

модерното европейско законодателство, и ще позволи намаляване на риска от заrуба на 
доверие или паника на пазара. Обективно установените изисквания за капиталова адекватност 
и ликвидност по отношение на банките се определят съгласувано от БНБ и Комисията, въпреки 
че както беше споменато, банките биват автоматически допускани на пазара на ценни книжа 
въз основа на универсалния си лиценз. Инвестиционният посредник не може да предлага 

съвети на лица, които не са проявили инициативата да поискат съветите му, а дори и да са го 

направили, не може да предлага консултации по въпроси, които не са му поставени от 

инвеститорите. Инвестиционният посредник води и борсов дневник за постъпилите и 
изпълнени поръчки, какъвто вид дневник е предвиден и в Търговския закон. Изрично е уреден 

един от проблемите на капиталовия пазар - изпълнението на идентични нареждания до същия 
посредник. За идентични нареждания се считат онези, които са еднакви по вида и начина на 

изпълнението си, срока и цената. Когато действа и за себе си, инвестиционният посредник е 
длъжен да изпълни с предимство поръчките на инвеститорите. Инвестиционният посредник е 

длъжен да отдели портфейла си от ценни книжа от този на инвеститорите си . Има специфични 
изисквания към лицата, които ще управляват посредниците - те трябва да притежават 
подходяща професионална квалификация и опит в материята. 
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1 З. Какви са правилата относно минималния гаранционен фонд? · 

Правна регламентация относно минималния размер на гаранционния фонд се 
предвижда да бъде въведена с Проекrозакона за застраховането . . 

14. Кои застраховки са задължителни? Какви са специалните правни разпоредби, 
отнасящи се до застраховането, което трябва да. се извършва от една 

застрахователна компания? 

В момента задължителните застраховки са. регламентирани в: 

- Чл. 1-4 вкл., чл.12 на Закона за застраховане на имуществата; 
- Указа за застраховане на пътниците и персонала на различните видове транспорт; 
- чл.1 2 и чл.1 3 на Закона за държавната собственост; 
- чл. 9 на Закона за общинската собственост; 
- чл. 247 на Закона за ОВС. 

15. Какви са изискванията, наложени съгласно националното право по отношение 

на предварителното одобрение на премиите или условията на полиците за 
незадължителните или задължителните застраховки? 

ПМС N25/1977r. и неговите изменения и допълнения определят премиите на полиците 
за задължителните застраховки по отношение на ДЗИ. Проектозакона за застраховането 

предвижда подобни изисквания да се налагат от Застрахователния надзор. 

Клонове или агенции на компании от трети страни 

16. Какви са принципите и условията за даване на разрешение за дейност на 

институция, чието седалище е извън Европейския съюз? 

Важат изискванията на изброените в т. 2 условия. 

Специализация 

17. Съществуват ли някакви застрахователни класове (например кредитно 

застраховане), за които съществува изискване за специализация с изключване 

на други класове, което означава, че застрахователната компания, предлагаща 

този клас застраховане може да действа само в тази област, но не и в другите? 

В момента няма регламентация. Предвидено е в Проектозакона за застраховането. 

Д. Ценни книжа 

Общи Въпроси 
1. Какви са плановете и сроковете за правното и практическото изпълнение на 

мерките от етап 1? Какво се предвижда по отношение на мерките от етап 11 -
срокове, очаквано развитие? 

Мерките от първия етап вече са въведени в законодателството на Република България, 
по-специално в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества . 
Този закон съдържа овластяване на Комисията по ценните книжа и фондовите борси да 
определи с наредба общите изисквания за регистриране на ценни книжа на фондовата борса, 
които впоследствие следва да бъдат конкретизирани в правилника на фондовата борса . По 
всяка вероятност в това отношение Комисията ще се ръководи от Директива 79/279/ЕЕС за 
реквизитите при регистрация на ценни книжа на фондовата борса. От мерките от етап 11 до 
голяма степен в законодателството са въведени и изискванията на Директивата на Съвета от 20. 
декември 1985г. за хармонизиране на законите, подзаконовите актове и административните 

разпоредби относно дружествата за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа. 
Директивата за инвестиционните услуги 93/22/ЕЕС и Директивата за капиталовата адекватност 
93/6/ЕЕС все още не са напълно отразени в законодателството, но техните изисквания предстои 
да бъдат обсъждани. 

2. Съществува ли орган, отговарящ за надзора на регулираните пазари? Ако има 
такъв, моля, посочете неговото наименование и адрес. Публикува ли 

надзорният орган годишен отчет? Би ли могъл той да предостави на Комисията 

екземпляр от отчета или резюме? 
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Търговският закон поставя следните условия за новите застрахователни компании: 

- да бъдат регистрирани като акционерни дружества; 
- получаване на разрешение от Министерския съвет за регистрация на дружество с 

чуждестранно участие; 

- ограничаване на дейността само в областта на застраховането. 
Допълнително, Законът за банките и банковото дело поставя изисквания за минимален 

капитал. 

Условия за дейност: 

8. Каква е структурата на финансовите надзорни органи в застрахователната 
дейност? Кой надзирава цялостната дейносr на застрахователната компания, 

съсrоянието на нейната платежоспособносr, нейните технически провизии и 

активите, които ги покриват (моля, посочете наименованието и адреса)? 
Публикува ли надзорният орган годишен отчет? Може ли той да предостави на 
Комисията екземпляр от отчета или резюме на един от езиците на Европейския 

съюз? Какви са правомощията за намеса в случай на неnлатежосnособносr, 
злоупотреба с разрешението за дейност? 

Държавата, в лицето на Министерството на финансите, упражнява контрол върху 
дейността на държавните застрахователни компании в качеството си на техен собственик. 

За частните застрахователи в момента няма правно регламентиран надзор. 

В Проектозакона за застраховането е предвидено и създаването на застрахователен 
надзор . 

9. Каква годишна счетоводна и сrатисrическа информация засrрахователната 
институция трябва да nредсrавя на надзорния орган по отношение на нейната 
дейносr? Какви правила се прилагат към засrрахователни компании по 

отношение на формата на счетоводния баланс, нетно или брутно nредсrавяне, 
разходи за придобиване (сметки за печалбата и загубите), оценяване на 
инвестиции (историческа или текуща сrойносr), реализирани печалби от 
инвестициите? Какви специални правила се прилагат към публикуването на 
годишните сметки? 

При липсата на застрахователен надзор, държавните застрахователни компании 
представят на МС годишен счетоводен баланс, заверен от одитори, съгласно Закона за 
държавния застрахователен институт и Закона за счетоводството . Спрямо частните 

застрахователни компании се прилагат общите разпоредби на Закона за счетоводството. 

1 О. Какви са правомощията на надзорния орган за изискване на допълнителна 

периодична информация? За извършване на проверки на мясrо? За 
осигуряване ръководителите и директорите да дейсrват както трябва? 

По отношение на държавните застрахователни компании, държавата упражнява всички 
правомощия в рамките на техен собственик. Спрямо ДЗИ се прилагат и съответните 
разпоредби на Закона за ДЗИ . 

11. Какви са правилата относно усrановяването на техническите провизии? Колко 

статисrици работят в надзорния орган и задължени ли са компаниите за 
животозасrраховане/останалите засrрахователни компании да наемат 
статисrици? 

Техническите норми се определят от надзорния орган, чието създаване предстои. 

12. Какво е определението за процент на nлатежоспособносr? Какви са 

процентите на платежоспособност за животозасrрахователните/ другите 
засrрахователни компании, работещи на вашия пазар? 

В условията на отсъствие на застрахователен надзор, българското законодателство не 
съдържа разпоредби в това отношение . 



20 

би могла да породи определени затруднения, което би могло да се. избегне при наличие 'на 
сьдейсrвие от страна на ЕС. 

. 2. Какво е сегашното положение по отношение на правото на основаване на 

клонове и филиали и трансграничното предоставяне на услуги във вашата 
страна за застрахователни компании от Европейския съюз? Какви условия се 

прилагат? 

В това отношение се прилагат общите разпоредби на дейсrващото законодателство . 
Правото на основаване и регистрация на клонове и филиали за предоставяне на 
застрахователни услуги е основано на Търговския закон и Закона за стопанската дейност на 

чуждестранни лица и за закрила на чуждестранните инвестиции. Съгласно Чл.64, ал.J от 
Търговския закон застрахователната дейност може да се извършва само от акционерни 

дружества или кооперативни организации. За регистрацията на дружесrво с чуждестранно 

участие се изисква и разрешение от Министерския сьвет - Чл.6, ал.1 от ЗСДЧЛЗЧИ. 

З. Третират ли се чуждестранните застрахователни компании, след като веднъж 

вече им е дадено разрешение за дейност, като национални предприятия във 

всяко едно отношение? 

Не се прилага диференцирано третиране на чуждестранните застрахователни компании, 
след получаване на разрешение за дейност, спрямо националните предприятия. Третирането 
може да бъде и по-благоприятно в случаите когато това е . предвидено по международен 
договор (Чл. 7 от ЗСДЧЛЗЧИ). 

4. Съществува ли правен монопол в един или повече клонове на 
застрахователната дейност (например, автомобилното застраховане) 

Не сьществува правен монопол в областта на застраховането. 

5. Какъв е броят на застрахователните институции, които работят във вашата 
страна?: 

(а) 

(б) 
национални 

ненационални, от Общността: (i) филиали и (ii) клонове 
(в) ненационални, извън Общността: (i) филиали и (ii) клонове 
Промени в (а), (б) и (в) от 1990 г. досега 

Броят на застрахователните институции, които работят. в нашата страна са: 
а) 40; . 
6) няма; 
в) няма. 

6. Концентрация на пазара (на премиите, притежавани от петте, десетте, 

(а) 

(б) 

петнадесетте и двадесетте най-големи институции, подразбити на 

животозастрахователни и други компании), като се посочи дали те са: 

национални 

ненационални, от Европейския съюз 

(в) ненационални, извън Европейския съюз 
Промени в (а), (б) и (в) от 1990 г. досега 

Капиталът е концентриран в 1 О-те най-големи национални застрахователни компании. 
Същата констатация е валидна и за концентрацията на пазара . 

ПраВна рамка 

Условия за допускане 

7. Какви условия се изискват съгласно националното право от новите 
застрахователни компании преди да започнат дейност по пряко застраховане 

(финансови гаранции, предварително разрешение, правна форма, проверка на 
нуждите, ограничаване на дейността само в областта на застраховането, схеми 
на дейност, контрол на акционерите)? 
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4) да назначи лице с подходяща квалификация и опит, което да · дава съвети на банката 
относно мерките за излизане от затрудненото положение, и да определи неговото 

възнаграждение, което се плаща от банката; 
5) да ограничи дейността й; . 
6) да отстрани от длъжност лица, оправомощени да управляват и представляват банката; 
7) да отстрани от длъжност всички членове на съвета на директорите, съответно всички 

членове на управителния и надзорен съвет на банката, и в този случай да назначи · един или 
повече квестори (конкретните функции на квестора са определени в Глава XII) с правомощия 
за цялостно управление и представит~лство на банката до формирането на нови органи, но за 
срок не по-дълъг от 6 месеца; 
8) да отнеме издаденото разрешение . 

22. Какви са правомощията за намеса на надзорния орган в случаи на · изпитващи 

затруднения кредитни институции? При какви условия може да се оттегли 

разрешението на една кредитна институция? 

Освен горепосочените мерки (в отговора на въпрос 21) , които органът по банков 
надзор има право да предприеме при констатирани нарушения от страна на определена 

банка, съгласно Глави Х/11 и XIV на ЗБКД, той има право: 
1) при установена опасност от неплатежоспособност на банка да я постави съответната банка 
под особен надзор като отстрани от длъжност лицата, които управляват и представляват 
банката и назначи квестори с определени правомощия; тази мярка може да се прилага за срок 
не по-дълъг от една година; целта на тази мярка е оздравяване и стабилизиране на 
финансовото състояние на банаката; 
2) в случаите, когато дадена банка е изпаднала в неплатежоспособност (както и когато 
неплатежоспособността е настъпила по времето, когато банката се е намирала под особен 
надзор), централната банка е длъжна да поиска от съда откриване на производство по 
несъстоятелност. Когато съдът констатира неплатежоспособност, той открива производство по 
несъстоятелност, прекратява правомощията на ръководството на банката, злишава банката от 
правото да се разпорежда и управлява имуществото, включено в масата на несъстоятелността, 

постановява започване на осребряване на имуществото на несъстоятелността и разпределение 
на осребреното имущество, и назначава синдик. Синдикът има правомощия съгласно чл.658 от 
Търговския закон. по искане на синдика или на централната банка, обявената в 
несъстоятелност банка може да бъде продадена · изцяло или на части, като съдът одобрява 
сделката едва след предварителното писмено становище на централната банка. 

Съгласно чл. 19, ал.1 на ЗБКД централната банка може да отнеме издаденото 
разрешение за банкова дейност, ако притежателят му: 
1) не започне да извършва разрешената му дейност в срок от една година след издаването 
му; 

2) не съобрази дейността си с условията поставени при издаването на разрешението или с 
мерките изисквани от централната банка съгласно чл.56 от ЗБКД; 
3) е представил неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на 
разрешението; 

4) извършва банкова дейност в нарушение на този закон или други нормативни актове; 
5) е чуждестранна банка, на която е отнето разрешението да извършва банкова дейност в 
страната, където е нейното седалище. 

Г. Застрахователно дело 

Законодателството на Република България в областта на застраховането е в процес на 
изграждане, което не позволява да се дадат пълни отговори на някои от въпросите . 

Това ще бъде възможно едва след приемането на Закона за застраховането . 

1. Какви са плановете и сроковете за правно и практическо изпълнение на 

мерките от етап I на Бялата книга? Какво се предвижда по отношение на 
мерките от етап 11 на Бялата книга - срокове, очаквано развитие? 

Необходимостта от промяна на нормативната уредба на застрахователното дело води 
до определянето на минимални срокове за приемане на нов Закон за застраховането. 

За тази цел е разработен законопроект, чието одобрение е предвидено за края на 1996r. 
Липсата на опит от прилагането (law enforcement) на съвременна правна основа в тази област 
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Надзорни органи 

18. Кой е компетекrният надзорен орган за даване на лиценз на кредитна 

инсrитуция и за нейния надзор? Моля, посочете наименованието и адреса му. 

Има ли този орган други функции? Какви? Публикува ли надзорният орган 
годишен . отчет? Ако отговорът е да, би ли могьл той да предосrави на 
Комисията екземпляр от него или резюме на един от езиците на Европейския 

съюз? Същесrвува ли инсrитуционално сьтрудничесrво между различните 

национални надзорни органи? 

Органът, който по закон е упълномощен да издава разрешение за извършване на 

банкова дейноа и да осъщеавява разумен надзор над банките и небанковите финансови 
инаитуции (обменни бюра и финансово-брокерски къщи) е централната банка на Република 
България - БНБ. 

~ 
Управление „Банков надзор 
Българска народна банка 

пл. ,,Александър Батенберг" N 1 
rp. София 1000 

Годишният отчет на управление „Банков надзор" е неразделна част от годишния отчет 
на централната банка. В него се дава информация за насоките на дейността и предприетите 
мерки от четирите отдела в резултат на констатирани нарушения и пропуски от орана на 

банковите инаитуции, влизащи в организационната аруюура на управлението (Лицензии, 
Текущ контрол, Инспекции и Валутен контрол). Основно място в отчета на управление „Банков 
надзор" заемат обобщените анализи на състоянието на банковата система през изтеклата 
година с конкретни данни за основните показатели на банките, състоянието на основните 
реrулатори по · наредбите за разумен банков надзор за отделните групи банки и банковата 
сиаема като цяло. 

19. Колко души с професионална квалификация работят в надзорния орган? Какви 
са изискванията към професионалната квалификация? 

В управление „Банков надзор" работят 66 души. Основните изисквания за 
професионална квалификация по отношение на инспекторите и анализаторите, които са 
основните длъжности в управлението, са: наличие на висше икономическо образование, за 
предпочитане по финанси или счетоводство, компютърна грамотност и владеене в определена 
степен на чужд език. 

20. Какви са правомощията на надзорните органи за изискване на допълнителна 

периодична информация? Могат ли такива органи да извършват проверки на 
мясrо? 

Съгласно разпоредбите на ЗБКД надзорният орган има право да изисква от банките и 
контролираните от него небанкови финансови инаитуции освен стандартизираните отчети по 
наредбите за банков надзор всякаква друга информация, необходима за осъществяването на 
разумен над.зор. Управление „Банков надзор" освен текущото наблюдение над посочените 
инпитуции има право да извършва и периодични ревизии и целеви проверки в 

горепосочените институции. 

21. Могат ли надзорните органи да осигуряват ръководителите и директорите да 
дейсrват както трябва? Да се намесват, ако същите не дейсrват така? 

Глава XI на ЗБКД определя правомощията на централната банка при осъществяване на 
разумен надзор над лицата получили разрешение да извършват банкова дейност по чл.1, ал.2 
на същия закон. Съгласно чл.56 на ЗБКД в случаите, когато банка извърши нарушение по този 
закон, органът по банков надзор има право: 
1) да задължи банката да предприеме конкретни мерки, необходими за отстраняване на 
нарушенията; · 
2) да изпрати свои представители на заседанията на управителните органи на банката; 
3) да свика общо събрание и да насрочи заседание на управителните и контролни органи на 
банката по определени от него въпроси; 
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До този момент в България дейсrвува само Наредба N8 на БНБ за капиталовата 
адекватносr на банките, която регулира само кредитните рискове, на които са изложени 
банките. Разпоредбите на Наредба N8 на БНБ изцяло съответсrват на Директива 89/647/ЕЕС за 
отношението на платежоспособносr на кредитните инсrитуции. Те определят минимално 
изискван капитал на банките . и клоновете на чуждесrранни банки в България, сrруктурата на 
капитала, рисковия компонент на балансовите и задбалансови позиции, както и отношенията 
на капиталова адекватносr - 8 о/о и 4 о/о съответно отношение на обща капиталова адекватносr и 
отношение на адекватносr на първичния капитал. 

15. Съществува ли нормативен акт за ·капиталовата адекватност по отношение на 

. - рискове, различни от кредитните рискове? 

Разумният надзор върху големите кредити отпускани от банките се извършва на 
основание разпоредбите на ЗБКД и Наредба N?/1993 на БНБ за големите и вътрешните 
кредити на банките. Съгласно тези разпоредби: ,,голям кредит" е налице, когато общата 
експозиция на банката към отделен клиент, надхвърляща 15 о/о от сумата на собсrвения капитал 
на банката; големият кредит отпускан от банка или банкова група не може да надхвърля 25 о/о 
от собсrвения капитал на банката. ЗБКД и Наредба N7 на БНБ определят и кредитни 
ограничения относно вътрешните кредити на банките, които се разрешават единсrвено от . 
Вътрешен кредит е налице, когато е предосrавен на: членове на управителнии контролни 

органи на банките прокурисrи и предсrавители, техни съпрузи и роднини по права линия до 
трета сrепен включително, акционери притежаващи над 5 о/о от общия брой на гласовете в 
общото събрание на акционерите, търговски дружества, в които банката притежава над 1 О о/о 
от акциите и дяловете, юридически лица, в чието управление учасrват лицата-членове на 

управителни или контролни органи на банката, лицата упражняващи банков надзор, членове на 
управителния съвет и служители на банката. Общият размер на предоставените вътрешни 
кредити не може да надхвърля 5 о/о от внесения капитал на банката за служителите на банката и 
20 о/о - за всички осrанали, изброени горе. Банките са длъжни да изпращат до управление 
„Банков надзор", БНБ отчети за отпуснатите големи и вътрешни кредити в 15-дневен срок от 
разрешаването им. 

16. Съществува ли нормативен акт за големите рискове? Опишете главните му 

елементи. 

Не съществува отделен нормативен акт за надзор на банките на консолидирана основа. 
Засега този въпрос е уреден единсrвено в Закона за счетоводсrвото и ЗБКД, съгласно които 

банковите групи (банки притежаващи пряко или непряко над 50 о/о от капитала на други банки 
или други лица) са длъжни да съсrавят и предсrавят консолидиран отчет за дейността на цялата 

група. 

17. Съществува ли нормативен акт за надзора на консолидирана основа? Опишете 
главните му елементи. 

Освен централната банка, която чрез управление „Банков надзор11 упражнява разумен 
надзор върху дейността на банковите и небанкови финансови инсrитуции, съгласно Закона за 
ценните книжа, фондовите борси и инвесrиционните дружесrва (ДВ, бр.63, 1995г. ) се създава 
Комисия по ценните книжа и фондовите борси, която е държавният орган, който осъщесrвява 
регулиране и контрол върху сделките с ценни книжа, инвесrиционните посредници, инвес

тиционните дружества и фондовите борси. Съгласно разпоредбите на горепосочения закон се 
предвижда тясно сырудничесrво между двата надзорни органа по отношение на банковите 
инсrитуции, доколкото последните съгласно ЗБКД са обект на надзор от сrрана на БНБ. 

Съгласно приетия през юни т. г. Закон за изпирането на пари (ДВ, бр.48, 1996г.) очевидно 
ще се наложи сырудничесrво между банковия надзор и специалната служба към МВР, която е 
органът, съхраняващ, анализиращ и обработващ получаваната информация по реда на този 
закон. 

Разбираемо е, че предвид краткия срок на същесrвуване на Комисията по ценните 
книжа и фондовите борси, началния етап на масова приватизация и създаващите се в момента 
инвесrиционни дружесrва както както и липсата на реално приложение на Закона за 

изпирането на пари, засега, трудно може да се говори за реално сырудничесrво между 

управление „Банков надзор 11 , БНБ и горепосочените органи. 
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14. Каква годишна счетоводна и статистическа информация бан·ките трябв·а да 
представят на надзорния си орган по отношение на дейността си? 
Съществува ли специален нормативен акт относно годишните сметки и 

консолидираните сметки на банките? Обяснете главните правила, отнасящи се 

до формата на счетоводния баланс и до публикуването на годишните сметки. 

Информацията, която всички. банки са длъжни да представят на управление „Банков 
надзор" в БНБ включва следните месечни, тримесечни и годишни отчети: 

А. Месечна информация: 

о6оротна ведомост 

месечен баланс 

отчет за приходите и разходите 

информация за остатъците по сметките отчитащи депозитите в чуждестранна валута 

отчет по Наредба N9/1993r. на БНБ за риска по кредитите и формиране на законовите 
провизии 

Б. Тримесечна информация: 

отчет по Наредба N7/1993r. на БНБ за големите и вътрешните кредити 
отчет по Наредба N8/1993r. на БНБ за капиталовата база, рисковия компонент на 

балансовите активи и задбалансовите позиции, за рисковия компонент на инструментите и 
регулаторите 

отчет по Наредба N11/1993r. на БНБ за ликвидността, който включва форми за отчитане 
на: активите, задбалансовите активи, пасивите, задбалансовите пасиви, прогонзите- за движение 

на паричните потоци 

В. Годишна информация: 

• Счетобоgен отчет, който Включва 

годишен баланс 

годишен отчет за приходите и разходите 

справка за дълготрайните активи 

капитали и резерви 

парични средства, вземания и задължения на финансовта институция 

притежавани ценни книжа 

финансвои приходи и разходи 

извънредни приходи и разходи 

разпределение на печалбата и покриване на з.агубата 

• Статистически отчети, които Включват: 

де.позитив лева по размер и сектори в икономиката 

депозити във валута по размер и сектори в икономиката 

депозити в лева по размер и отрасли на народното стопанство 

депозити във валута по размер и отрасли на народното стопанство 

депозити в лева по срокове и сектори в икономиката 

депозити във валута по срокове и сектори в икономиката 

кредити в лева по размер и сектори в икономиката 

кредити във валута по размер и сектори в икономиката 

вземания и задължения на банката в лева по сектори в икономиката 

вземания и задължения на банката във валута по сектори в икономиката 

вземания и задължения на банката в лева по отрасли на народното стопанство 

вземания и задължения на банката във валута по отрасли на народното стопанство 

кредити в оригинален и остатъчен матуриштет в лева и валута по сектори в икономиката 

състав и движение на кадрите 

Годишните счетоводни отчети на банките се представят съгласно реда и изискванията на 
Закона за счетоводството и Национален счетоводен стандарт По отношение на консолидира
ните отчети съгласно чл.42 на Закона за счетоводството „всички предприятия, които имат пове

че от 50 % от акциите, дяловите вноски, гласовете или от членовете на органите за управление в 
други предприятия , съставят и консолидиран отчет за икономическата (банковата) група до 15 
март на следващата година". 

От 1 юни 1995г. е в сила и Единен национален сметкоплан на банките, с който са 
въведени унифицирани стандарти за счетоводно отчитане на банковите операции. 
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J\ица1 gльжни ga прилагат горепосочените мерки: 

• 
• 
• 

банки и небанкови финансови инсrитуции лицензирани по ЗБКД; 

засrрахователни, инвесrиционни дружества; 

органите по приватизация; 

• лица, организиращи търгове за възлагане на държавни поръчки 

• лица, организиращи и провеждащи забавни и хазартни игри. 
Законът дефинира понятието" изпиране на пари": 

• преобразуване или прехвърляне на имущесrва_ със знанието, че те са придобити чрез или 
по повод на престъпление; 

• подпомагане на лице, което е учасrвало в осъществяването на първоначалното 

престъпление; 

• укриване или прикриване на исrинското есrество, източника, местоположението, 

разпореждането, движението или правата по отношение на имущества със знанието, че са 

били придобити чрез или по повод на престъпление; 

• придобиването, притежаването или използването на имущесrва със знанието в момента на 
получаването, че те са придобити чрез или по повод на престъпление. 
Минимален размер, над който всяка сделка или операция задължително се идентифицира: 1 500 
000 лв . 

Органи за обработване на информацията и контрол: 

• специална служба към МВР - съхранява, анализира и обработва информацията 
предосrавена по реда на този закон 

• органите, упражняващи контрол над лицата, задължени да предосrавят информация за 
дейсrвия свързани с изпирането на пари, осъществяват контрол и по този закон 

• всички лица, задължени да идентифицират клиентите, да съхраняват и разкриват 
информация, свързана с изпирането на пари, приемат вътрешни правила за прилагане на 
мерките по този закон в 6-месечен срок от влизането на закона в сила 

А9министрати8нонаказате1~ни разпореgби - определени са конкретни глоби за извършени 
нарушения по реда на този закон. 

1 З. Какви са дейностите, които се разрешава да бъдат извършвани от една 
кредитна инсти,уция? 

Чл.1, ал.2 на ЗБКД определя сделките, които една банка има право да извършва след 
получаване на разрешение от БНБ: 
1) договор за банков влог; 
2) договор за банков кредит; 
3) сконтови сделки; 

4) сделки с чуждесrранни средсrва за плащане и с благородни метали; 
5) депозитни сделки; 

6) сделки с ценни книжа; 

7) гаранционни сделки; 

8) сделки по чекови сметки 

9) комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове за инвесrиране на 
капитали и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни 
инвесrиционни фондове 
1 О) придобиване на права по вземания за осrавка на сrоки или извършване на услуги и 
поемането на риска от евентуалното им неплащане 

11) други подобни дейносrи, определени от БНБ. 
Така както са посочени в ЗБКД банковите сделки напълно съответстват на предложения 

в Приложението към Втората банкова директива на ЕС 89/646/ЕЕС списък на банкови 
дейносrи, които има право да извършва всяка кредитна инсrитуция лицензирана в Общносrта . 
Подобно на списъка с „дейносrи, предмет на взаимно признаване", приложен към Втората 
банкова директива, чл.1, ал.2 на ЗБКД също следват универсалния модел на банкова 
инсrитуция и включва не само традиционни банкови сделки, но и търговия с ценни книжа, 
доверително управление на чужди финансови средсrва и др. 
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гарантиране на влоговете (ДВ, бр.б, 21 и 37„ 199бг.). Съгласно тази наредба схемата за 
гарантиране покрива всички банки (вкл. клонове на чуждеаранни банки) лицензирани да 
приемат пари от други лица на влог. От средавата на специално създаден гаранционен фонд 
се rарантират само влоговете на физически лица (без фирми на еднолични търговци и 
юридически лица), независимо от вида на валуrата, в която се водятв размер до 250 000 лв. 
Източници за набиране на средавата на фонда са: 

• първоначалните вноски от банките 

• годишните премийни вноски на банките 

• . доходите от инвеаираните средава събрани. във фонда 

• получените суми от имущеаво на банката, в случаите на суброrация (когато фондът 
встъпва в правата на вложителите до размера на погасен·ите задължения на банката към тях) 

• други източници (заеми, дарения, чуждеаранна помощ и т.н.) 
Първоначалните премийни вноски от банките са в размер 1 о/о от общата сума на 

влоговете на физически лица към момента на влизане на наредбата в сила, но не по-малко от 
1 о/о от реrиарирания капитал. Първоначалната вноска за клон на чуждеаранна банка не може 
да бъде по-малка от 1 о/о от минимално изисквания за чуждеаранен банков клон капитал. 
Годишнитете премийни вноски на банките са в размер 0.4 о/о от общия размер на сумите по 
влоговете на физически лица към 31-12 на предходната година . 

Набраните във фонда средства се използват за изплащане на задължения на банката към 
нейни вложители в следните случаи: 

• когато банката е спряла да посреща задълженията си към вложителите и Управителният 
съвет на БНБ й е отнел лицензи~па 

• ако съдът е обявил банката в съаояние на несъаоятелноа. 

От май 1 996r. е в сила и Закон за държавна защита на влогове и сметки в търговски 
банки, за които БНБ е поискала откриване на производство по несъаоятелноа. Съгласно 
Преходните и заключителни разпоредби на този закон, той се прилага временно - до 
приемането на Закон за гарантиране на влоговете. Основните характериаики на посочения 
закон включват следното: 

• Прилага се за всички физически и юридически лица - вложители в посочените банки 

• Срещу изготвени от квеаорите в съответните банки, за които БНБ е поискала откриване на 
производаво по несъаоятелноа, удоаоверения за сметките на физ. и юридическите лица
вложители в тези банки, последните могат да си получат сумите по левовите и валуrни депозити 
съответно в ДСК или определена от БНБ търговска банка. 

• Сумите се възаановяват в следните размери: за физ. лица - 100 о/о и за юридически - 50 о/о 
след приспадане на размера на задълженията на съответните лица към банката. 

• От деня на откриване на сметките държавата встъпва в правата на съответните лица до 
размера на средаавта по тези сметки. 

• Създава се Фонд за държавна защита, който се управлява от министъра на финансите, а 
средавата му се съхраняват в БНБ. Министърът на финансите предоаавя на фонда 
гаранционни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани със срок за погасяване - 7 години за 
левоввите ДЦК и лихва - основен лихвен о/о на БНБ за периода, платима на шеа месеца; З 
години - за валуrните ДЦК и лихва - 6-месечен ЛИ БОР плюс 2 о/о, платима на шеа месеца. 

• Максималният лимит за емисия на гаранционни ДЦК по този закон до края на 1996r. е 80 
млрд. лв. и 100 млн . щ. долара. 

12. Съществува ли нормативен акт, който забранява използването на финансовата 
система за пране на пари? Опишете главните му елементи. 

От началото на юни 1996r. е в сила Закон за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, 
бр.48, 1996r.). 

Съгласно разпоредбите на този закон той урежда „мерките за предотвратяване и 
разкриване на дейавията по изпиране на пари, придобити чрез или по повод на 
престъпление". Основните характериаики на закона са следните: 

Мерки - идентифициране на лица, събиране, съхраняване и разкриване на информация 
относно операции или сделки · 
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10 Банка за земеделски кредит - БЗК (БНБ - 75 о/о; БКК - 25 о/о) 
11. Агробизнесбанк (БНБ - 100%) 

ЛраВна рамка 
Условия за допускане 

9. Какви са основните изисквания за даване на разрешение за упражняване на 

дейност на кредитна институция (правна форма, равнище на собствените 
средства, брой и условия относно лицата, които управляват дейността, относно 

другите лица? 

Основните изисквания за издаване на разрешение за извършване на банкова дейност са 
изложени в ЗБК,Д, Наредба N2/1993г. за разрешенията (лицензиите) издавани от БНБ и 
Наредба N~/1993г. на БНБ за капиталовата адекватност на банките. Съгласно техните 
разпоредби всяко лице желаещо да извършва банкови сделки в България към заявлението за 
издаване на лицензия трябва да представи следните данни и документи: подробно описание 
на банковите сделки, които желае да извършва; копие от устава и другите учредителни 
документи; бизнес-план, който да съдържа най-малко тригодишна прогноза за финансовите 
резултати на банката, данни за управленската струюура и система за вътрешен контрол, 

приоритетни сектори от банковия пазар; документи за лицата избрани да управляват и 
представляват банката, доказващи техните лични качества, професионален опит и 
квалификация при спазване на принципа на „четирите очи"; документи за членовете на 
управителните и контролните органи на банката; подробна информация за акционерите 
записали над 1 о/о и над 5 о/о от капитала на банката, съдържаща доказателства за произхода на 
средствата, тяхната икономическа свързаност, финансово състояние и др.; документ, доказващ 
че записания минимално изискван капитал е внесен изцяло към момента на подаване на 

заявлението пред „Банков надзор", БНБ. 
Както вече бе посочено по-горе съгласно Наредба N8 на БНБ минимално изискваният, 

внесен към момента на издаване на разрешението, капитал за банка с пьлна лицензия е 1200 
млн. лв., а за банка с право да извършва сделки само на територията на България и за 
чуждестранен банков клон - 800 млн. лв. 

Условия за дейност: 

1 О. Какви са разпоредбите относно разумните съотношения: 
съотношение за платежоспособността 
съотношение за ликвидността 

Посочете средното равнище на тези съотношения за банковия сектор. 

ЗБК,Д и Наредба N8 на БНБ за капиталовата адекватност определят отношенията на 
капиталова адекватност, които съответстват на отношението за платежоспособността на 
кредитните . институции в Общността съгласно Директива 89/647//ЕЕС. Установени са две 
отношения, съответно 8 о/о - отношение на обща капиталова адекватност (съотношението 
между собствения капитал на банката и общия рисков компонент на банките) и 4 о/о -
отношение на адекватност на първичния капитал на банката. Тези отношения трябва да бъдат 
спазени както за всяка отделна банка, така и за банковата група. Съгласно наскоро приетите 
изменения в ЗБК,Д - §3 на Преходни и заключителни разпоредби - минимално изискваното 
отношение на обща капиталова адекватност от 8%, трябва да бъде достигнато постепенно до 
2001 г. ,,В рамките на този срок БНБ ежегодно определя минимални равнища на това 

съотношение. 11 Подобно изменение в ЗБК,Д бе наложено от сегашното финансово състояние 
на болшинството български банки, които са с отрицателна капиталова база и е необходим по
дълъг преходен период за достигане на международно приетите стандарти за капиталова 

адекватност . 

Ликвидността на банките се наблюдава по реда на Наредба N11/1993г. на БНБ . Засега 
обаче определените в Наредбата показатели са трудно приложими, поради което в процес на 
подготовка са основни изменения и допълнения на стандартите. 

Що се отнася до конкретното измерение на отношението на обща капиталова 
адекватност за банковия сектор, към 31 -- 12-1995г. то е 4.6 о/о, което е почти двойно намаление в 
сравнение с 1994г. - когато същият показател е бил 8.6 о/о. Това се дължи както на намалението 
на капиталовата база (с 36 о/о), така и на нарастването на общия рисков компонент (с 18 о/о). 

11. Съществува ли система за гаранция на депозитите~ Опишете главните й елементи. 
Както вече бе посочено по-горе (в отговора на въпр.1.) в момента въпросът с 

гарантирането на банковите депозити в България е уреден с приетата Наредба N1 на БНБ за 
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8. Значение на обществения сектор в банковото дело: 
(а) брой на банките, притежавани от обществени институции и размер на техните 

активи и депозити 

(б) срокове и цели на приватизацията 
(в) ползват ли се обществените банки със специален режим? 
(г) съществува ли някаква политика за тяхната рекапитализация? 
(д) посочете процента от банковия капитал, притежаван от държавни органи и 

организации в отделните банки 

. а). На банковия пазар в България водеща роля и основно значение все още имат 

държавните банки, което е резултат и на неразвития все още капиталов пазар и началния етап 
на процеса на приватизация в банковата система. Така към 31 декември 1995r. държавните 
банки в страната са 12 (с изключение на Държавна спестовна каса и ТБ Бобов дол, която е в 
ликвидация). Държавното участие в тези банки се управлява от Банковата консолидационна 
компания (специално създадено дружество с акционери - правителството, чрез Министерство 
на икономическото развитие и БНБ, което представлява и управлява държавното участие в 

банките) или БНБ. Към 31-12-1995r. относителният дял на държавните банки от гледна точка на 
активите е 7 4, 5 8 о/о . 

б) Засега е трудно да се посочат конкретни срокове на предстоящата приватизация на 
банките в България, поради сложността на съществуващите проблеми в банковата система 
свързани главно с необходимостта от спешна рекапитализация и изчистването на кредитните 
портфейли на повечето държавни банки. В тази връзка от края на миналата седмица (28-06-
1996r.) е в процес подписване на Меморандуми за разбирателство между БНБ и 19 банки, от 

' които 8 държавни банки. Съгласно условията на тези споразумения, всяка от тези търговски 
·"банки представя в централната банка график с ежемесечна прогноза по отделните параметри 
на дейността до края на декември 1996r. Целта на тези графици, чието изпълнение ще бъде 
стрикто наблюдавано от управление „Банков надзор" при БНБ, е банките да предприемат 
оздравителни мерки за подобряване на финансовото им състояние, чрез реструюуриране и 
събиране на вземанията; да ограничат кредитната си дейност и разходите по дейността; да 
предприемат всички мерки за елиминиране на нарушенията по отчетите по наредбите за 
банков надзор. 

в) Не съществува специален режим за обществените банки в България; 
r) Сред плановете за рекапитализация на държавни банки на първо място трябва да се 

посочи осъществената в средата на юни, т. r. т.нар. ,,Схема Булбанк". Съгласно нея Булбанк, АД 
предоставя валутни облигации по ЗУНК на стойност $400 млн. от своя портфейл на БКК чрез 
Държавния фонд за реконструкция и развитие (ДФРР), като срещу това получава $180 млн . от 
ДФРР. Така 7 държавни банки, в които БКК е мажоритарен собственик, получават валутни 
облигации по ЗУНК под формата на вноски в основния капитал или като финансиране . Целта е 
голяма част от банките с преобладаващо държавно участие да се рекапитализират в 
определена степен, за някои от които това е и част от подготвителния етап към предстояща 

приватизация. 

Разбира се съществуват и други планове за рекапитализация на държавните банки, но 
предвид ограничеността на средствата се търсят резерви в ограничаване на кредитната 

експанзия и подобряване на качеството на управление на държавните банки. Като 
потенциален източник за рекапитализация биха могли да се използват и част от постъпленията 
от процеса на масова приватизация. 

д) Като се имат предвид драстичните промени в финансовото състояние на някои 
търговски банки (вкл. държавни) в страната настъпили в края на 1995r. и през първата половина 
на тази година (БНБ придоби две частни банки с цел предотвратяване на нежелано закриване 
и обявяване за последваща приватизация след оздравяване; една държавна банка 
(Минералбанк, София) бе поставен под особен надзор и по-късно бе поискано обявяване в 
несъстоятелност), участието на държавата в капитала на търговските банки към днешна дата е 
около 62 о/о общия капитал на банките, разпределен в отделните банки както следва: 
1. Булбанк, АД (БКК - 98 о/о) 
2. Биохим, АД (БКК- 94о/о) 
3. Експресбанк, АД (БКК - 90о/о) 
4. ОББ, АД (БКК - 88 о/о) 
5. Балканбанк, АД (БКК- 77о/о) 
6. ТБ Ямбол (БКК - 69 о/о) 
7. Хебросбанк, АД (БКК - 67 о/о) 
8. Стопанска банка, АД (БКК - 63 о/о) 
9. Българска пощенска банка (БКК - 12 о/о) 
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обаче се забелязва определено намаляване на относителното тегло на този компонент за 
сметка на вземанията от нефинансови инсrитуции. През 1993г. и 1994г. се забелязва и 
значително увеличение, в сравнение с предходните, на инвесrициите на банките в държавни 
ценни книжа вследсrвие на включването в портфейла на банките на облигациите, емитирани 
по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31-12-1990г. (ЗУНК) (.ДВ, 
qp.11 О, 1993г.). Както се вижда и от данните, относителният дял на клоновете и дъщерните 
банки на чуждесrранните банки в общите активи на банковата сисrема в България е все още 
незначителен. 

6. Общо депозити (ако е възможно по видове кредитни инсти,уции - банки, 
спестовни каси, ипотечни кредитни институции и др.): 

(а) общо депозити на национални кредитни и~ституции 
(6) общо депозити на (i) филиали и (ii) клонове на ненационални кредитни 

институции от Общността 
(в) общо депозити на (i) филиали и (ii) клонове на ненационални кредитни 

институции извън Общността 

Промени в (а), (6) и (в) от 1990 г. досега 
Обемът на привлечените средсrва от банките за периода 1991 г. - 1995 г. е както следва: 

В млн. лВ. 
1991г. 385 371 
1992г. 472150 · 
1993г. 701 963 
1994г. 659 362 
1995г. 682 685, в т.ч. 4 571, привлечени от клонове и дъщерни банки на 
чуждесrранни банки от Общността 

Основна характерисrика на елементите на привлечените средства е, че през първите три 
години от периода се наблюдава изключително висок относителен дял на привлечените средсr
ва от банки и други финансови инсrитуции (над 55 о/о от общия размер на привлечените сред
сrва). През 1994г. и в още по-голяма сrепен през 1995г. се забелязва тенденция на измесrване 
на банковия сектор от небанковия в сrруктурата и на привлечените средсrва. Последното 
илюсrрира положителната тенденция някои банки да привличат по-сrабилни ресурси. 

От предсrавените данни може да се направи заключение и по отношение на 
относителния дял на чуждесrранните банки в общия обем на привлечените средства в 
банковата сисrема в България. Този дял е все още сравнително ниськ. 

7. Концентрация на пазара (процент от активите и процент от депозитите, 

притежавани от петте, десетте, петнадесетте и двадесетте най-големи 

институции), като се посочи дали те са: 

(а) 

(6) 
национ~ни 

ненационални, от Общността 
(в) ненационални, извън Общността 
Промени в (а), (6) и (в) от 1990 r. досега 

Засега в българската банкова сисrема не същесrвува подобна групова класификация на 
банките (например, най-големите 5, 10, 15, 20 банки в сrраната). Като се имат предвид 
величината и финансовото съсrояние на банките в България, и развитието на банковата сисrема 
като цяло, по отношение на концентрацията на банковия пазар в България от гледна точка на 
активите, могат да бъдат очертани две групи банки (такова обособяване се прави от 1994г., 
поради което за предходните години не могат да бъдат посочени сьпосrавими данни). Първата 
група (големи банки) включва 9-те най-големи банки (т.е . банки с балансово число над 30 
млрд. лв. към 31-12-1995г.). Втората група (средни и малки банки) се съсrои от осrаналите 
търговски банки, включително клоновете, дъщерните банки на чуждесrранните банки и 
новолицензираните банки в сrраната. Данните за относителния дял на двете групи банки по 
отношение на активите и привлечените средсrва в банковата сисrема са съответно: 

1994z. 1995z. (8 %) 
1 група о/о от сборния актив 83,50 74,87 

о/о от привлеч. средсrва 83,64 76,51 
11 група о/о от сборния актив 16,49 25,12 

о/о от привлеч. средсrва 16,35 23,49 
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България се образуват в чуждестранната банка поне в степента, предвидена ·в тази наредба; 
компетентният орган за банков надзор в страната, където е регистрирана чуждестранната 
банка, е поел задължение да уведомява БНБ, когато констатира, че законовите провизии, 

образувани при чуждестранната банка, са недостатъчни за покриване на рисковете от 
съмнителни вземания - групи А и Б и безнадеждните вземания в България."; по Наредба Nl 1 
на БНБ за ликвидността на банките, в случай че съответният клон на чуждестранната банка е 
освободен с акт на БНБ от изискванията на Наредба N8 на БНБ . 

(а) 

(б) 

4. Какъв е броят на банките и другите кредитни институции, които работят във 
вашата страна (ако е възможно, по видове кредитни институции - банки, 
спестовни каси, ипотечни кредитни институции и др.): 

национални 

ненационални, от Общноспа: (i) филиали и (ii) клонове 
(в) ненационални, извън Общноспа: (i) филиали и (ii) клонове 
Промени в (а), (6) и (в) от 1990 r. досега 

Брой на банките: 
1991 г. - 79 
1992r. - 82 
1993г. - 44 (в т.ч. 1 клон на чуждестранна банка от Общността) 
1994r. - 44 (в т.ч . 2 клон и 2 дъщерни банки на чуждестранни банки от Общността) 
1995г. - 47 (в т.ч . 5 клона и 3 дъщерни банки на чуждестранни банки от Общността) 

Видно от данните към 31-12-1995r. на територията на България не са лицензирани 
клонове ил дъщерни банки на чуждестранни банки от страни извън Общността. 

Посочените цифри могат да бъдат анализирани на базата на еволюционните процеси, 
които се наблюдават в банковата система в България от 1991r. насам. Така, ако през 1991 r. 
броят на банките в България е 79 - резултат от възстановяването на двустепенната банкова 
система посредством превръщането на бившите клонове на БНБ в търговски банки, то през 
1995r. броят на банките е вече 4 7. Основна причина за това почти двойно намаление е 
осъществената консолидация на повечето малки търговски банки (бивши клонове на БНБ), 
чиято цел бе създаването на банки с по-стабилна капиталова база и ефективна управленска 
структура. Регистрираното увеличение на броя на банките през 1992r. - 82 е резултат от 
либерализирането на банковата система в България, когато успоредно с консолидацията на 
банките започна процес на лицензиране на нови банкови институции в страната, след като 
вече беше в сила и ЗБКД (от март 1992r.). Отбелязяното навлизане на чуждестранни банки на 
българския финансов пазар от 1993r. насам се дължи до голяма степен на вече създадената 
нормативна база, регулираща дейността на банковите институции в България точно в периода 
1992-1993r. Именно през 1993r. влязоха в сила и основните наредби по банков надзор. 

5. Общо активи на банковата система (ако е възможно по видове кредитни 
институции - банки, спестовни каси, ипотечни кредитни институции и др.): 

(а) общо активи на национални кредитни институции 
(б) общо активи на (i) филиали и (ii) клонове на ненационални кредитни 

институции от Общноспа 
(в) общо активи на (i) филиали и (ii) клонове на ненационални кредитни 

институции извън Общноспа 
Промени в (а), (б) и (в) от 1990 г. досега 

1991г. 

1992г. 

199Зг. 

1994г. 

1995г. 

Сумата на активите на търговските банки към 31 декември за следните години е: 1 

8 млн. ,18. 
405 529 
509 695 
824 306 
850 855 
910 709, в т. ч. 6 671 - на клонове и дъщерни банки на чуждестранни банки 

от Общността 
Видно от данните за периода 1991 r. - 1995r. се наблюдава повече от двойно увеличение 

на сборния актив за банковата система. Характерно за първите три години от периода е 
значителният дял в активите на вземанията от банки и други финансови институции. От 1994r. 

1 Данните са за всички търговски банки в България, без Държавна спестовна каса (дСК) 
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2. Какво е сегашното положение по отношение на правото на основаване на 
клонове и филиали и трансграничното nредосrавяне на услуги във вашата 

сrрана за кредитните инсrитуции на Европейския съюз? Какви условия се 
прилагат? Същесrвуват ли специални условия относно откриването на клонове 

от чуждесrранни банки? Относно основаването на филиал? 

Правото на основаване на клонове и дъщерни банки, както и трансгранично 
предоставяне на услуги от кредитни институции на Европейския съюз е уредено законово в 

ЗБКД и Наредба N2/1993r. на БНБ. Не съществуват никакви правни ограничения или 
специални условия относно откриването на клонове. или дъщерни банки на чуждестранни 
банки от страните-членки на Европейската общност. · Съгласно разпоредбите ЗБКД и Наредба 
N2 /1993r. на БНБ към заявлението за откриване на клон, всяка чуждестранна банка, в т.ч. и 
банка от Общността е длъжна да приложи: подробно описание на сделките, които желае да 
извършва на територията на страната; копие от учредителните документи, подробен бизнес
план, който съдържа прогноза за финансовите резултати за срок от 3 години, данни за 
управленската структура и системата за вътрешен контрол; документи, доказващи личните 

качества, професионален опит и квалификация на назначените управители на клона при 
спазване на принципа на „четирите очи"; писмо от компетентния надзорен орган за банков 
надзор в страната, където е седалището на банката-заявител, посочващо, че местното 
законодателство позволява съответната банка да открие клон в чужбина. 

Чуждестранна банка, в т.ч. и от Общността, която желае да извършва банкови сделки 
чрез откриване на дъщерна банка в България трябва да се съобрази с всички изисквания 
валидни за българските заявители за банка, доколкото лицензираната дъщерна банка е 
самостоятелно юридическо лице съгласно българското законодателство и се третира като 
българска банка с чуждестранен капитал. 

В момента минимално изискваният капитал за откриване на банка с пълна лицензия (вкл . 
дъщерна банка на чуждестранна банка) е 1200 млн.лв., а за откриване на банка с вътрешна 
лицензия (вкл. клон на чуждестранна банка) е 800 млн. лв. По отношение на чуждестранните 
банки-заявители за откриване на клон в България е създадена изключително благоприятна 
възможност да бъдат освободени от изискването за минимален капитал и контрол на 
капиталовата им адекватност, в случай че изпълнят определени условия съгласно Наредба N8 
на БНБ за капиталовата адекватност. Тези минимални условия включват следното: 

чуждестранната банка отговаря на международно признатите изисквания за капиталова 
адекватност; чуждестранната банка е издала безусловна, неограничена по време гаранция, 
покриваща всички задължения на клона; не съществуват правни пречки за принудително 

изпълнение срещу имущество на чуждестранната банка в страната или в чужбина или за 
обявяването й в несъстоятелност; в страната, където е седалището на чуждестранната банка се 
упражнява надзор съвместим с българското законодателство; чуждестранната банка се е 
задължила да изпраща най-малко веднъж в годината свой отчет и баланс заверен от 
проверители. 

З. Третират ли се чуждесrранните кредитни инсrитуции, след като веднъж вече 

им е дадено разрешение за дейносr, като национални предприятия във всяко 

едно отношение? 

Чуждестранните банки лицензирани да извършват банкови сделки на територията на 
България чрез откриване на дъщерни банки са длъжни да спазват всички изисквания и 
регулации за банков надзор валидни и за българските банки, доколкото дъщерните банки на 
чуждестранни лица се регистрират като български юридически лица съгласно българското 
законодателство. Що се отнася до лицензираните в България клонове на чуждестранни банки, 
може да се каже, че е създаден по-скоро либерален отколкото рестриктивен режим. В 
отговора на предишната т.2 бяха изброени минималните изисквания, които трябва да изпълни 
всяка чуждестранна банка, за да бъде освободена от изискванията за минимален капитал и 
отчетност по Наредба N8 за капиталовата адекватност на банките. По отношение на 
останалите регулатори за упражняване на разумен банков надзор - чуждесrранните банкови 
клонове, в т.ч. и клоновете на банки от Общността, могат да бъдат освободени от изискванията 
по следните наредби по банков надзор, разбира се при изпълнение на определени условия: от 
Наредба N7 на БНБ за големите и вътрешните кредити, в случай че съответният клон на 
чуждесrранната банка е освободен с акт на БНБ от изискванията по Наредба NB на БНБ; от 
Наредба N9 на БНБ за класифициране на кредитите и образуване на задължителните 
специални резерви (закнови провизии) от банките, при условие че: ,,законовите провизии зо 
покриване на рисковете по съмнителните вземания - групи А и Б и безнадеждните вземания в 
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• когато банката е спряла да посреща задълженията си към вложителите и Управителният 
съвет на БНБ й е отнел лицензията 

• qKO съдът е обявил банката в съсrояние на несъсrоятелносr. 
Освен Наредба N1 на БНБ за гарнитране на влоговете от май, т.г. е в сила и Закон за 

държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна 
банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност (ДВ, бр.46/29-05-1996г. ). 
Приемането на подобен закон бе наложено от необходимосrта от спешно възсrановяване 
доверието на общесrвото в сиrурносrта на банковата сисrема, която от няколко месеца се 
намира в сериозна ликвидна криза. Съгласно §3 на Преходни и заключителни разпоредби, този 
закон е временен и „се прилага до приемането на закон за гарантиране на влоговете". . 

Относно мерките от 11 етап на Бялата · книга„ към днешна дата в българското 
законодателсrво въпросите уредени в директивите на ЕС, посочени на този етап са часrично 
раrламентирани, тъй като все още липсват някои от законовите и подзаконови нормативни 

актове . Така например, може да се твърди, че съответните разпоредби на ЗБКД/1992г. и 
посочените по-горе Наредб~ N2 и Наредба N8 както и Наредба N10 на БНБ за вътрешния 
контрол в банките съответсrват на и Втората банкова директива на ЕС 89/646/ЕЕС доколкото те 
дефинират понятието банка, съответно банкови сделки, уреждат реда за лицензиране на 
банковите инсrитуции, посrавяйки минимални изисквания относно техните акционери с над 

1 о/о и 5 о/о учасrие в капитала, техните ръководсrва и сисrеми на вътрешен контрол; определят 
минимално изискван капитал за започване и функциониране на една банкова инсrитуция, като 
размерите съгласно Наредба N8 на БНБ за капиталовата адекватносr (800 млн.лв. - за вътрешна 
лицензия и 1200 млн . лв. - за пълна лицензия, съответно прибл. ECU 4 млн.и ECU б млн . ) са 
напълно в съответсrвие с минимално изискваните размери във Втората банкова директива на 
ЕС. Чл.28 и чл.41 на ЗБКД и дейсrващата Наредба N7 на БНБ за големите и вътрешните 
кредити, от своя сrрана, почти напълно съответсrват на Директивата за наблюдението и 
контрола върху големите експозиции на кредитните инсrитуции - 92/121/ЕЕС, доколкото 
съгласно разпоредбите на нашето законодателсrво всяка експозиция към отделен клиент 
надхвърляща 15 о/о от собсrвения капитал на банката (в Директива 92/121/ЕЕС съответното 
ограничение е 1 О о/о) се счита за голям кредит, като големия кредит отпускан на един клиент не 
може да надвишава 25 о/о от собсrвения капитал на банката, а общият размер на отпуснатите 
големи кредити не може да надхвърля 8 пъти собсrвения й капитал. Посrавени са ограничения 
и по отношение на вътрешните кредити. Всички предосrавени големи и вътрешни кредити се 

докладват в управление „Банков надзор", БНБ в 15-дневен срок от разрешаването им. 
По отношение на правната уредба на счетоводната отчетносr на банките и небанковите 

финансови инсrитуции в момента е в процес е привеждане на формите на отчетносr в 
съответсrвие с изискванията и характерисrиките на отчетните форми на ЕО, съгласно 
Директива 86/635/ЕЕС за rодишните и консолидирани отчети на банките и другите финансови 
инсrитуции. Разбира се това хармонизиране е възможно дотолкова, доколкото българското 
законодателсrво не посrавя дру·ги по-особени изисквания за счетоводно отчитане. Така 
например, поради слабо развития фондов пазар в България трудно може да с·е определи 
пазарната сrойносr на ценните книжа, поради което счетоводното записване на ценните книжа 

в България се определя на базата на срока до падежа, а не на базата на дохода им (определен 
или променлив) или в зависимосr от това дали централната банка приема тези книжа за 
рефинансиране както е в разпоредбите на посочената Директива. Очаква се до края на 199бг. 
или от началото на 1997r., счетоводното отчитане на банковите операции на финансовите 
инсrитуции, съсrавянето и предсrавянето на счетоводните им отчети да бъде приведено почти 
изцяло (или доколкото реалното развитие на финансовата сисrема и дейсrващото 
законодателсrво позволяват) в съответсrвие с нормите на Общносrта. 

В същото време, поради редица характерни особеносrи в развитието на финансовата 
сисrема в България и същесrвуването на сериозни проблеми за приоритетно решаване 
(проблеми с изчистването на кредитните портфейли на банките, декапитализация на повечето 
банки, продължаващите банкови консолидации и предстояща приватизация на банките) 
липсва специална регламентация относно капиталовата адекватносr на банките и небанковите 
финансови инсrитуции отчитаща пазарните рискове (по отношение на кредитните рискове 
въпросът е уреден в Наредба N8/199Зг. на БНБ), на които са изложени тези инсrитуции, т.е . у 
нас няма съответсrваща на Директива 93/6/ЕЕС законова база. 

Липсва и отделен нормативен акт реrулиращ осъщесrвяването на консолидирания 
надзор на банките в съответсrвие с Директивата за консолидиран надзор на кредитните 
инсrитуции 92/30/ЕЕС. Засега е уреден единсrвено въпросът с предсrавянето на консолидирани 
годишни счетоводни отчети за икономическите групи (чл.42, ал.З на Закона за счетоводсrвото), 

което се прилага и по отношение на банковите групи по смисъла на ЗБКД. 
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9) комисионни и .посреднически сделки по управлението на фондове за инвесrиране на 
капитали и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни 
инвесrиционни фондове 
10) придобиване на права по вземания за осrавка на сrоки или извършване на услуги и 
поемането на риска от евентуалното им неплащане · 

11) други подобни дейносrи, определени от БНБ. 

• Наредба N2/1993r. за разрешенията (лицензиите) издавани от БНБ, която подробно 
урежда условията и редът за издаване на разрешения за извършване на банкова дейносr по 
занятие . Съгласно тази наредба централната банка издава освен лицензии за банки (вкл . за 
клонове на чуждесrранни банки в България) и лицензии за небанкови финансови инсrитуции -
обменни бюра (които получават право да извършват само сделки с чуждесrранни средсrва за 
плащане в наличносr) и финансово-брокерски къщи (които получават право да извършват само 
банковите сделки по чл.1 1 ал.2 , тт . 3, 4, 7 и 10 на ЗБКД. 

• Наредба N8/199Зг. на БНБ за капиталовата адекватност на банките, която е издадена 
на основание глава IV на ЗБКД и „определя минималният размер, сrруктурата и съотношенията 
на собсrвения капитал на месrните банки и клоновете на чуждесrранните банки в България с 
балансовите им активи и пасиви. " Тази наредба определя понятията собсrвен капитал, рискови 
активи и отношения на капиталова адекватносr на банките. Така, чл.11 определя собсrвения 
капитал като сбор от първичния капитал (който се съсrои от внесения капитал, общите резерви, 
други резерви с общо предназачение, образувани за сметка на печалбата след облагането й с 
данъци) и допълнителния капитал (специални резерви, неразпределените отчетени печалби от 
текущата дейносr на банката, обложени с данъци, под чинен срочен дълг, в размер не повече 
от 50 % от първичния капитал, сумите, привлечени чрез дългово/капиталови /хибридни/ 
инсrрументи), намален със: сумите , инвесrирани в акции, хибридни инсrрументи и под чинен 
срочен дълг в полза на дружества, неконсолидирани в баланса на банката и в които тя 
притежава акции или дялове, които й осигуряват най-малко 10% от гласовете в общото 
събрание; сумите , инвесrирани в акции, хибридни инсrрументи и подчинен срочен дълг на 
лица, които са лицензирани от БНБ да извършват банкови сделки. Съгласно чл.2 , ал. 1 
минимално изискваният размер на внесената часr от записания капитал към момента на 

издаване на лицензия за банка или клон на чуждестранна банка е: 800 млн. лв. - за извършване 
на банкови сделки в сrраната и 1200 млн. лв . - за извършване на банкови сделки в сrраната и 
чужбина. Това са и минимално изискваните размери за разполагаем собсrвен капитал. 
Минимално изискваните отношения на капиталова адекватност (на обща капиталова 
адекватносr и на адекватносr на първичния капитал) са съответно 8 % и 4 % . 

Видно от горепосоченото, законовата база в България относно лицензирането, 
собсrвения капитал и изискванията за капиталова адекватносr на банките напълно съответсrват 
на законовите норми заложени в Директиви 77/780/ЕЕС, 89/299/ЕЕС и 89/647/ЕЕС. 

В момента въпросът с гарантирането на банковите депозити в България е уреден с 
приетата Наредба N1 на БНБ за гарантиране на влоговете (ДВ, бр. 6, 21 и 37, 1996г. ) . Съгласно 
тази наредба схемата за гарантиране покрива всички банки (вкл. клонове на чуждесrранни 
банки) лицензирани да приемат пари от други лица на влог. Or средсrвата на специално 
създаден гаранционен фонд се гарантират само влоговете на физически лица (без фирми на 
еднолични търговци и юридически лица), независимо от вида на валутата, в която се водятв 

размер до 250 000 лв. Източници за набиране на средсrвата на фонда са: 

• първоначалните вноски от банките 

• годишните премийни вноски на банките 

• доходите от инвесrираните средсrва събрани във фонда 

• получените суми от имущесrво на банката, в случаите на суброгация (когато фондът 
встъпва в правата на вложителите до размера на погасените задължения на банката към тях) 

• други източници (заеми, дарения, чуждесrранна помощ и т.н.) 
Първоначалните премийни вноски от банките са в размер 1 % от общата сума на 

влоговете на физически лица към момента на влизане на наредбата в сила, но не по-малко от 
1 % от регисrрирания капитал. Първоначалната вноска за клон на чуждесrранна банка не може 
да бъде по-малка от 1 % от минимално изисквания за чуждесrранен банков клон капитал. 

Годишнитете премийни вноски на банките са в размер 0.4 о/о от общия размер на сумите 
по влоговете на физически лица към 31-12 на предходната година. 

Набраните във фонда средства се използват за изплащане на задължения на банката към 
нейни вложители в следните случаи: 
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9. Какви органи отговарят за процедурите на ·преразглеждане в областта на държавните 
доставки (без значение дали по характер са съдебни или не)? 

1 О. Какви права са дадени на тези органи? 

Обобощен отговор на въпрос NN 7, 8, 9 и 10 
Проектът на Закон за възлагане на държавни/общински поръчки предвижда създаването 

на специален орган за· провеждане на търгове - Комисия, която се назначава от възложителя. В 
сьстава на комисията се включват представител на възложителя, квалифицирани експерти с 
практически опит в сьответствие с характера на поръчката , най-малко един правоспособен 
юрист и представител на Комисията за защита на конкуренцията. Членовете на комисията за 

провеждане на търга не получават възнаграждение за извършената работа, те не могат да 
участват в подготовката на офертите, не могат да бъдат обвързани с предмета на държавната 
или общинска поръчка или с участие в търга. По този начин се цели осигуряването на 
безпристрастност и необходимото ниво на компетентност при провеждането на търга. 

Срещу всички действия на възложителя участниците в търга могат да подават 

възражения. Не подлежат на обжалване само решенията на възложителя за начина на 
възлагане на съответната поръчка, решенията за допускане в търга само на местни лица и 

някои други, изрично посочени в закона. 

Възложителят може да посочи в условията за провеждане на публичния търг изискването 
участникът да представи гаранция за осигуряване изпълнението на техническите задължения, 

произтичащи от участието му в търга. Гаранцията може да бъд~ представена само в една от 
следните форми: банкова гаранция, залог на ценни книжа, чиято стойност отговаря на размера 
на определената от възложителя гаранция и парична сума. 

ПубликуВане 
11. Къде органите и организациите поместват своите съобщения за търгове? 
12. Какво е сегашното положение по отношение на публикуването? Можете ли да 

приведете някои статистически данни (например за броя на публикуваните 
съобщения) 
ПраВна рамка 

1 З. Какви мерки са взети за приспособяване на вашата административна и съдебна 
система към рамковите условия, които са необходими, за да действа 
законодателството? 

В. Банково дело 
Общи Вьпроси 
1. Какви са плановете и сроковете за правното и практическото изпълнение на 

мерките от етап I на Бялата книга? Какво се предвижда по отношение на 
мерките от етап 11 - срокове, очаквано развитие? 

По отношение на мерките от етап I на Бялата книга, в частта им за кредитните 
институции, може да се счита, че в основни линии в България е създадена законова база 

сьответствуваща на изискванията на действуващите директиви на Европейската общност. В 
подкрепа на последното трябва да се посочи, че на практика са в сила и се прилагат следните 
закони и подзаконови нормативни актове: 

• Закон за банките и кредитното дело/1992г. (ЗБКД), който регулира дейностrа на всички 
банки и определени небанкови финансови институции в България. Този закон урежда и 
въпросът с лицензирането на банковите и небанковите финансови институции, както и 
определя минимално изискваното отношение на капиталова адекватност за банките. В 
българското банково законодателство се дефинира понятието „банка", което по своето 
съдържание се покрива с понятието „кредитна институция" от Първа банкова Директива 
77/780/ЕЕС. Съгласно чл.1, ал.1 на ЗБКД „банка е всяко юридическо лице, учредено като 
акционерно дружество или кооперация, което получило разрешение да извършва по занятие 

влогови, кредитни и други банкови сделки". Вал. 2 се определят и самите банкови сделки: 
1) договор за банков влог; 
2) договор за банков кредит; 
3) сконтови сделки; 

4) сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; 
5) депозитни сделки; 

6) сделки с ценни книжа; 
7) гаранционни сделки; 

8) сделки по чекови сметки 
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Съгласно Решението на Минисrерския сьвет за определяне на график за приемане на 
необходимите нормативни актове, реrулирането на държавните поръчки, компетентните 

минисrерсrва и ведомсrва следва да изготвят нормативните актове, които са включени в 

списька от мерки. от втория етап, които следва да бъдат предприети от сrрана на България 

З. Установили ли сте, че някоя мярка от етап I не може да се осъществи в близко 
бъдеще? Ако това е така, можете ли да дадете списък на тези конкретни мерки и да 

обясните защо същите биха могли да се приложат само с големи трудности? 
4. Имате ли някакви местни, регионални или национални схеми за преференции? Какво 

включват те? 

5. Какви органи и организации, възлагащи договори на основата на тръжни процедури, 

са засегнати от законодателството за държавните доставки? 
6. Имате ли някакви планове за изменение на съществуващото законодателство? Моля, 

посочете подробности и срокове. 

Обобщен отговор на въпроси NN 3, 4, 5, 6 
Във визирания под т.2 по-горе законопрект, под понятието държавна и общинска 

поръчка се разбират дейносrи като покупка, наем, лизинг, изработка, монтаж, помръжка, 
ремонт на движими и недвижими вещи, сrроителсrво или благоусrройсrво на недвижими 
вещи, както и изпълнение на други дейносrи , възлизащи на сrойнасr над 1 млн лв. 

Законопроектът регламентира възможните видове търгове за възлагане на държавни и 

общински поръчки и свързаните с това процедури за провеждането им . В законопроекта са 
залегнали два вида търгове- публични и двусrепеннни. Разликата между двата вида търгове е, че 
двусrепенните, макар и да се провеждат при сьщите условия както публичните имат за обект 
голяма по обем , сложна и трудно изпълнима техническа поръчка, при която сьщесrува 
необходимосr от последователно уточняване на техническите и технологичните аспекти на 
процеса на изпълнение на поръчката. Те се провеждат и в случаите, когато сьщесrвува 
изискване за предосrавяне на алтернативни решения за изпълнение на поръчката .. 

Проектът предвижда сьздаването на специален орган за провеждане на търгове -
Комисия, която се назначава от възложителя. В сьсrава на комисията се включват предсrавител 

на възложителя, квалифицирани експерти с практически опит в сьответсmие с характера на 
поръчката , най-малко един правоспособен юрисr и предсrавител на Комисията за защита на 
конкуренцията. Членовете на комисията за провеждане на търга не получават възнаграждение 

за извършената работа, те не могат да учасrват в подготовката на офертите, не могат да бъдат 
обвързани с предмета на държавната или общинска поръчка или с учасrие в търга . По този 
начин се цели осиrуряването на безприсrрасrносr и необходимото ниво на компетентносr при 
провеждането на търга. 

Срещу всички дейсrвия на възложителя учасrниците в търга могат да подават 
възражения. Не подлежат на обжалване само решенията на възложителя за начина на 
възлагане на сьотве.тната поръчка, решенията за допускане в търга само на месrни лица и 

някои други, изрично посочени в закона. 

Възложителят може да посочи в условията за провеждане на публичния търг изискването 
учасrникът да предсrави гаранция за осиrуряване изпълнението на техническите задължения , 

произтичащи от учасrието му в търга. Гаранцията може да бъде предсrавена само в една от 
следните форми: банкова гаранция, залог на ценни книжа, чиято сrойносr отговаря на размера 
на определената от възложителя гаранция и парична сума. 

За детайлизиране на разпоредбите на Законопроекта за държавните/общинските 
поръчки се предвижда да бъдат издадени и редица подзаконови актове. Някои от тях са вече в 
разработваща фаза. Стремежът е до края на насrоящата година правният вакуум да бъде 
запълнен в значителна сrепен. След приемането на тези актове би могло да се даде отговор и 
на осrаналите въпроси. 

По отношение на международните ангажименти на България, следва де се отбележи, че 
for its WTO membership Bulgaria, as а major concession, made а commitment to tаЫе an offer 
with the view to negotiate and become а signatory to the WTO Agreement on Government 
Procuremeпt. 

Структури 

7. Кой отговаря за управлението на различните аспекти на политиката във връзка с 

държавните доставки? Какви са задачите и правомощията на този орган? 

8. Какви процедури за преразглеждане могат да се ползват в случай на нарушение на 

правилата за държавните доставки? 
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Съгласно действащото законодателство в областта на индустриалната· собственост. се 
разрешава продажбата на стоки с етикети и указания, написани на чужд език, при условие, че 
са обект на търговски марки, получаващи регистрация съгласно действащия Закон за 
търговските марки, промишлените образци и наименованията за произход - ЗТМПО - ( в сила 
от 01.01 .1968г.) или получили закрила в България по реда на Мадридската спогодба за 
международна регистрация на марките (в сила от 01.08.1985г.). Етикетите могат да съдържат и 
получили регистрация наименования за произход, т.е. те могат да се. изписват на кирилица или 

латиница в зависимост от това как са заявени и регистрирани. Етикетите върху стоките могат да 
съдържат и указания за мястото на произхода, като се вземе предвид, че невярното. позоваване 

на такова указание се преследва по реда на Мадридската спогодба за преследване на 
фалшиви указания за произход, в която България членува .. 

Етикетите могат да съдържат и други данни, които обаче не са предмет на специална 
закрила, съгласно действащия ЗТМПО. 

Б. Държавни доставки 

Състояние на законоgателстВото В областта на gьржаВните gостаВки 
1. Кои мерки от етап 1, дадени в Приложението към Бялата книга на Комисията, са 

инкорпорирани във вашето законодателство? 

Въпросите свързани с · реда и условията за възлагане и изпълнение на държавните и 
общински поръчки, възможните участници, процедурата по възлагане и контролът по тяхното 
изпълнение, не е уредена цялостно в българското законодателство. 

Отчитайки важността на проблема за нормативно регулиране на отношенията, свързани 
с възлагането на държавни поръчки, с цел постигането на прозрачност на правилата, 

нёдискриминиране на субектите и прилагането на еднакви условия и изисквания при 
осъществяване на тръжната процедура, правителството на България е очертало ясно задачите 

по осъществяването на мерките, които следва да бъдат предприети в изпълнение на мерките, 
очертани по Бялата книга. 

В изпълнение на задължението за съответствие с Директива 93/36/ЕЕС (OJ No L 199, 
9.8.1993), до края на 1996 r. се очаква да бъде приет Закон за възлагане на държавните и 
общинските поръчки. 

В съответствие с дисциплините на тази Директива е действащата Наредба за провеждане 
на търговете в строителството (обн., ДВ, бр. 5 от 1993 г., изм., бр.41 от 1993 г., бр. 2 и 7 от 1995 
г.). 

Наредбата за провеждане на търговете по приватизацията съответства на изискванията 
на Директива 92/50/ЕЕС (OJ No l 209, 24.7.1992). 

Наредбата за провеждане на конкурси за доставка на стоки и услуги в системата на 
здравеопазването съответства в голяма степен на залегналите в Директива 93/37/ЕЕС (OJ No l 
199, 9.8.1993) правила. 

Наредба No 23 за възмездно отдаване чрез конкурс минерални водоизточници и 
лечебни калонаходища съответства на изискванията на директива 93/38/ЕЕС (OJ No L 199, 
9.8.1993). 

Наредба No 8 за продажба чрез търг на сгради, машини и съоръжения (обн., ДВ, бр.93 
от 1988 г.) съответства на изискванията на Директива 89/655/ЕЕС (OJ No L 295, 30.12.1989). 

Тези актове в голяма стелен кореспондират с изискванията на Приложението към Бялата 

книга , като на практика уреждат част от мерките , които следва да бъдат предприети в тази 
област; органите, ангажирани с тези задачи, които са различни в зависимост от материята / 
например: Агенция по приватизацията, министъра на здравеопазването, министъра на 

териториалното развитие и строителството и т.н. / . 

2. Кои мерки от етап 11 са инкорпорирани във вашето законодателство? 

Що се касае до мерките , предписани за етап 11, то те предстои да бъдат предприети в 
близко бъдеще. Разработен е и предстои обсъждането в МС на Законопроекта за възлагане на 
държавни/общински поръчки, като той е в кръга на приоритетите на правителството. 

Законът има две основни цели: 

- определяне на условията и реда за възлагане на държавни и общински поръчки в 
съответствие с националните интереси на страната и 

- стандартизиране правилата за провеждане на търговете като се стимулира по

активното участие на България в международните търгове и се осигури равнопоставеност на 
участниците в тези правоотношения в условията на конкурентност. 
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В българскоrо законодателство не съществуват нормативни актове, чиито· разпоредби да 
насърчават или разрешават покупката (от лица или общесrвени власти) на продукти, 
произведени в страната или да дават предпочитание на покупката на такива продукти при 

рекламни кампании. 

д) които изключват само вносните продукти, изцяло или отчасти, от възможността за 

използване на национални съоръжения или оборудване, или които запазват 
използването на такива съоръжения или оборудване, изцяло или отчасти, само за 
произвеждани в страната продукти? 

There are no such provisions in the Bulgarian l~gislation. 

е) които поставят вносните продукти под контрол, различен от този, присъщ на 

процедурите за освобождаването им от митница, който не се извършва по 
отношение на произведените в страната продукти? 

lmported products are not subjected to controls additional to those applied to domestically 
produced goods. 

ж) които запазват някои търговски наименования само за произвеждани в страната 

продукти и, ако има такива, при какви условия? 
Българското законодателство допуска ограничаване използването на едно търговско 

наименование само за произвеждани в страната продукти, при условие че това търговско 

наименование е получило регистрация като наименование за произход на продукта съгласно 

Закона за търговските марки и промишлените образци. 
Т ърrовското наименование може да се регистрира като наименование за произход ако 

то се използва за обозначаване на стоки, произхождащи от определен географски район и 
свойствата или особеностите на тези стоки изключително или предимно са обусловени от 
географската сред, включително природните условия и производствените традиции. 

2. Имате ли някаква информация - дори и непълна - която би дала възможност да се оце
ни колко пъти властите във вашата страна са осъществявали намеса за забраняване 
продажбата на продукти или за изтегляне на продукти от пазара през 1994 г. и 1995 г. 
по каквато и да било причина (например, рискове за здравето, непълна маркировка, 

недостатъчна информация за потребителите, неспазване на задължителни стандарти и 
т.н.) 

Съгласно чл.52 от Закона за търговските марки и промишлените образци Патентното 
ведомство постановява конфискуване на стоки в полза на държавата в случаите когато стоките: 

- носят незаконно чужда търговска марка 

- са изработени при използване на чужд промишлен образец 
- носят невярно наименование за произход. 

През 1994г. и 1995г . Патентно ведомство се е намесило при 28 случая на нарушаване на 
права, като конфискуваната стока е на обща стойност над 100 млн. лева. 

Органите на Държавния санитарен контрол са забранили продажбата и бракували 
поради рискове за здравето на населението следните количества хранителни продукти: 

- през 1994г. - 673 тона; 
- през 1995г. - 2 316 тона. 

3. Какви са общите правила, които се прилагат във вашата страна към нехранителните 

продукти? Например, разрешава ли се продажбата на продукти с етикет и указания, 
написани на чужд език? Какви данни трябва да се посочат върху етикета на всеки 

промишлен продукт, който е предназначен за продажба на дребно? 

Не се разрешава продажбата на продукти, на които етикетите или указанията за 
използване (експлоатация) са на чужд език. Минималната информация, която трябва да 
съдържат етикетите, е: 

- наименование на производителя, адрес; 
- наименование на продукта; 
- маса, количество, размери; 
- дата на производство и срок на годност; 
- номер на стандартизационния документ. 




