
Проект 

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
И

МЕРКИТЕ ЗА ПОДКРЕПА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Предмет
          Чл. 1. Този закон урежда придобиването на правоспособност и упражняването
на дееспособност от физическите лица, както и условията за получаване на подкрепа
при вземане на решения за извършване на конкретни правни действия. 

Правоспособност
Чл.  2.  Всяко  физическо  лице  от  момента  на  раждането  си  придобива

способността да бъде носител на права и задължения.

Дееспособност
Чл.  3.  С  навършване  на  18  -годишна  възраст  лицата  стават  пълнолетни  и

напълно способни чрез своите действия да придобиват права и да поемат задължения от
свое име.

Малолетни
Чл. 4. (1) Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни.
(2) Малолетните могат без чуждо съдействие да сключват договори на дребна

стойност,  които  са  обичайни  за  тяхната  възраст,  ако  изпълнят  задължението  си  в
момента на сключване на договора или непосредствено след това.

(3) Във всички останали случаи правни действия от името на малолетните се
извършват вместо тях от законните им представители.

Непълнолетни
Чл.  5.  (1)  Лицата  от  14  години  до  навършване  на  18-годишна  възраст  са

непълнолетни.
(2)  Непълнолетните  могат  сами  да  сключват  обикновени  дребни  сделки  за

задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя
труд. 

(3)  Непълнолетните  могат  също така  самостоятелно  да  сключват  сделки,  от
които придобиват само права, без да се натоварват със задължения.

(4)  В  останалите  случаи  непълнолетните  извършват  правни  действия  със
съгласието на техните родители или други законни представители. 

Срок за даване на съгласие
Чл. 6. (1) Лицето, което е сключило сделка с непълнолетен, може да поиска от

неговия родител, съответно от законния му представител, да одобри сключената сделка,

1



като даде двуседмичен срок за това.
               (2) Ако в посочения срок съгласие не бъде дадено, сделката се смята за
неодобрена.

              Лица с увреждания
               Чл. 7. (1) Всяко лице, независимо от вида на увреждането си, има право на
подходяща подкрепа за самостоятелно упражняване на своите права.

  (2) Държавните органи и организации,  органите на местно самоуправление,
както и доставчиците на обществени услуги, са длъжни да предприемат необходимите
действия  за  осигуряване  на  разумни  улеснения  и  достъпна  среда  за  хората  с
увреждания. 

  (3) Държавните органи и организации,  органите на местно самоуправление,
както  и  доставчиците  на  обществени  услуги  следят  и  за  възможността  лицата  с
интелектуални  затруднения,  психични  разстройства  или  деменция  да  разбират
съдържанието на своите права и задължения и осигуряват подходящи лица, които да ги
консултират и подкрепят.

                Орган по подкрепено вземане на решения
                Чл. 8. (1) Орган по подкрепено вземане на решения е кметът на общината. Той
може да възлага тази функция с писмена заповед на лице, заемащо ръководна длъжност
в общинската администрация.
                (2) Органът по подкрепено вземане на решения по постоянния адрес на лицето
извършва следните действия:
                1.  отбелязва в регистъра на населението определената мярка за подкрепа и
срока й;
                2. създава и води регистър на лицата, водещи процедури по определяне на
защитни мерки в ситуация на риск; 
                 3. създава и води регистър на доставчици на услугата „подкрепено вземане на
решения“                   
               4. създава и води регистър на организациите, които обучават водещия на
процедурата по определяне на защитни мерки в ситуация на риск, както и събира данни
за програмите по които обучението се извършва.

    (3) Органът по подкрепено вземане на решения може да поиска определяне на
мерки за подкрепа по реда на чл. 15. 

    (4)  Органът  по  подкрепено  вземане  на  решения  назначава  водещия  на
процедурата по определяне на защитни мерки в ситуация на риск и го сменя в случаите,
когато  са  налице  някои  от  обстоятелствата  по  чл.  29,   т.  2.  При  установяване  на
конфликт  на  интереси,  както  и  при  наличие  на  други  обстоятелства,  водещи  до
невъзможност  да  изпълнява  задълженията  си,  органът  по  подкрепено  вземане  на  решения  освобождава  водещия на
процедурата по определяне на защитни мерки в ситуация на риск.

    (5) Органът по подкрепено вземане на решения създава архив за заварените случаи на лица,
поставени под запрещение, преди влизането в сила на този закон.

Глава втора
МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА

       

           Предоставяне на мерки за подкрепа 
           Чл. 9. (1) Мерки по тази глава могат да се предоставят на пълнолетно лице, което
в  резултат  на  интелектуално  затруднение,  психично  разстройство  или  деменция,



изпитва  сериозни  затруднения  да  разбира  естеството  на  своите  решения  и  на
последиците от тях при извършване на конкретни правни действия. 
          (2) Налице са сериозни затруднения по ал. 1, когато лицето:           
           1. не разбира информацията и фактите, на които се основава решението за
извършване на конкретното правно действие или
           2. не оценява естеството и значението на отделните възможни решения или
            3. не свързва информацията и оценката на последиците в процеса на вземане на
конкретно решение.
           (3) Не е сериозно затруднение по смисъла на ал. 2 невъзможността на лицето да
изразява  самостоятелно  волята  и  предпочитанията  си  по  обичайния  начин,  ако  то
използва подходящо за неговото състояние обяснение, включително чрез невербални
форми на комуникация, визуално представяне и др.
          (4) Нуждата от подкрепа се определя според възможността на лицето да извършва
конкретни правни действия по управление и разпореждане с вещни права и парични
средства,  сключване  на  сделки,  вземане  на  решения  за  лечение  и  участие  в
административни и съдебни производства.   
          (5) Подкрепата за извършване на конкретни правни действия по ал. 4 се изразява в
определяне на мерки за подкрепа по реда на този закон. 

           Упражняване на лични права
           Чл. 10.  (1) Сключване на брак, искане за прекратяване на брак, съставяне на
завещание,  сдружаване,  даване на съгласие за медицинска помощ извън случаите на
спешност, както и упражняване на репродуктивните права, се извършва самостоятелно,
след подходящо консултиране на лицето за вида на правата и последиците от тяхното
упражняване.
           (2)  Недействителни  са  мерките  за  подкрепа  при  вземане  на  решения
заупражняване на права по ал. 1.
            (3)  При  сключване  на  брак  лицето  задължително  получава  подходяща
консултация по реда на чл. 7 от Семейния кодекс.

(4)  При  даване  на  съгласие  за  медицинска  помощ  или  упражняване  на
репродуктивни  права,  лицето  задължително  получава  подходяща  консултация,
съобразена  с  неговите  възможности  за  комуникация  от  медицински  специалист,
определен със заповед на управителя на лечебното заведение.  

           Принципи при определяне на мерките за подкрепа 
              Чл. 11. (1) Мерките за подкрепа се определят по реда на чл. 15 при спазване на
принципите за:
            1.  необходимост на всяка мярка; 
            2.зачитане на желанията, предпочитанията и ценностите на лицето;
            3. пропорционалност, срочност и гъвкавост, 
            4. избягване на конфликт на интереси, неправомерно влияние;
            5.изчерпателност. 
            (2) Всяка мярка се прилага само ако са налице условията на чл. 9, ал. 1 - 3.
            (3) Мерките за подкрепа са съответни на случая и на състоянието на лицето, като
се определят само за конкретни правни действия по чл. 9, ал. 4, за извършването на
които лицето се нуждае от подкрепа.

 (4) Всяка мярка е срочна и се определя за период не по-дълъг от две години.
Преразглеждането на мярката и замяната й с друга може да се поиска по всяко време.

 (5)  Най-късно един месец преди изтичане на  срока на  мярката  за  подкрепа,
съдът, който я е постановил, изисква от страните информация за състоянието на лицето
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и насрочва делото за ново разглеждане. 
 (6) Мерките  за  подкрепа  се  основават  на  личния  избор  на  лицето  и  са

съобразени с неговите желания и предпочитания. 
 (7) При определяне на мерки за подкрепа волята на подкрепения не може да се

замества с волята на подкрепящия.
 (8) Изборът на подкрепящо лице се основава на анализ и на доказателства за

наличие на доверителна връзка между подкрепен и подкрепящ.
 (9)  При  определяне  на  мярка  за  подкрепа,  съдът  следва  поредността  им,

посочена в чл. 13 като изследва възможностите на лицето. Съдът може да постанови
различни мерки за подкрепа за едно и също лице по чл. 9, ал. 1, като мотивира своя
избор. 

Същност и цел на мерките за подкрепа
            Чл. 12. (1) Мерките за подкрепа са форми за съдействие, оказвани на лицето с
цел улесняване на личното упражняване на негови права и са насочени към: 
           1.  разясняване на смисъла на правното действие и неговите последици;

 2.  подпомагане  на  комуникацията  на  лицето  с  другите  страни  по  правното
действие, за което се ползва подкрепата; 

 3.  подпомагане  на  лицето  да  изрази  желанията  и  предпочитанията  си  по
разбираем за околните начин;
           4.  оказване на друго съдействие, според спецификата на случая.

             Видове мерки за подкрепа
             Чл. 13. (1) Съдът определя една или няколко от следните мерки за подкрепа:

  1.  насочване  на  лицето  към  определена  от  съда  дирекция  „Социално
подпомагане”  за  ползване  на  социална  услуга  в  общността,  която  да  съдейства  за
подобряване на уменията му ; 

  2.  установяване  на  лице,  което  се  намира  в  доверителна  връзка  с  лицето,
нуждаещо  се  от  подкрепа  и  на  конкретните  правни  действия,  за  които  ще  бъде
осъществявана тя;

  3. установяване на лице, намиращо се в доверителна връзка с лицето, нуждаещо
се  от  подкрепа,  което  да  дава  съгласие  при  вземане  на  решения  при  извършване
правните действия, посочени в съдебното решение;
            4. налагане на ограничения за разпореждане с имущество над определена
стойност, по искане на лицето, което има нужда от подкрепа;
             5. одобряване на предварителна декларация по чл. 19 от лицето, което има
нужда от подкрепа. 

(2) В случаите, когато мярка по ал. 1 не може да бъде определена, съдът започва
производството по глава четвърта. 
 

Доверителна връзка 
Чл. 14. (1) Доверителна е връзката между две лица – подкрепящ и подкрепен,

когато са налице следните предпоставки:
             1. подкрепящият и подкрепеният осъзнават връзката;
             2. връзката между подкрепящ и подкрепен има обективно траен характер;

   3.подкрепящият  е  в  състояние  да  предава  решението,  желанията  и
предпочитанията на подкрепения;
             4.  подкрепящият има готовност и възможност за действие в интерес на
подкрепения, при отчитане на желанията и предпочитанията му. 

(2)  Доверителната  връзка  изключва  отношения  на  неправомерно  влияние,



насилие, злоупотреба или манипулация на подкрепения от страна на подкрепящия. 

             Искане за определяне на мерки за подкрепа 
              Чл. 15. (1) Определяне на мерки за подкрепа може да бъде поискано с искова
молба до окръжния съд по настоящ адрес от лицето по чл. 9, от негови роднини по
права  линия,  брат  или  сестра,  съпруг,  от  близък,  с  когото  е  изградена  доверителна
връзка,  от прокурора или от органа по подкрепено вземане на решения. Ако лицето
няма настоящ адрес или той не може да бъде установен, молбата се подава до окръжния
съд по постоянния му адрес.

 (2)  В  молбата  се  посочват  предпочитаните  мерки  за  подкрепа,  за  какви
конкретни правни действия и за постигане на какви цели се иска тяхното определяне.

 (3) Във всяко положение на делото ищецът може да иска от съда да допусне
обезпечение на иска, ако представи доказателства, че без обезщетението интересите на
лицето, за което се иска определяне на мерки за подкрепа, няма да бъдат защитени. 

(4) Обезпечаване на иска се допуска по реда на глава тридесет и четвърта от
Гражданския процесуален кодекс. 

  
             

Глава трета
ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

            Определение
             Чл. 16. (1) Подкрепеното вземане на решения е мярка за подкрепа по чл. 13, при
която  определено  по  реда  на  чл.  13,  т.  2,  3  и  5  лице  –  подкрепящ,  в  условията  на
доверителна връзка, оказва подкрепа на лице – подкрепен, за изразяване на неговите
желания и предпочитания при вземане на решения за извършване на конкретни правни
действия. 

 (2) Подкрепеното вземане на решения винаги се основава на личния избор на
лицето.

(3)  Съдът  проверява  дали  на  подкрепения  са  разяснени  в  достатъчна  степен
смисъла  и  последиците  на  мерките,  дали  са  разяснени  възможните  по-малко
ограничителни и по-щадящи алтернативи, дали е избегнат всеки възможен конфликт на
интереси и дали върху волята на подкрепения е имало неправомерно влияние.

            Съдебно решение за подкрепено вземане на решения
             Чл. 17. (1) Отношението между подкрепен и подкрепящ възниква по силата на
съдебно решение за определена мярка за подкрепа по чл. 13, т. 2, 3, 4 и 5. 
            (2) За различни правни действия може да има различен подкрепящ. 

           Договор за подкрепено вземане на решения
      Чл. 18. (1) С договора за подкрепено вземане на решения едно лице - подкрепящ,

се задължава безвъзмездно, по силата на доверителна връзка с друго лице - подкрепен,
да го подпомага лично в самостоятелното извършване на правните действия по чл. 9 ал.
4, при зачитане на желанията и предпочитанията на подкрепения.

(2) Договор за подкрепено вземане на решения се сключва на основание влязло в
сила съдебно решение за определяне на мярка за подкрепа по чл. 13, ал. 1, т.2. 

(3) Подкрепеният може да сключи договор за подкрепено вземане на решения с
различни  подкрепящи,  по отношение  на  които  е  установена  доверителна  връзка,  за
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извършване на отделни правни действия. Подкрепеният не може да има повече от един
подкрепящ за едно и също правно действие.

(4) Договорът може да се сключи за срок до 2 години. Подкрепеният може по
всяко време да прекрати договора с подкрепящия. Прекратяването се одобрява от съда. 

(5) Договорът за подкрепено вземане на решения не може да противоречи на
законите и добрите нрави. 
           (6) Договорът има сила за страните от момента на постановяване на съдебното
решение, а за третите лица – от момента на вписването му в регистъра на населението.

(7) При няколко договора за подкрепа, валиден е последният, вписан в регистъра
на населението. 
             (8) Подкрепеното лице извършва правни действия самостоятелно, освен ако в
договора по ал.1 не е предвидено друго.             
            (9) Подкрепеното лице е длъжно да уведомява подкрепящия за своите намерения
да вземе конкретни решения и/или да извърши правно действие, предмет на договора за
подкрепа. 

(10) Подкрепящият е длъжен да оказва съдействие на подкрепеното лице, като
му  обясни  по  достъпен  начин  необходимата  информация  за  вземане  на  конкретно
решение и/или му съдейства в контакта и/или комуникацията със специалист. 

(11)  Подкрепящият  е  длъжен  да  помогне  на  подкрепеното  лице  да  получи
всякаква  информация,  консултация  и/или  документи,  необходими  за  вземане  на
конкретното решение в достъпен формат.

(12)  Подкрепящият  е  длъжен  да  подпомогне  подкрепеното  лице  да  вземе  и
изрази своето решение относно конкретните правни действия, основано на желанията и
предпочитанията му.

(13)  Подкрепящият  е  длъжен да  следи  за  правилното и  точно  изпълнение  на
решенията на подкрепеното лице.

(14) Подкрепящият е длъжен да не разгласява фактите и информацията, станали
му  известни  във  връзка  с  изпълнението  на  задълженията  по  договора,  както  и  да
съхранява получените в тази връзка информация и документи.

(15) Подкрепящият изпълнява дейностите по договора лично. Всяко трето лице
може да поиска подкрепата да бъде документирана или потвърдена и чрез подпис на
подкрепящия, който да удостовери обстоятелството, че договорът по ал.1 е сключен в
условията  на  подкрепено вземане на  решения.  Този подпис не  замества  подписа на
подкрепения,  необходим  за  сключване  на  договора.  С  подписа  си  подкрепящият  не
изразява своите желания и предпочитания, а само документира обстоятелството, че е
положил необходимата грижа за подкрепа на подкрепения.

(16)  Подкрепящият  е  длъжен  при  риск  от  накърняване  на  интересите  на
подкрепеното лице, както и прекратяване на доверителната връзка да поиска от съда
прекратяване на мярката за подкрепа и замяната й с друга. 

 (17) Договорът за подкрепено вземане на решения се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. при условията на чл. 23, ал. 2;
3. при разпадане на доверителната връзка между страните,  установено по

съдебен ред;
4. при отпадане на нуждата от подкрепа за самостоятелно упражняване на

права, за които мярката е определена по съдебен ред;
5. с  едностранно  изявление  на  подкрепеното  лице,  което  може  по  всяко

време да прекрати договора;
6. при  настъпване  на  обективна  невъзможност  на  някоя  от  страните  за

изпълнение на договора по съдебен ред



(18)  Подкрепящият  има  право  да  прекрати  договора  с  подкрепения,  при
неизпълнение на задължението му за уведомление по ал. 9. 

(19) Във всички случаи на прекратяване на договора, подкрепящият е длъжен да
заяви пред органа по подкрепено вземане на решения, че договорът е прекратен, като
съответно отбелязване следва да се направи и в регистъра на населението. 

(20) В случай, че подкрепеният се нуждае от други форми на подкрепа, органът
по подкрепено вземане на решение може да се обърне към съда за определяне на друга
мярка за подкрепа.

            Предварителна декларация 
 Чл. 19. (1) Всяко пълнолетно лице има право да изрази предварително волята си

за това съдът да определи едно или повече лица да го подкрепят по определен начин в
случай,  че  се  окаже  в  състояние  на  невъзможност  да  формира  или  изразява  своите
желания и предпочитания.

(2) Предварителната декларация се извършва в писмена форма с нотариална
заверка на подписа и на съдържанието. 

(3) В декларацията по ал. 2 се посочват пълнолетни физически лица, които да
осъществяват подкрепа, като по желание деклариращия, може да съдържа и:

1. посочване на конкретни правни действия, които вместо лицето се извършват
от посочен от него представител;

2.  посочване  на  конкретни  правни  действия,  за  които  да  го  подпомага
определено лице от кръга на подкрепящите ако те са повече от един;

3.  посочване  на  правни  действия,  за  които  е  изключено  подкрепяне  от
конкретно лице;

4. посочване на предпоставките, при които декларацията влиза в сила или се
преустановява действието й;

5.  посочване на  ограничителни мерки,  които според лицето е  допустимо да
бъдат предприети и за какви правни действия се отнасят;

6. посочване на срок, за който мерките по т. 5 се отнасят;
7. специфични обстоятелства, които водят до промяна на подкрепящите лица; 
8. инструкции относно това, което не би искало да се случи с правата му или

личността му след изпадане в състояние на невъзможност да формира или изразява
своите желания и предпочитания;

9.  други  въпроси,  имащи  значение  за  упражняване  на  конкретните  правни
действия.

(4) Нотариусът, пред който се заверява предварителната декларация по ал. 2, я
изпраща в 3 - дневен срок на органа за подкрепено вземане на решение по постоянния
адрес на лицето. Органът по подкрепено вземане на решение вписва декларацията по
ал. 2 в регистър население. 

(5) Предварителната декларация влиза в сила от дата на одобрението й от съда
по  реда  на  чл.  13,  ал.  1,  т.  5.  Тя   може  да  бъде  оттегляна  или  променяна,  с  нова
декларация  по  ал.  2  в  рамките  на  съдебното  производство  по  реда  на  този  закон.
Промените имат действие от датата на съдебното решение. 

 (6) Предварителната декларация обвързва съда при определяне на мерките за
подкрепа. Той е длъжен да се съобрази с нея, освен ако изпълнението й е невъзможно.
Последното трябва да бъде изрично отбелязано в съдебното решение, като съдът във
всички случаи  се придържа във възможно най-голяма степен към изявената воля на
лицето.

   (7) Влязла в сила предварителна декларация не изключва възможността лицето
по чл. 9, ал. 1 да сключва самостоятелно обикновени дребни сделки за задоволяване на
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текущите му нужди и да разполага с това, което е придобило със своя труд.

            Съвместно вземане на решения
             Чл. 20. (1) Съвместното вземане на решения е мярка за подкрепа по чл. 13, ал.1,
т. 3 за самостоятелно упражняване на права, при която подкрепеното лице избира лице,
което да му съдейства при вземане на решения или за извършване на правни действия в
избрани от подкрепеното лице сфери или за постигане на определени цели.
            (2) При действието на тази мярка, решението се взема, а конкретното правно
действие се извършва съвместно от подкрепения и подкрепящия.  

 (3) По искане на подкрепения или на подкрепящия, съдът може да определи
условията, при които мярката е приложима, както и предпоставките за прекратяване на
действието й.  

            Съдебно производство
             Чл. 21. (1) При определяне на мерки по тази глава, съдът изследва въпроса дали
е  налице  доверителна  връзка  между  лицата,  както  и  наличието  на  условията  за
прилагане на мерки за подкрепа. 

 (2)  Съдът  изслушва  подкрепения  и  лицето,  за  което  е  налице  твърдение  за
наличие на доверителна връзка. Съдът събира доказателства по реда на Гражданския
процесуален кодекс. 

(3)  Решението за  съществуването на  доверителна връзка  е  част  от  съдебното
решение за определяне на мярка за подкрепа и се мотивира. 

(4) Съдът може да събира и допълнителни доказателства по реда на Гражданския
процесуален кодекс.

(5) Съдът се произнася с решение, с което признава за установено, че лицето за
което се търси подкрепа и лицето оказващо подкрепа, се намират в доверителна връзка,
признава качеството на подкрепящ и на подкрепен на лицата, определя срок за който ще
се  прилага  мярката  за  подкрепа,  както  и  конкретните  правни  действия,  за  чието
осъществяване се установява мярката.

(6) Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да бъде обжалвано по
реда  на  Гражданския  процесуален  кодекс  пред  въззивния  съд  в  14  дневен  срок  от
съобщаването му на страните. Жалбата не спира изпълнението, освен ако въззивният
съд не  постанови друго до постановяване на окончателното решение.  Решението на
въззивния съд е окончателно. 

(7) Всички одобрени от съда мерки за подкрепа влизат в сила за страните от
датата на съдебното решение, а за всички трети страни от датата на вписването им в
регистъра на населението. 
            (8) Съдът съобщава служебно на органа по подкрепено вземане на решения по
постоянния адрес на лицето за вписване на определената мярка за подкрепа.     
          

 Трети лица
            Чл.  22.  (1) Вписаните в регистъра на населението мерки за подкрепа са
задължителни за всяко трето лице, както и за всички доставчици на обществени услуги
и  представители  на  държавни  органи  и  организации  и  органите  на  местното
самоуправление. 
          (2) Всяко лице следва да осигури възможност за осъществяване на подкрепата,
като предостави:

а)  писмени  материали,  устни  разяснения  и  други  подобни,  позволяващи  на
подкрепения да разбере всички страни на конкретното правно действие, 

б)  достатъчно  време  за  обсъждане  между  подкрепения  и  подкрепящия  на



смисъла и значението на конкретното правно действие и неговите последици. 
(3) Отказалият по ал. 2 дължи обезщетение за непозволено увреждане по реда на

чл. 40 и следващите от Закона за задълженията и договорите.  
(4) Определянето на мерки за подкрепа не прекратява издадените от подкрепения

по общия ред пълномощни, освен ако съдебното решение не предвижда друго.

             Лица, които не могат да бъдат подкрепящи
             Чл. 23. (1) Не може да действа като подкрепящ лице:

1. което е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от
общ характер за престъпление против личността;

2. което  е  страна  по  висящи  съдебни  производства,  в  които  участва  и
подкрепеното лице;

3. срещу  което  е  издадена  заповед  за  защита  по  Закона  за  защита  от
домашното насилие.

 (2) Мерките за подкрепа се прекратяват, ако обстоятелствата по ал. 1 настъпят
след тяхното определяне по отношение на подкрепящия. 

 (3)  Прекратяването не  засяга  решенията  и  правните действия,  извършени от
подкрепеното лице с помощта на подкрепящия преди настъпване на обстоятелствата,
довели до прекратяване на мерките за подкрепа. 

            Отговорност
           Чл. 24.  Подкрепящият дължи обезщетение на подкрепения за вредите и/или
пропуснати ползи, настъпили от неговите действия в резултат на виновно неизпълнение
на задълженията му по договора или закона. 
     

Глава четвърта
ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕЗАБАВНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЩИТНИ МЕРКИ В

СИТУАЦИЯ НА РИСК

            Определение
             Чл.  25. Определянето на защитни мерки в ситуация на риск е  особено
производство по вземане на решения при наличие на основанията по чл. 26 за една или
няколко от следните сфери: 

  1. избор на местоживеене на лицето, което има нужда от подкрепа;
  2. действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез

формална  сделка,  с влогове или с ценни книги, принадлежащи на лицето, което има
нужда от подкрепа;

 3. избор на лечение за лицето, което има нужда от подкрепа извън случаите на
оказване на  медицинска помощ при спешни състояния или в  случаите  по чл.  155от
Закона за здравето. 

            Основания
            Чл. 26.  (1) Производството по определяне на защитни мерки в ситуация на риск
е допустимо в случаите,  когато е  налице сериозен и непосредствен риск за живота,
здравето и имуществото на  лицето по чл. 9,:

1. са изчерпани всички възможности за определяне на мерки за подкрепа, или
2. е налице сериозно противоречие между него и подкрепящия, което прави
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невъзможно ефективното упражняване на подкрепата, когато се налага да се
вземе неотложно решение или

3. е  налице  сериозно  противоречие  между  него  и  лицето,  с  което  взема
съвместни решения, когато се налага да се вземе неотложно решение. 

            Действия на съда
            Чл. 27. (1) Производство за определяне на защитни мерки в ситуация на риск се
открива  незабавно  с  определение  на  съда  по  реда  на  глава  двадесет  и  осма  от
Гражданския процесуален кодекс. 

(2) В определението за откриване на производството съдът:
а) посочва въпросите, които следва да бъдат решени, 
б) определя срок, за който се налага мярката, не по-дълъг от 6 месеца;
в) задължава органа по подкрепено вземане на решения да определи водещ на

процедурата по определяне на защитни мерки, както и му определя срок за представяне
на първия и последващите доклади за развитието на случая.  

 (3) Определянето на защитни мерки в ситуация на риск може да започне и в
рамките на производството по определяне на мерки за подкрепа, когато такава не може
да бъде определена.

(4)  С  откриването  на  това  производство  се  прекратява  действието  на  всички
други мерки за подкрепа. Мерки за подкрепа не могат да се определят докато трае това
производство. 

            Задължения на водещия на процедурата            
            Чл. 28.  (1) Водещият има следните задължения:

1. да създаде индивидуален съвет;
2. да положи специални усилия за откриване на близки на лицето;
3. да организира дейността на индивидуалния съвет;
4. да следи доколко лицата, включени в съвета дават най-доброто тълкуване на

желанията  и  предпочитанията  на  лицето,  съобразно  конкретните  обстоятелства  и
контекст;

5. да представя доклади за развитието на случая пред съда, постановил мярката;
6. да поиска незабавно преминаване към друга мярка за подкрепа, ако възникнат

основания за това. 
(2)  При  тълкуването  на  желанията  и  предпочитанията  се  отчитат  следните

задължителни критерии:
1.  тълкуването  не  се  основава  само  на  външното  поведение  и  състояние  на

лицето; 
2. всички относими обстоятелства са взети предвид;
3.  всички  необходими  усилия  са  направени,  за  да  може  лицето  да  вземе

решението самостоятелно;
4. специално са обсъдени обстоятелствата, свързани с поддържащото лечение;
5. взети са предвид минали и настоящи желания, чувства, вярвания и ценности

на лицето; 
6. обсъдени и взети предвид са и гледните точки на близките на лицето. 

              Права на водещия на процедурата при определяне на защитни мерки в
ситуация на риск 
              Чл. 29. Водещият има право:

1. да получи от органа по подкрепеното вземане на решения възнаграждение за
труда си;



2. да поиска от органа по подкрепеното вземане на решения да бъде заменен в
случай на възникване или установяване на конфликт на интереси, заболяване или друга
причина, водеща до невъзможност да упражнява задълженията си.

               Индивидуален съвет
                Чл. 30. (1) За лицето, за което се провежда производството по чл. 25 се създава
индивидуален съвет. 

   (2) В състава на съвета се включват самото лице, ако това е възможно, близък
или близки, с които лицето има доверителна връзка, както и представители на органа по
подкрепено вземане на решения и на дирекция „Социално подпомагане”, лекуващият
лекар, доставчикът на социални услуги, който работи с конкретното лице, в случай че
лицето ползва такива. 

   (3) В съвета могат да участват и правозащитни юридически лица с нестопанска
цел и други лица, които познават състоянието на лицето, възможността му да взема
решения и неговите действителни желания и предпочитания. 

   (4)  Органът  по  подкрепено  вземане  на  решения  свиква  среща  на
индивидуалния съвет в срок до една седмица от датата на определението на съда по чл.
27, ал. 1. 

   (5)  Индивидуалният  съвет  прави  най-доброто  тълкуване  на  желанията  и
предпочитанията  на  лицето  като  прилага  критериите  по  чл.  28,  ал.  2,  с  оглед  на
конкретните обстоятелства и при съобразяване с наличната информация за предходни
волеизявления и житейската история и ценности на лицето. 
              

  Решения на индивидуален съвет 
             Чл. 31. (1) Индивидуалният съвет може да взема следните решения:

  1.  подкрепящи,  които  не  пораждат непосредствено  правни  последици  и  са
свързани с осигуряване на необходимата подкрепа за лицето;

  2. ограничителни за лицето, които пораждат непосредствено правни последици,
включително  ограничаване  на  конкретно  право  на  лицето,  за  което  е  определена
мярката;

  3.  за  разпореждане  с  имуществото  на  лицето,  при  очевидна  нужда  от
непосредствена защита на живота, здравето и имуществото му от преки вреди.  

 (2) Индивидуалният съвет представя доклад на съда за взетите решения, като
подробно  излага  мотиви  за  приложените  критерии  по  чл.  28,  ал.  2.  Докладът  се
представя не по-късно от 1 месец от датата на определението на съда по чл. 27, ал. 1.

(3) Решенията на индивидуалният съвет по чл. 31, ал. 1 се вземат в рамките на
определения срок от съда по чл. 27, ал. 2. Съдът се произнася в едноседмичен срок с
решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. 

(4) Решенията по ал. 1, т. 2 и 3 подлежат на вписване в регистъра на населението.
(5) Решенията, взети по реда на ал. 1 от съда, подлежат на съдебен контрол и

могат  да  бъдат  обжалвани  от  лицата  по  чл.  15   пред  въззивния  съд  по  реда  на
Гражданския процесуален кодекс.

                                                              
Глава пета                                              

ОБЯВЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЕ
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     Назначаване на представител
Чл. 32. (1) Когато някой изчезне и няма сведения за него, районният съд, по

молба на заинтересованите или по искане на прокурора, назначава лице, което да го
представлява, да извършва всякакви действия на управление и да взема всички други
мерки за запазване на неговите интереси.

(2) Представителят  се  назначава  с  предимство  измежду роднините  или
близките на отсъстващия.

(3) Ако  отсъстващият  има  законен  представител,  друг  представител  не  се
назначава.

(4)  Когато отсъстващият има пълномощник, представител се назначава само
за онези работи, които пълномощникът няма право да извършва.

(5) Правилата на тази разпоредба се прилагат за лицата, които по каквато и да
е  причина  са  изпаднали  в  състояние  на  кома.  Правомощията  на  представителя
възникват  в  момента  на  назначаването  му  и  се  прекратяват  с  прекратяване  на
състоянието на кома. Разпоредбите на чл. 32-43 не се прилагат по отношение на лица,
изпаднали в състояние на кома.

Обявяване на лицето за отсъстващо
Чл. 33. Ако отсъствието продължи повече от една година, съдът, по искане на

заинтересованите или на прокурора, обявява лицето за отсъствуващо.

Въвод във владение
Чл. 34. (1) Лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ по

времето,  за което се отнася последното известие за него,  могат да искат от съда да
бъдат въведени във временно владение на имотите му.

(2) От деня на въвода пълномощието и представителството, ако има такива, се
прекратяват.

                Действия относно имотите
    Чл. 35.  (1) Въведените във владение имат право да управляват имотите на

отсъстващия, да го представляват пред съд и пред други места и лица и да се ползват от
приходите на имотите му.

 (2)  Те не могат  да отчуждават,  да ипотекират,  да залагат  имотите или да
извършват  други  действия  на  разпореждане,  освен  в  случаите  на  нужда,  или  при
очевидна полза за отсъстващия, и то с разрешение на районния съд.

 
Временни права  
Чл. 36.  (1) Заветниците и лицата, които имат права зависещи от смъртта на

отсъстващия, могат да искат да бъдат допуснати временно да се ползват от тия права.
(2)  Изпълнението на задълженията спрямо отсъстващия, които се погасяват с

неговата смърт, като издръжка и др. се спира.

 Връщане 
Чл. 37.  (1)   Ако се окаже, че отсъстващият е жив, въведените във владение

лица са длъжни да върнат само доходите, които са събрали след поканата за връщане на
имота.

 (2)  Определението за обявяване на отсъствието се отменя.

Последно известие и обявяване на смърт 



 Чл.  38.  (1)  След  като  изтекат  пет  години  от  деня,  за  който  се  отнася
последното  известие  за  отсъстващия,  съдът  по  искане  на  прокурора  или  на  всеки
заинтересован, обявява неговата смърт.

  (2)  Обявяването на смъртта може да стане и без да е обявено отсъствието на
лицето.

 Обявяване на смърт при военни действия
Чл. 39. Когато някой е изчезнал при военни действия или при друго събитие,

което дава основание да се предполага, че той е загинал, смъртта може да бъде обявена,
ако са изтекли две години от прекратяването на военните действия или от събитието.

Момент на смъртта 
Чл. 40. (1)  Съдът определя деня, а по възможност и часа на предполагаемата

смърт.
 (2) При липса на противни данни за момент на смъртта се приема денят, за

който се отнася последното известие.

Правни последици
 Чл.  41.  Обявената  с  решението  на  съда  смърт  поражда  същите  правни

последици, които произтичат от действителната смърт на лицето.

Връщане
 Чл. 42. (1) Ако се окаже, че обявеният за умрял е жив, той може да иска:
 а)  имотите,  които  са  налице,  отчуждените  по  безвъзмезден  начин  имоти,

всичко, което е придобито срещу отчуждените по възмезден начин имоти, и цената,
която се дължи от трети лица срещу извършените отчуждения;

 б) имотите отчуждени по възмезден начин, ако приобретателят в момента на
придобиването е знаел, че обявеният за умрял е жив;

  в) изпълнението на задълженията по чл. 35, ал. 2, от деня на поканата.
 (2) Прекратеният брак не се възстановява.

Точна дата на смъртта
Чл. 43.  Ако след решението за обявяване предполагаемата смърт се установи

по съдебен ред точната дата на действителната смърт на лицето, неговите наследници
към тази дата могат да упражнят само правата по букви "а" и "б".

     
                                   ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

                   § 1.  „Подкрепен (Подкрепено лице)“ по смисъла на този закон  е пълнолетно
лице, за което са налице условията по чл.9, ал. 1 и 2, и се иска определяне на мерки за
подкрепа;
                   § 2. „Подкрепящ“ по смисъла на този закон  е пълнолетно лице, определено
от подкрепеното лице, и което има доверителна връзка с подкрепения, което съдейства
и  подкрепа  за  вземане  на  решения  при  извършване  на  конкретни  правни  действия,
съобразно желанията и предпочитания на подкрепеното лице.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Законът за лицата и семейството (Обн., ДВ, бр. 182 от 1949 г., изм. и
доп. бр. 193 от 1949 г., бр. 12 от 1951 г., бр. 12 и 92 от 1952 г., бр. 15, 16 и  89 от 1953 г.,
бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 50 от 1961 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 36 от 1979 г.,
бр. 41 от 1985 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 20 от 1990 г., бр. 15 от 1994 г., бр. 67 от 1999 г.,
бр. 81 от 2000 г.,  бр. 120 от 2002 г.) се отменя.
               § 5. В Семейния кодекс (Обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г., изм. и доп., бр. 74 и бр. 82
от 2009 г., бр. 98 и 100 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:

  1. В чл. 7 се правят следните изменения:
  а) В ал.1 основният текст се изменя така: „Не може да сключи брак лице, което

е свързано с друг брак, а  точки 1, 2 и 3 се отменят, 
            б) Създават се ал. 3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Всяко лице, което отговаря на условията на чл. 9 от Закона за физическите
лица и мерките за подкрепа и желае да сключи брак, задължително трябва: 

            1. да получи по подходящ начин предварително информация за евентуалните
последици от неговите желания. Същата информация трябва да получи и партньора, с
който предстои да се сключи брака. 
            2.  да  получи по  подходящ начин информация  за  правната  същност  и
последиците  от  гражданския  брак,  вкл.  за  отношенията  между  съпрузите,
прекратяването  на  брака  и  родителските  права  и  задължения.  Същата  информация
трябва да получи и партньора, с който предстои да се сключи брака. 
            3. да получи подкрепа при необходимост от тълковник при сключването на
брака. 

              (4) Информирането и подкрепата се осигуряват от органа по подкрепено
вземане на решение. 

    2. В чл.  9 ал.1 се правят следните изменения:
              а) Основният текст се изменя така

           “(1)  Всеки от  встъпващите  в  брак  представя  на  длъжностното  лице по
гражданското състояние декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак
по чл. 7“

              б) Точка 2  и точка 3 се отменят.
   3. В чл. 18 ал. 2 думите „или ограничено запретени“ се заличават.
   4. В чл. 84, ал.3 думите „лишени от родителски права или поставени под пълно

запрещение“ се заменят с „или лишени от родителски права“.
   5. В чл. 89, ал.4 думите „или поставени под запрещение“ се заличават
   6. В чл. 90, ал. 2 се правят следните изменения:

              а) В т. 2 думите „поставени под ограничено запрещение“ се заличават.
              б) Точка 3 се отменя.
              7.   В чл. 153 се правят следните изменения:
              a) В ал.1 изречение първо думите „поставени под пълно  запрещение“се
заличават, а изречение второ се отменя.
              б) В ал. 2 изречение първо думите „поставени под пълно запрещение“ и
изречение второ се заличават.
              8.  В чл. 155 ал.3, изречение второ се заличава.
              9. В чл. 156, ал. 1 думите „или на поставения под пълно  запрещение“ се
заличават.
             10. В чл. 160, ал. 1 думите „или на поставения под пълно  запрещение“ се
заличават. 
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             11.  В чл. 164 ал. 3 се отменя.

             12.  В чл. 172 текстът на ал. 1 става основен текст, а ал. 2 се отменя.

             13.  В чл. 173 се правят следните изменения:
             a)    Алинея 2 се отменя.
             б)    В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.
             в)    Алинея 4 се отменя.

            § 6. В Гражданския процесуален кодекс  (Обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г., изм. и
доп.  бр. 50 от 2008 г., изм. с Решение № 3 на Конституционния съд на РБ  -  бр. 63 от
2008 г.; бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 19,  42; Решение № 4 на Конституционния съд на
РБ  - бр. 47 и 82 от 2009 г., бр. 13, 100 , Решение № 15 на Конституционния съд на РБ -
бр. 5 от 2011 г.; бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и бр. 66 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. ) се
правят следните изменения и допълнения:
           1. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

a) В ал. 2 думите „и ограничено запретените“ се заличават
      б)  В ал. 4 думите „и поставените под пълно запрещение“ се заличават
      в)  Създават се ал. 5 и ал. 6 със следното съдържание:

            „(5)  Лицата с мерки за подкрепа по реда на Закона за физическите лица и
мерките за  подкрепа или поставени под запрещение по реда на  Закона за  лицата  и
семейството /отм/ извършват съдопроизводствените действия лично.

(6)  Юридическите  лица  с  нестопанска  цел  за  осъществяване  на
общественополезна дейност могат да встъпят във висящ процес като заинтересована
страна за защита правата и интересите на лицата по ал. 5“

2. В чл. 106 в заглавието и в основния текст  думите „или поставени под пълно
запрещение“ се заличават.

3.  В  чл.  177,   ал.  2  в  изречение  първо  думите  „или  поставена  под  пълно
запрещение“, и в изречение второ думите  „поставена под ограничено запрещение“ се
заличават.

4. Създава се нова глава двадесет и осма:

                                „Глава двадесет и осма
              „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА“

                Чл. 336 (1) Определяне на мерки за подкрепа може да бъде поискано с искова
молба до окръжния съд по настоящ адрес от самото лице, от роднина по права линия,
брат или сестра, съпруг, от близък, с когото е изградена връзка на доверие, от прокурора
или от органа по подкрепено вземане на решения. 
             (2) При определяне на мерки за подкрепа, съдът е длъжен да разгледа мерките
по  Закона  за  физическите  лица  и  мерките  за  подкрепа  изчерпателно  и  в  тяхната
поредност,  като  прецени възможността  за  първоначално  определяне  на  мерки  с  по-
малък интензитет.
             (3) Ако лицето е настанено в лечебно заведение, съдът изисква сведения за
неговото състояние.
             (4) В молбата по ал. 1 се посочват предпочитаните мерки за подкрепа, а също
така  и  за  какви  конкретни  правни  действия  и  за  постигане  на  какви  цели  се  иска
тяхното определяне

  Чл.  337 Съдът  изслушва  лицето,  за  което  се  иска  определяне  на  мерки  за
подкрепа. Когато лицето е в лечебно заведение или здравословното му състояние не
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позволява  да  присъства  лично  в  съдебно  заседание,  съдът  е  длъжен  да  придобие
непосредствени впечатления за него чрез личен контакт, включително чрез посещение
извън сградата на съда.

  
            Чл. 338 (1) Съдът се произнася по молбата след изслушване на лицето, на негови
близки и лицата по чл. 337 ал.4. Ако това се окаже недостатъчно, съдът пристъпва към
събиране на други доказателства. 

(2)  При  необходимост  съдът  назначава  експертиза  и  изисква  становище  от
доставчик на социална услуга за лица с увреждания, в случаите когато лицето ползва
такава, както и от ръководителя на лечебното заведение или от наблюдаващия го лекар,
когато  лицето  е  настанено  за  лечение.  Експертизата  и  становището  изследват
способността на лицето да разбира естеството и последиците от своите решения по
смисъла на чл. 9, ал. 2 от Закона за физическите лица и мерките за подкрепа. 

(3) Съдебното решение не може да се основава само на психиатрична експертиза
или само на медицинско обсъждане на увреждането.

(4)  След  влизане  в  сила  на  решението,  с  което  се  постановяват  мерки  за
подкрепа,  съдът  съобщава  за  това  на  съответния  орган  по  подкрепено  вземане  на
решения.

(5 ) При водене на дело за определяне на мерки за подкрепа държавна такса не се
събира, а разноските за експертизи и становища се заплащат от бюджета на съда. Ако
искът бъде отхвърлен,  ищецът заплаща пълния размер на държавната такса,  както и
разноските, направени в рамките на съдебното производство, включително разноските,
направени  за  сметка  на  ответника.  Това  правило  не  се  прилага,  ако  самото  лице  е
поискало за себе си определяне на мерки за подкрепа.

        Чл. 338а. В съдебното производство за определяне на мерки за подкрепа се
спазват следните принципи:
           1. Спазване на конфиденциалност, делото се разглежда при закрити врати, а
съдебните решения се публикуват само след заличаване на данните, идентифициращи
участниците.
           2. Осигуряване на подходящи условия и среда за лицето с увреждане.
           3. Изчерпателност и активност на съда.
           4. Специализация, като делото се разглежда само от съдия, преминал подходящо
обучение.
           5. Зачитане на чувствата и усещанията на лицето с увреждане и начина, по който
то комуникира.

           Чл. 339 (1) По исковата молба за определяне на мерки за подкрепа не може да се
постанови неприсъствено решение.
          (2) Съдът с решението си определя срок, за който мерките за подкрепа следва да
се прилагат, който не може да е по-дълъг от 2 години.
          (3) В заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, съдът посочва
деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срокът за обжалването му.
             (4)  Съдът обявява решението си с мотивите не по-късно от  двуседмичен срок
след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

§ 7 В Закона за социално подпомагане (Обн. ДВ. бр.56 от 1998 г., изм. и доп.
бр.45  и бр. 120 от 2002 г., бр.18, 30 и 105  от 2006 г., бр.52 от 2007 г., бр.59 и  58 от
2008 г.,  бр.14 ,  41 и 74 от 2009 г., бр.15 от 2010 г., бр.9 и 51 от 2011г., бр.32 от 2012 г.,



бр.15 и  66 от 2013 г., бр.98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.16 се правят следните изменения:

а) алинея 2 се изменя както следва: 
(2) Социалните услуги  се предоставят въз основа на индивидуална оценка на

потребностите  и  съобразно  желанието  и  личния  избор  на  лицата.  Недопустимо  е
настаняване  на лица в специализирани институции и/или резидентни услуги  против
тяхната воля и предпочитания.

б) създават ал.3, 4 и 5 със следното съдържание: 
„(3)  Насочването  на  лицата  за  ползване  на  социални  услуги  се  извършва  от

дирекции  "Социално  подпомагане",  като  компетентността  на  съответната  дирекция
„Социално подпомагане“ не се определя  от наличието на настоящия адрес на лицата,
достатъчно е дирекцията да е сезирана с писмена молба за това от самото лице или от
орган, на който са му възложени такива функции по силата на закон.

(4)  Настаняването  на  лице  в  социална  услуга  -  резидентен  тип  или
специализирана институция  се извършва от  съда.  До произнасяне на  съда дирекция
"Социално подпомагане" извършва временно настаняване по административен ред.

(5) Актовете на директора на дирекция "Социално подпомагане" се издават и 
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.»

2. Създава се член 16а със следното съдържание:
„Настаняване по съдебен ред
Чл. 16а. (1) Исканията за настаняване в социални услуги - резидентен тип и в

специализирана  институция  са  подсъдни  на  районния  съд  по  настоящия  адрес  на
лицето.

(2) В производството по ал.  16а съдът може да събира доказателства по своя
инициатива.

(3)  Съдът  разглежда  незабавно  искането  в  открито  заседание  с  участието  на
органите или лицата, направили искането, и с участието на лицето (4)  Съдът  се
произнася в едномесечен срок с решение, което се обявява на страните и се изпълнява
незабавно. 

(5) В решението по ал. 4 задължително се посочва срокът на настаняването.
(6) Решението подлежи на обжалване пред окръжния съд в седемдневен срок. В

случай на подадена жалба или протест съдът насрочва делото в срок не по-дълъг от
седем дни. Окръжният съд се произнася с решение, което е окончателно.

(7) Съдът може да промени постановената мярка по искане на лицата, ако това е
в негов интерес.“

              §8.  В  Изборния кодекс  (ДВ. бр.19 от 2014г., изм. бр.35, 53 и 98  от 2014г.) се
правят следните изменения:
            1. В чл. 27, ал.3 думите „или не са вече под запрещение“ се заличават.
            2. В чл. 38, ал.2 т.1 се отменя
            3. В чл. 50 ал.1 т.1 се отменя.
            4. В чл. 51, ал.2, т.3 се отменя. 
            5. В чл. 117, ал.3 думите „не е поставено под запрещение“ се заличават.
            6. В чл. 350 и в чл. 351 навсякъде думите „не са поставено под запрещение“ се 
заличават
             7.  В чл. 365, ал. 1, т.6 буква „в“ се отменя
             8. В чл. 396 навсякъде в текста думите „поставени под запрещение“ и „не е 
поставен под запрещение“ се заличават.
             9. В чл. 397 навсякъде в текста думите „не са поставени под запрещение“ и „не е
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поставен под запрещение“ се заличават
            10. В чл. 414, ал.1, т.6 буква  „б“ се отменя.

              
              § 9. В Закона за българските лични документи  (Обн. ДВ. бр.93 от 1998г.,
изм. бр.53 , 67, 70 и бр.113 от 1999г., бр.108 от 2000г., бр.42 от 2001г., бр.45 и 54 от
2002г., бр.29 и бр.63 от 2003г., бр.96, 103 и 111 от 2004г., бр.43 , 71, 86, 88 и 105 от
2005г., изм. ДВ. бр.105 от 2005г., бр.30, 82 и 105  от 2006г., бр.29 , 46  и 52 от 2007г.,
бр.66 , 88 и 110 от 2008г., бр.35, 47, 82 и 102  от 2009г., бр.26 и 100 от 2010г., бр.9 , 23,
32 и 55 от 2011г., бр.21, 42 и 75 от 2012г., бр.23 и 70  от 2013г. и бр.53 от 2014г. ) се
правят следните изменения:
                 1.   В чл. 8, ал.1 т.3 се отменя
                 2.  В чл. 31а навсякъде в текста на ал. 2 и ал.5 думите „и на поставени под
запрещение лица“ се заличават
                 3. В чл. 45 навсякъде в текста думите „и на поставени под запрещение лица“
се заличават
                 4. В чл. 63а думите „и на поставени под запрещение лица“ се заличават
                 5. В чл. 63б думите „и на поставени под запрещение лица“ се заличават
                 6. В чл. 76 думите „и поставени под запрещение лица“

                § 10. В Търговския закон (Обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г., изм. и доп., бр. 25 от
1992 г., бр. 61  и  103 от 1993 г., бр. 63 от  1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83,  86 и
104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39,  52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64,
81, 90 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003
г., бр. 31, 39, 42, 43, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104
от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100  и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и  82 от 2009 г. , бр. 41 и
101 от 2010 г.,  бр. 14, 18 и 34 от 2011 г.,   бр.53  и 60 от 2012г., бр.15  и 20 от 2013г.,
бр.27 от 2014г.) се правят следните изменения:
                    1. В чл. 25, ал.2 думите „със смъртта или поставянето на търговеца под 
запрещение“ се заменят с „със смъртта на търговеца“.
                 2. В чл. 47, ал.6 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават
                 3. В чл. 60а т.3 се отменя.
                 4. В чл. 93, т.4 думите „или поставяне под пълно запрещение“ се заличават.
                 5. В чл. 125, ал.1 т.1 думите „или поставяне под пълно запрещение“ се
заличават.
                 6. В чл. 472, ал.2 думите „или с поставянето под запрещение“ се заличават.
                 7. В чл. 657, ал.1 т.2 се отменя.

                § 11. В Закона за местното самоуправление и местната администрация
(Обн. ДВ. бр.77 от 1991г., изм. и доп.  бр.24 ,49 , бр.65 от 1995г., бр.90 от 1996г., бр.122
от 1997г., бр.33, 130 и 154 от 1998г., бр.67 и 69 от 1999г., бр.26 и бр.85 от 2000 г., изм.
бр.1 от 2001г., бр.28, 45, 119 от 2002 г., бр.69 от 2003г., бр.19 и 34 от 2005г., бр.30 и 69
от 2006 г.,  бр.61и 63 от 2007г.,  бр.54 и 108 от 2008 г.,  бр.6,  14,  35, 42 и 44 от 2009 г.,
бр.15 и 97 от 2010 г., бр.9 , 32, 36 и 57 от 2011г., бр.38 от 2012 г., бр.15 от 2013г., бр.1 ,9
и 53 от 2014г.) в чл. 30, ал.4, т.1 се отменя. 

               § 12. В Закона за гражданската регистрация (Обн. ДВ. бр.67 от 1999г., изм.
и доп. бр.28 37 от 2001г., бр.54 от 2002г., бр.63 от 2003г., бр.70 и 96 от 2004г., бр.30 от
2006г.,  бр.48 и  59 от 2007г.,  бр.105 от 2008г.,  бр.6,19 ,  47 ,  74 ,  82 от 2009г.,  бр.33 от
2010г., бр.9 и 39 от 2011г., бр.42 от 2012г., бр.66 и 68 от 2013г., бр.53 и 98 от 2014 г.) в
чл. 95, ал. 3 думите „и на поставени под запрещение“ се заличават.
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              § 13. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88,
94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53,
59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009
г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38 , 40, 54, 60,
82 ,101, 102 от 2012г., бр.15 ,30 ,66 ,68, 99,104 ,106 от 2013г., бр.1 , 98 ,107 от 2014 г.,
бр.9 от 3 2015г.) в чл. 96, ал.3 думите „и на поставени под запрещение“ се заличават

                § 14.  В Закона за адвокатурата (Обн.ДВ. бр.55 от 2004 г., изм. и доп.  бр.43 
и 79 от 2005 г., бр.10 , 39 и 105 от 2006 г., бр.59 от 2007 г., бр.69 от 2008 г., бр.53 и 101 
от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр.97 от 2012 г.) се правят следните изменения:
               1. В чл. 5, ал.1 т.2 се отменя.
               2. В чл. 22, ал.1 т.4 се отменя.
               3. В чл. 68, ал.1, точка 2 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават.

              § 15.  В Закона за кооперациите (Обн. ДВ. бр.113 от 1999 г., изм. бр.92 от
2000 г., бр.98 от 2001г., бр.13 от 2003г., изм. бр.102  и 105 от 2005 г., бр.33, 34 и 105 от
2006 г., бр.41 и 104  от 2007 г., бр.43 от 2008 г.)
               1. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:
              a) В изречение първо думите „не са поставени под пълно запрещение“ се 
заличават;
             б) В изречение второ думите „и поставените под ограничено запрещение“  и
„или попечител“ се заличават.
              2. В чл. 10, ал.2 се изменя така:
             „(2) Ненавършилите пълнолетие членове на кооперацията правят определените
от устава вноски със съгласието на родител.“
             3. В чл. 20, ал.2, т.1 думите „и поставените под запрещение“ се заличават.

            § 16.  В Закона за задълженията и договорите  (ДВ. бр.275 от 1950г., изм.
бр.69 от 1951г., бр.92 от 1952г., бр.85 от 1963г., бр.27 от 1973г., бр.16 от 1977г., бр.28 от
1982г., бр.30 от 1990г., бр.12 и 56 от 1993г., бр.83 и 104 от 1996г., изм. бр.83 и 103 от
1999г., бр.34 от 2000г., бр.19 от 2003г., бр.42  и 43 от 2005г., бр.36 от 2006г., бр.59 и 92
от 2007г., бр.50 от 2008г.) се правят следните изменения:
           1. В чл. 14 думите „или изпадне в състояние, което е причина за поставяне под
запрещение“ се заличават
          2. Член 27 се изменя така:
         “Чл. 27. Унищожаеми са договорите, сключени от лица с определени мерки по
реда  на  Закона  за  физическите  лица  и  мерките  за  подкрепа  без  спазване  на
изискванията,  установени за тях, както и договорите,  сключени при грешка, измама,
заплашване или крайна нужда.“   
          3. Член 31 се отменя.
          4. В чл. 41, ал.1 думите „или с поставянето им под запрещение“ се заличават.
          5. В чл. 287 думите „или с поставянето под запрещение на някой от тях“ се
заличават
            6.  В чл. 291 думите „поставяне под запрещение“ се заличават

            § 17. В Закона за лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.62 от 1999 г., изм. и доп.
бр.88, 113 и 114 от 1999 г., бр.36, 65 и 108 от 2000 г., бр.51 от 2001 г., бр.28 и  бр.62  от
2002 г.,  83 ,  102 и  114 от 2003 г., бр.70 от 2004 г., бр.46,  76 ,  85,  88 и 105 от 2005 г.,
бр.30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр.31 и  бр.59 от 2007 г., бр.110 от 2008 г., бр.36, 41, 99 и
101 от 2009 г., бр.38 , 59, 98  и 100 от 2010 г., бр.45 и бр.60 от 2011 г., бр.54, 60 и 102 от
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2012 г., бр.15 и бр. 20 от 2013г., бр.47 от 2014 г.) се правят следните изменения:

              1. В чл. 45, ал. 1, т.8 думите „при смърт на регистрирания или поставянето му 
под запрещение се заменят с „и при смърт на регистрирания“
              2. В чл. 64, ал. 1, т.5 думите „поставяне под запрещение“ се заличават.
             
             § 18. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (oбн., ДВ,
бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106
от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.; доп.,
бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 и 99 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г.;
доп., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2010 г.; изм. и доп., бр.
19 и 31 от 2011 г.; доп., бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2011
г.; изм., бр. 40 и 81 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г.; изм., бр. 66 ,
100 и 109   от 2013 г., бр.1, 53, 98, 105 и 107 и бр. 12 от 2015 г.  )  се правят следните
изменения:
                 1. В чл. 50, ал.8 думите „и поставените под запрещение“ се заличават.
              2. В чл. 54, ал. 2 думите „или поставеното под запрещение“.

            § 19. В Закона за кадастъра и имотния регистър (Обн.ДВ. бр.34 от 2000г.,
изм. и доп. бр.45 и 99 от 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 2004г., бр.39 , 105 от 2005 г., бр.29 и
30 от 2006 г., бр.57 и бр.59 от 2007г., бр.36 и  бр.91 от 2008г., бр.80 от 2009 г., бр.19 и
39 от 2011 г., бр.38 от 2012г., бр.15, 66  и 109 от 2013г., бр.49 и 98 от 2014г.) в чл. 21 се
правят следните изменения:
               1. В ал.1, т.2 думите „или с поставянето на правоспособното физическо лице
под запрещение“ се заличават.
               2. В ал. 5 думите „в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното
физическо лице под запрещение, както и“ се заличават.

            § 20. В Закона за държавния служител  (Обн. ДВ. бр.67 от 1999г., изм.  и доп.
бр.1 от 2000 г.,  бр.25 ,  99 и 110 от 2001 г.,  бр.45 от 2002 г.,  бр.95 от 2003 г.,  бр.70 от
2004 г.,  бр.19 от 2005 г.,  бр.24 ,  30 и  102 от 2006 г.,  бр.59 и  64 от 2007г.,  бр.43,  94 и
бр.108 от 2008г., бр.35, 42 ,74 и 103 от 2009 г., бр.15 ,46 ,58 , 77 ,91  и 97 от 2010 г., бр.1,
18 и 100 от 2011 г., бр.15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр.15 и 68 от  2013 г., бр.14 от 2015г.) в
чл.7, ал.3, т.1 се отменя.

              § 21. В Закона за безопасното използване на ядрената енергия  (Обн. ДВ.
бр.63 от 28 Юни 2002г.,  изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г.,  изм. ДВ. бр.70 от 10
Август 2004г.,  изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г.,  изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември
2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм.
ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36
от 4 Април 2008г.,  изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г.,  изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.,
изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ.
бр.87 от 5 Ноември 2010г.,  изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.,  изм. ДВ. бр.97 от 10
Декември 2010г.,  изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г.,  изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.,
изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм.
ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.,  изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.,  изм. ДВ. бр.98 от 28
Ноември  2014г.,  изм.  ДВ.  бр.14  от  20  Февруари  2015  г.)  се  правят  следните
изменения:

               1. В чл. 7, ал.2 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават.
               2. В чл. 87, ал.1 т.5 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават.



              § 22.  В Закона за нотариусите и нотариалната дейност  (ДВ. бр.104 от
1996г., изм.и доп. бр.117 , 118 и 123 от 1997 г., бр.24 от 1998г., бр.69 от 1999г., бр.18 от
2003 г., бр.29 и 36 от 2004 г., бр.19 и 43 от 2005 г., бр.30 , 39 и 41 от 2006 г., бр.59 и 64
от 2007г., бр.50 и 69 2008г., бр.42 ,47 и 82 от 2009 г., бр.87 от 2010 г., бр.32 , 41 и 82 от
2011 г.,  бр.38 и  95 от  2012 г.,  бр.66 от  2013г.,  бр.98  от  2014г.) се  правят  следните
изменения:
              1.   В чл. 35, т.2 думите „или с поставянето му под запрещение“ се заличава.
              2.   В чл. 42, ал.1, т.2 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават.

                § 23.  В Закона за наследството (Обн. ДВ. бр.22 от 1949г., попр. бр.41 1949г.,
изм. и доп. бр.275 от 1950 г., бр.41 от 1985 г., бр. 60 от 1992 г., бр.21 и 104 от 1996 г.,
бр.117 от 1997г.,  доп. ДВ. бр.96 от 1999г.,  бр.34 от 2000г.,  бр.59 от 2007г.,  и бр.47 от
2009  г.)  в   чл.  13  думите  „което  не  е  поставено  под  пълно  запрещение  поради
слабоумие и е способно да действува разумно“ се заличават.

              § 24.  В Закона за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. и доп., бр.
69 и 109 от 2008 г.,  бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45,
81 и 82 от 2011 г., изм. с Решение № 10 на Конституционния съд на РБ, бр. 93 от 2011
г., бр. 20, 50 и бр. 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г. бр.19 ,  21,  53 ,
98 , 107 от 2014г., и бр.14 от 2015г.) в чл. 71 т. 2 се отменя.

            § 25. В Закона за ветеринаромедицинската дейност  (Обн. ДВ. бр.87 от 2005г.,
изм. бр.30 , .31 ,  55 ,  88 от 2006г.,  бр.51 и бр.84 от 2007г.,  бр.13,  ,36 ,100 от 2008г.,
бр.27, , 35 и 74 и 102 от 2009г., бр.25 и 41 от 2010г., бр.8 и бр.92 от 2011г., бр.77 , .82 и
бр.97 от 2012г., бр.7 , 15, 66  , 68 , 83 , 99 от 2013г., бр.98 от 28 Ноември 2014г., бр.14 от
2015г. ) в чл. 35, ал.2 т.2 се отменя.

             § 26   В Закона за горите   (Обн. ДВ. бр.19 от 2011г., изм. и доп. бр.43 2011 г.,
бр.38, 60, 82 и 102 от 2012г., бр.15, 66 и 109 от 2013г., бр.28, 53, 61 и 98 от 2014 г.) се
правят следните изменения:

               1. В чл. 239 т.3 се отменя.
             2. В чл. 245, т.2  думите „или при поставяне под запрещение“ се заличават.

              § 27. В Закона за здравното осигуряване (Обн. ДВ. бр.70 от 1998г., изм. и
доп. бр.93 и  бр.153 от 1998г., бр.62 , бр.65 ,67 , 69 , 110 от и 113 1999г., бр.1,  и бр.64 от
2000г., бр.41 от 2001г., бр.1 , бр.54 , бр.74 , бр.107 , бр.112 , бр.119 и р.120 от  2002г.,
бр.8, 50, 107  и 114 от 2003г., бр.28, 38, 49,70,  85 и 111 от 2004г., бр.39 ,  45 76 ,  99 ,
102 , 103 и 105  бр.17 и бр.18 , 30 , 33 , 34 , 59 от бр.95 , 105 от 2006г., бр.11 , 26 , 31 , 46
от ,  бр.59 , 97 , 100 , 113 от 2007г., бр.37 , 71 , 110 от 2008г., бр.35 от , 41 , 42 ,  бр.93 ,
99 ,  бр.101 от 2009г., бр.19.26 , бр.43 , 49 , бр.58 ,59 ,62, 96 , 97 , 98 ,и 100 от 2010г., бр.9
от , 60 ,  99 и 100 от 2011г., бр.38  , бр.60 , .94 , 101 и 102 от 2012г., доп. ДВ. бр.4 от .15 ,
20 , 23 , 106 от 2013г., бр.1 от , 18 , 35 , 53 ,  бр.54 и 107 от 2014г., бр.12 от 2015г.) в чл.
21, ал. 1 т.2 се отменя.

                  § 28. В Закона за туризма (Обн. ДВ. бр.30 от 2013 г., изм.  и доп. бр.68 и 109
от 2013 г., бр.40 от 2014г., бр.9 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:

                  1. В чл. 70, ал.1, т.5 се отменя.
               2. В чл. 63, ал.1, т.2 се отменя.

            § 29. В Закона за електронния документ и електронния подпис  (Обн. ДВ.
бр.34, изм. и доп. бр. 112 от 2001 г., бр.30 и 34 от 2006 г., бр.38 от 2007г. и бр.100 от
2010 г.) в чл. 27 се правят следните изменения:
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               1. В ал.1 т.2 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават.
               2. В ал.3, т.1 димите или поставяне под запрещение.

              § 30. В Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 2002г., изм.
бр.70  и бр.93 от 2004г.,  бр.43 и  103 от 2005г.,  бр.30 и  91 от 2006 г.,  бр.57 от 2007 г.,
бр.42 от 2009 г.,  бр.94 и 97 от 2010 г.,  бр.  39, 81 и 105 от 2011г.,),  в  чл. 8, ал.1, т.4
думите „или поставяне под запрещение“ се заличават.

               § 31.  В Закона за висшето образование  (Обн. ДВ. бр.112 от 1995г., изм. и
доп. бр.28 от 1996г., бр.56, 57 и 58 от 1997г., бр.60, 66 , бр.111 и 113 от 1999г., бр.54 от
2000г., бр.22 от 2001г., бр.40 и бр.53 от 2002г., бр.48 и 70 от 2004г., бр.77 ,83 и 103 от
2005 г., бр.30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр.41 от 2007г., бр.13, 43 ,69 от 2008г., бр.42, 74 и
99 от 2009г., бр.38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр.61 и 99 от 2011 г., бр.60 и 102 от 2012
г., бр.15 , 63, 68 и 101 от 2013 г., бр.54 ,66 и 107 от 2014г. ) в чл. 58, ал.1 т. 8 се отменя.

              § 32. В Закона за енергетиката (Обн. ДВ. бр.107 от 2003г., изм. и доп. бр.18 от
2004г., бр.18 и 95 2005 г., бр.30, 65 и  74 от 2006г., бр.49 , 55 ,59 от 2007 г., бр.36 ,43 ,
бр.98 2008г., бр.35, 41 , 42, 82 , 103 от 2009г., бр.54 от и 97 от 2010 г., бр.35 и 47 от 2011
г., бр.38, 54 и 82 от 2012г., бр.15,20 ,23,59 и 66 от 2013г., бр.98 от 2014г., бр.14  и 17 от
2015 г.) в чл. 139а, ал.11, т.2 думите „или при поставянето му под пълно запрещение“
се заличават. 

              § 33. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
(Обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101
от 2010 г.,  бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г.,  бр. 20, 33 и 38 от 2012 г.,  бр. 15, 66 и 68 от
2013 г. и бр. 1 и 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
                 1. В чл. 82, т.7 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават
              2. В чл. 86, т.5 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават

             § 34. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в
България  (Обн. ДВ. бр. 84 от 2007г., изм. бр.8  2011 г.) в чл. 25, ал.1, т.4 се отменя.

              § 35 В Закона за правната помощ (Обн. ДВ. бр.79 от 2005г., изм.и доп.  бр.105
от 2005г., бр.17 , 30 и 42 от 2009 г., бр.32 и  бр.97 и 99 от 2010 г., бр.9,82 и 99 от 2011г.,
бр.82 от 2012г., бр.15 и  бр.28 от 2013г. и бр.53 от 2014г. ) чл.14, ал.1, т.6 се отменя

                § 36. В Закона за защита от домашно насилие (заглавие изм. ДВ, бр. 102 от
2009 г.,)  (Обн. ДВ. бр.27 от 2005г.,  изм. бр.82 от 2006 г.,  бр.102 от 2009 г.,  изм. ДВ.
бр.99 от 2010г.) се правят следните изменения:

                   1. В чл. 8 се правят следните изменения:
                а) В т. 1 думите „или е поставено под ограничено запрещение“ се заличават;
                б) В т.4 думите „поставено е под запрещение“ се заличават
                2. В чл. 11, ал.3 думите „поставени под запрещение“ се заличават
              § 37. В Закона за опазване на обществения ред (Обн. ДВ. бр.96 от 2004г.,
изм. бр. 103 и 105 от 2005г., бр. 30,   34 и 82 от 2006г., бр. 69 от 2008г., бр.12, 19 и 32 от
2009г., бр. 50  и бр.88 от 2010 г., бр.68 от 2013г., и бр.53 от 2014г.) се правят следните
изменения:

               1. В чл. 23 ал.3 се отменя.
               2. В чл. 25 ал.5 се отменя.

            § 38. В Закона за особените залози (Обн. ДВ. бр.100 от 1996 г., изм. бр.86 от
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1997г., бр.42 от 1999 г., бр.19 и 58 от 2003 г., бр.34 и 43 от 2005 г., бр.30 и 34 от 2006 г.,
бр.59 и  108 от 2007 г., бр.100 от 2008 г., бр.24 от 2009 г., бр.101 от 2010 г., бр.  38 от
2012 г., бр.15 от 2013 г., доп. бр.107 от 2014г.)  в чл. 50, т.3 думите „с поставянето му
под запрещение или“ се заличават.

               § 39. В Закона за закрила на детето    (Обн. ДВ. бр.48 от 2000г., изм. и доп.
бр.75 и 120 от 2002 г., бр.36, 63, 70 и 115 от 2004 г., бр.28, 94, 103 от 2005 г., бр.30 ,38
от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 2007 г., бр.69
от 2008 г., бр.14, 47 и 74 от 2009 г., бр.42, 50 , 59 и 98 от 2010 г., бр.28 и 51  от 2011 г.,
бр.32 и 40 от 2012 г., бр.15, бр.68 и 84 от 2013 г.) в чл. 32, т.2 се отменя.

              § 40. В Закона за арендата в земеделието, (Обн. ДВ. бр.82 от 1996 г., изм.
бр.35 и 113 от 1999г.,  бр.99 от 2002 г.,  бр.13 от 2007г.,  бр.36 и 43 от 2008 г.,  бр.14 от
2015г.) в чл. 27, ал.1, т.5 думите“ или с поставянето под запрещение“ се заличават.

                § 41. В Закона за икономически и социален съвет (Обн. ДВ. бр.41 от 2001г.,
изм. ДВ. бр.120 2002г., бр.20 от 2003г., бр.17 от 2006г., бр.36 от 2008г., бр.82 от 2009г.,
бр.14 от 2015 г.), в чл. 8, ал.1, т.3 се отменя.

                § 42. В Закона за пътищата  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от
2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 43 и 69 от 2008г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39,
55 и 99 от 2011 г., бр. 38, бр. 44, бр. 47, бр. 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр.16 , 53
и 98 от 2014 г., бр.10 и 14 от 2015г.,) в чл. 21б, ал.1 т.5 се отменя.

                § 43 В Данъчно-осигурителния кодекс    (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30 и 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.; бр. 59 и  63 от 2006 г.; доп., бр. 73 от
2006 г.; изм., бр. 80 , 82 , 86 ,  95 , 105 от 2006 г.; изм., бр. 46, 52, 53, 57 и 59 от 2007 г.;
бр. 108 и 109 от 2007 г.; изм., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г.; бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г.; бр.
15,  94 , 98, 100 и 101 от 2010 г.; бр. 14, 31 , 77 и 99 от 2011 г.; бр. 26, 38 , 40, 82, 94, бр.
99 от 2012 г., бр.52 , 98 , 106 и 109 от 2013г., бр.1, 14 , 18 , 40 , 53 и 105 от 2014г., бр.12
и 14 от 2015г.) се правят следните изменения: 
                    1. В чл. 10, ал.2 думите „Малолетните, непълнолетните и поставените под
запрещение физически лица се заменят с „малолетните и непълнолетните“:
                 2. В чл. 222, ал.1, т.1 се отменя.

             § 44. Закона за частните съдебни изпълнители (Обн. ДВ. бр.43 от 2005г., изм.
и доп. бр.39 от 2006г., бр.31, 59 и 64 от 2007г., бр.69 от 2008г., бр.97 от 2010 г., бр.82 от
2011г., бр.49 от 2012 г.) правят следните изменения:
             1. В чл. 31, ал.1, т.2 думите „или с поставянето му под запрещение“ се
заличават.
              2. В чл. 38, т.3 думите „или поставяне под запрещение“ се заличават.

              § 45. В Закона за Българската телеграфна агенция (Обн. ДВ. бр.99 от 2011г.,
изм. бр.78 от 2012 г., бр.15 от 2013 г., бр.19 от 2014 г.) в чл.11, ал.1, т.4 се отменя.

              § 46. В Закона за убежището и бежанците (Обн. ДВ. бр.54 от 2002г., изм.
бр.31 от 2005 г., бр.30 от 2006 г., бр.52 и 109 от 2007 г., бр.82 от 2009 г., бр.39 от 2011г.,
бр.15 и 66 от 2013г., бр.98 от 2014 г.) чл. 27 се изменя така:

             „Чл. 27. Председателят на Държавната агенция за бежанците може да поиска от
съда определяне на мерки за подкрепа по реда на Закона за физическите лица и мерките
за подкрепа „
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            § 47. В Закона за занаятите (ДВ. бр.42 от 2001г., изм. бр.112 от 2001г., бр.56 от
2002г., бр.99 и 105 от 2005г., бр.10 , 30, 34 и 81  от 2006г., бр.19 и 82 от 2009г., бр.15 от
2010 г.,  бр.28 от 2011г.,  бр.68 от 2013г.) в чл. 18, ал.2 думите „или са поставени под
запрещение“ се заличават

             § 48. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел  (ДВ. бр.81 от 2000г.,
изм. бр.41 и  98 от 2001г., бр.25 и 120 от 2002г., бр.42 и 102 от 2005г., бр.30,33, 38,79 и
105 от 2006г., бр.42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
             1. В чл. 22, ал.1 т.2 думите  „или поставянето под пълно запрещение“ се
заличават
              2. В чл. 36, ал.1 думите „или поставени под запрещение“ се заличават

            § 49. В Кодекса за застраховането (Обн. ДВ. бр.103 от 2005г.,  изм. и доп.
бр.105 от 2005г.,  бр.30 ,  33 ,  34 ,  54 ,  59 ,82 и  105 от 2006 г.,  бр.48,  97,  100 и 109 от
2007г., бр.67 , бр.69 от 2008 г.,  бр.24 , 41 от 2009г., бр.19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г. ,
бр.51 ,60 и  77 от 2011 г.,  бр.21 , бр.60 и  77 от 2012 г.,  бр.20, 70 и  109 от 2013 г.)  се
правят следните изменения:

               1. В чл. 19, ал. 2 думите „което не е поставено под запрещение“ се заличават.
               2. В чл. 230, ал. 3 думите „или на лице, поставено под пълно запрещение“ се
заличават.

              § 50 В Закона за банковата несъстоятелност (ДВ. бр.92 от 2002 г., изм. и доп.
бр.67 от 2003г., бр.36 от 2004г., бр.31 и 105 от 2005г., бр.30, 34 и 59 от 2006 г., бр.59 от
2007 г., бр.67 от 2008г., бр.105 от 2011г., бр.98 от 2014 г.)в чл. 29, ал.1, т.2 се отменя.

           § 51. В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси   (Загл. изм. ДВ, бр. 97 от 2010 г.)( ДВ. бр.94 от 2008г.,  изм. и доп. бр.10 ,
бр.26 ,  бр.101 от 2009г.,  бр.62 и  бр.97 от 2010 г.,  бр.38 от 2012г.,  бр.15 от 2013г.,  и
бр.12 от  2015  г.) в  чл.  22в,  ал.1,  т.6  думите  „или  поставяне  под  запрещение“  се
заличават.

              § 52.  В  Закона  за  камарите  на  архитектите  и  инженерите  в
инвестиционното проектиране (Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. бр.65 от 2003г.,
бр.77 от 2005г., бр.30 и 79 от 2006 г., бр.59 от 2007 г., бр.13 от 2008 г., бр.28 от 2009г.,
бр.15 от 2010 г., бр.82 от 2012 г., бр.66 и 83 от 2013г., бр.98 от 2014 г.) в чл. 14, ал.4 т.
4 се отменя.

               § 53. В Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 2012г., изм.
бр.66 от 2013г., бр.61 и 98 от 2014 г., бр.14 от 2015г.) в чл. 107, ал.1, т.3 думите „или
при поставянето му под запрещение“ се заличават.

               § 54. В Закона за държавна агенция „Национална сигурност“   (Обн. ДВ.
бр.109 от 2007 г., изм. и доп. бр.69 , бр.94 от 2008 г.,  бр.22, 35, 42 и 82 от 2009 г., бр.93
от 2009 г., бр.16 , 80 и 97 от 2010 г., бр.9 и 100 от 2011 г., бр.38 от 2012 г., бр.15, 30, 52,
65 и 71 от 2013 г., бр.53 от 2014г., бр.14 от 2015г.) в чл. 53, ал. 1, т.3 се отменя.           

                § 55. (1) От деня на влизане в сила на този закон, всички решения за поставяне
на лица над 18 г. под запрещение губят действието си занапред, по силата на закона.
                 (2) Действащите към момента органи по настойничество и попечителство се
преименуват  на  Органи  за  подкрепено  вземане  на  решение,  които  са  длъжни  в  6
месечен  срок от  влизане  в  сила  на  закона  да  направят  архив на  всички документи,
касаещи лицата, които са били поставени под запрещение. 
                 (3) В случай, че за лице, което до влизане в сила на настоящия закон е било



под запрещение, са налице обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и се установи необходимост
от предприемане на мерки за подкрепа или мерки за защита по глава четвърта, лицата
по  чл.  13,  ал.1  от  настоящия  закон,  при  спазване  на  правилата  му,  са  длъжни  да
предприемат действия за осигуряване на мерките.  
                 (4) По образуваните до влизане в сила на настоящия закон дела за поставяне
под запрещение,  които не са приключили с влязло в сила решение,  съдът определя
срок, в който страните да приведат исковата си молба в съответствие с разпоредбите на
настоящия закон. Ако указанията не бъдат изпълнени в дадения срок, производството
се прекратява.
                (5) Ако делото е висящо пред второинстанционен съд или пред Върховен
касационен съд, съдът го прекратява,  след което го изпраща на първоинстанционния
съд за изпълнение на процесуалните действия по ал. 4. 

                § 56 (1) От деня на влизане в сила на този закон, всички решения за поставяне
на лица над 18 г. под запрещение губят действието си занапред, по силата на закона.
               (2) Действащите към момента органи по настойничество и попечителство се
преименуват  на  Органи  за  подкрепено  вземане  на  решение,  които  са  длъжни  в  6
месечен  срок от  влизане  в  сила  на  закона  да  направят  архив на  всички документи,
касаещи лицата, които са били поставени под запрещение. 
               (3) В случай, че за лице, което до влизане в сила на настоящия закон е било
под запрещение, са налице обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и се установи необходимост
от предприемане на мерки за подкрепа или мерки за защита по глава четвърта, лицата
по  чл.  15,  ал.1  от  настоящия  закон,  при  спазване  на  правилата  му,  са  длъжни  да
предприемат действия за осигуряване на мерките.  
               (4) По образуваните до влизане в сила на настоящия закон дела за поставяне
под запрещение,  които не са приключили с влязло в сила решение,  съдът определя
срок, в който страните да приведат исковата си молба в съответствие с разпоредбите на
настоящия закон. Ако указанията не бъдат изпълнени в дадения срок, производството
се прекратява.

   (5)  Ако делото е висящо пред второинстанционен  съд или пред Върховен
касационен съд, съдът го прекратява,  след което го изпраща на първоинстанционния
съд за изпълнение на процесуалните действия по ал. 4. 

              §  57. (1)  Изпълнението  и  прилагането  на  този  закон  се  следи  от
междуведомствена  група,  създадена  към  министъра  на  правосъдието.  В  състава  се
включват представители на министерство на правосъдието, министерство на труда и
социалната политика, министерство на здравеопазването и на Националното сдружение
на общините.          
           (2) Правилата за работа на междуведомствената група се уреждат с Наредба на
министъра на правосъдието. За резултатите от наблюдението си, Междуведомствената
работна група внася доклад в Министерския съвет пет години след влизане в сила на
закона. 

              § 58 . Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
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