Становище на Българската библиотечно-информационна асоциация
(ББИА) от януари 2018 г.
Относно: включване на библиотеките като субект на ЗКН
Уважаеми вносители,
Предлаганите от ББИА изменения и допълнения са продиктувани от
факта, че библиотеките не са упоменати в сега действащия Закон за
културното наследство, а те притежават значително по обем и важност
книжовно и архивно-документално наследство. Библиотеките трябва да
станат субект на настоящия Закон, тъй като в техните фондове се съхраняват
изключително ценни ръкописи, старопечатни книги, продължаващи издания,
архиви и други книжовни ценности. Голяма част от книжовното културно
наследство е съсредоточено в различни по вид библиотеки: Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Централна библиотека на БАН,
Университетската библиотека, регионални, читалищни и специални
библиотеки, вкл. църковни. Чрез предложените текстове всички библиотеки,
независимо от юридическия им статут и ведомствена подчиненост, ще имат
отговорности и задължения по съхраняването, опазването и
популяризирането на книжовното културно наследство.
Изричното упоменаване на библиотеките в текстовете на Закона за
културното наследство ще ги направи част от националната система по
опазване на културното наследство и възможни бенефициенти по европейски
и национални програми. Така ще бъде преодоляна една празнота в
законодателството и книжовното културно наследство ще получи
максимална степен на защита.
Предлагаме да се направят изменения в чл. 11 и в чл. 41 да се добави чл.
41а, в който да се опишат дейността и задълженията на библиотеките за
събиране, обработване, организиране, съхраняване и предоставяне за
ползване на печатни и други произведения и информация и за опазване на
книжовното и архивно-документалното наследство, което се съхранява в
библиотечните фондове.

Нещо повече – според нас е необходим план, респективно осигуряване на
финансиране и за движимите културни ценности (предлагани изменения в чл.
12).
Националната библиотека (както и много от регионалните библиотеки)
участват активно в дейностите по опазване на книжовното културно
наследство. Когато става въпрос за книги и архивни документи (книжовни
документи) в повечето случаи те се носят в Националната библиотека или по
места в регионалните библиотеки, а не в музеите.
В приложената таблица са посочени предлаганите промени в тази
връзка – чл. 93, ал. 1; чл. 94, чл. 111, чл. 127а, както и предложението за нов
параграф към ПРЗ.
Необходимо е да се индивидуализира Националната библиотека като
такава в закона с оглед на дейностите, които осъществява по опазване и
представяне на културни ценности. За идентификация на книжовните
културни ценности най подходящото място е Националната библиотека, тъй
като тя притежава най-богатите колекции и в нея работят най-добрите и
уникални изследователи - специалисти на различните видове и на различни
езици книжовни паметници. Средногодишно в Националнана библиотека за
услугата „идентификация и регистрация на книжовни и архивно документални ценности” се обръщат от 20 до 40 граждани, организации и
институции.
В таблицата са посочении промени в чл. 96, чл. 97, чл. 99, чл. 100, чл. 101,
чл. 102, чл. 105, чл. 114.
Начините и редът на представянето на движимите културни ценности
(книжовните паметници, архивите и другите видове документи) в
библиотеките са абсолютно еднакви с тези в музеите. Българските
библиотеки широко представят своите колекции и ги правят достояние на
обществеността. Често се правят и съвместни библиотечно - музейни
експозиции.
Предлагаме да се добави след „музей/и“ .... и „библиотека/и“ в чл. 182 и
до чл. 187 включително.

Библиотеките (най-често Националната) също изработват художествени
копия на уникати за цели, еднакви с тези на музеите.
Необходимо е да се разработи национална концепция за дигитализация
на книжовното наследство. Изискването е на ЕК и към него са приобщени
всички европейски структури и организации, съпричастни към създаването
на съвременните електронни и виртуални библиотеки (Европейската
библиотека, Европейската дигитална библиотека, Библиотека Европеана).
Подобни концепции имат вече всички страни - членки и даже някои, които не
са членки на ЕС. ББИА разработи проект за създаване на Българска
дигитална библиотека през 2012 г., който до момента не е разгледан от
компетентните органи.
Предложенията в тази посока са за изменения на чл. 174, чл. 177, чл.
179, нов 179а, чл. 189 са представени в приложената таблица.
Направени са и предложения за привеждане на текста в съответствие с
международно приетата терминология, която се използва и в документите на
Международната федерация на библиотечните асоциации и институции
(IFLA) и в Конференцията на европейските национални библиотеки (CENL) професионални организации, партньори на ЮНЕСКО и на ЕС.
Терминологията е прецизирана и според наложената българска практика..
Предложенията се отнасят за промени в чл. 6, т. 10 и т. 13; и чл. 53,
т. 7 и т. 8.

Снежана Янева
Председател на ББИА

Действащ текст

Предложение на ББИА

Чл. 6. Културно наследство са:
...........
10. документално наследство;
11. аудио-визуално наследство;
12. устна традиция и език;
13. книжовни и литературни ценности;
...........

В чл. 6 да се направят следните изменения
Точка 10 се изменя така:
„10. архивно – документално наследство”.

Чл. 11. (1) Националната система по опазване на културното наследство включва
държавните и общинските органи за управление и контрол на дейностите по
опазване на културното наследство, музеите, културните организации по смисъла
на Закона за закрила и развитие на културата, както и Светия синод на
Българската православна църква и централните ръководства на другите
регистрирани вероизповедания.

В Чл.11 ал.(1) след „музеите” да се допълни „библиотеките”; след „Закона за
закрила и развитите на културата” да се добави: „и Закона за народните
читалища” и „Закона за обществените библиотеки“

Чл. 12.
(3) Министерският съвет:
1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
2. приема планове за опазване и управление на недвижими културни ценности;

В Чл.12, (3) т.2 да се добави и „...движими...”

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г. , в сила от 1.01.2014 г.) Държавните и
общинските музеи са юридически лица на бюджетна издръжка, второстепенни
разпоредители с бюджет.

В Чл. 41 да се добавят следните нови текстове:

Точка 13 се изменя така:
„13. книжовно наследство”.

Чл. 41а
Чл. 41а (1): Библиотеката е образователна, информационна и културна
институция, която събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за
ползване печатни и други произведения и информация и опазва книжовното и
архивно-документалното наследство, което се съхранява в библиотечните
фондове.
Чл. 41а: (2) Обществените библиотеки се учредяват, функционират,
управляват и финансират при условията и по реда на Закона за обществените

библиотеки.
Чл.41а (3): Библиотеките се задължават:
1. Да опазват и обогатяват специализираните си колекции от
ръкописи, старопечатни издания , архивни документи, визуални документи и
други;
2. Да проучват, изследват и популяризират по подходящ начин
специализираните колекции във фондовете си;
3. Да осигуряват достъп до библиотечните документи или техните
копия за ползвателите и изследователите.
Чл.41 (4): Националноотговорната институция за опазване на книжовното
културно наследство е Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”,
която координира дейността по издирването и библиографирането на архивно
-документалното и книжовното наследство на територията на страната, както
следва:
1. Осигурява попълването, проучването, опазването и популяризирането на:
а) уникалните колекции от български, славянски, ориенталски и други
чуждоезични ръкописи, архивни документи, редки и ценни старопечатни
книги;
б) колекциите от специални издания (официални издания; картографски и
графични издания, музикални издания и други);
в) колекцията от печатни и други произведения на българската книжнина по
реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения (Архив на българската книга);
2. Изпълнява функциите на централен орган за реставрация и консервация на
български, славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, архивни
документи, редки, ценни и старопечатни издания, които са културни
ценности национално богатство и извършва експертна оценка и контрол
върху консервационни проекти за защитеното книжовно и документално
наследство.
3. Извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на
палеографията, книгознанието, архивистиката, реставрацията и
консервацията на книжни материали и издава научна и научно-приложна
литература.
4. Осигурява експертна и консултатнска помощ по основни въпроси,

свързани с книжовното и документалното наследство
Чл.41 (5): Към Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” се
създава Българската археографска комисия като надведомствен орган за
работа в областта на книжовното и документалното наследство.
Чл. 53. Според научната и културната област, към която се отнасят, движимите
културни ценности са:
………….
7. архивни: документи с културно и научно значение, независимо от времето,
мястото, носителя и техниката на създаването им;
8. книжовни: ръкописни културни ценности до края на 18 век, старопечатни редки
и ценни издания, които притежават научна, културна, полиграфическа или
библиографска стойност;
9. литературни: документални и веществени културни ценности, свързани с
цялостната история на литературата.

В чл. 53 се правят следните изменения:
1. Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. архивно – документални: средновековни архивни документи от
Първата и Втората български държави; архивни документи от Османската
империя от ХV – ХІХ в., чуждоезични архивни документи , запазени на
територията на страната с хронологически обхват Х – ХІХ в. – до 1878г.,
писателски архиви и архиви на видни учени и обществени личности,
визуални архиви;
8. книжовни: български и чуждоезични ръкописни книги, запазени на
територията на страната с хронологически обхват ІХ – Х VІІІ в.;
възрожденски периодични издания и български старопечатни книги, карти,
албуми, репродукции, портрети, снимки и др., издавани и отпечатани до
1878г., инкунабули и палеотипи – най – старите печатни книги от ХV и ХVІ
в.; екземпляри от всяко издадено в страната печатно издание;
2. Точка 9 се отменя.

Чл. 93. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Лице, намерило вещ в случаите по чл. 88
и 91 от Закона за собствеността, е длъжно в 7-дневен срок да уведоми и найблизкия държавен, регионален или общински музей

Чл. 93. (1) накрая да се постави запетая и да се добави

Чл. 94. (1) Оправомощен представител на музея, уведомен за намерената вещ, е
длъжен незабавно да направи оглед на вещта и да поеме съхранението й.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентификацията се извършва от музея, поел
съхранението, а когато вещта не отговаря на тематичния му обхват - от найблизкия държавен, регионален или общински музей със съответния тематичен
обхват.
(3) Движими вещи, държавна или общинска собственост на основание чл. 89, ал. 1
и чл. 91, ал. 1 от Закона за собствеността, ако бъдат идентифицирани като
културни ценности, се включват във фонда на музея.

Член 94 се изменя така:

„а за книжовни и архивно – документални вещи - Националната
библиотека Св. Св. Кирил и Методий”, наричана по – нататък
„Националната библиотека” или най - близката регионална библиотека

„Чл. 94. (1) Оправомощен представител на музея, на Националната
библиотека или на съответната регионална библиотека, уведомен за
намерената вещ, е длъжен незабавно да направи оглед и да поеме
съхранението на вещта.
(2) Идентификацията се извършва от музея, съответно от
Националната библиотека, а когато вещта не отговаря на тематичния
обхват на музея - от най - близкия държавен, регионален или общински музей

(4) Когато движимата вещ бъде идентифицирана като културна ценност национално богатство, тя се регистрира в Националния музеен фонд.

със съответния тематичен обхват.
(3) Движими вещи, държавна или общинска собственост на
основание чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 1 от Закона за собствеността, ако бъдат
идентифицирани като културни ценности, се включват във фонда на музея
или във фонда на Националната библиотека.
(4) Когато движимата вещ бъде идентифицирана като културна
ценност – „национално богатство”, тя се регистрира в Националния музеен
фонд, съответно във фонда на Националната библиотека.

Чл. 96. (1) Идентификацията е дейност, чрез която се определя дали дадено
нематериално или материално свидетелство съответства на критериите за
културна ценност, както и неговата класификация и категоризация по реда на този
закон.
(2) Идентификация на културни ценности се извършва от националните и
регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или културни
организации и висши училища.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентификацията на културни ценности се
извършва от комисия, назначена от директора на музея. В комисията се включват
трима музейни експерти, като при необходимост може да бъдат включвани и
други експерти от съответната област, вписани в регистъра по ал. 4, както и лица,
вписани в регистъра по чл. 165.

В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавните, регионалните и общинските
музеи задължително извършват идентификация при придобиване на вещ, която
може да се определи като културна ценност. Идентификацията се извършва по
реда на наредбата по чл. 34, ал. 6.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавните и общински органи и институции,
притежаващи вещи, които могат да се определят като културни ценности, са
длъжни да поискат идентификацията им от съответния по тематичен обхват
държавен или регионален музей.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Физически и юридически лица, притежаващи
вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности,
могат да поискат тяхната идентификация от съответния по тематичен обхват
държавен или регионален музей.

В чл. 97, ал. 1, 2 и 3 се изменя така:

1. В ал. 1 думите „ нематериално или” се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Идентификацията на културни ценности се извършва от
националните и регионалните музеи и от Националната библиотека - за
книжовни и архивно – документални ценности, самостоятелно или
съвместно с други научни или културни организации и висши училища.
(3) Идентификацията на културни ценности се извършва от комисия,
назначена от директора на музея, съответно от директора на Националната
библиотека. В комисията се включват трима експерти, служители на музея,
съответно на Националната библиотека, като при необходимост могат да
бъдат включвани и външни експерти от съответната област, вписани в
регистъра по ал. 4, както и лица, вписани в регистъра по чл. 165, ал. 1.”

„(1) Държавни, регионални и общински музеи и Националната
библиотека задължително извършват идентификация при придобиване на
вещ, която може да се определи като културна ценност.
(2) Държавните и общински органи и институции, притежаващи
вещи, които могат да се определят като културни ценности, са длъжни да
поискат идентификацията им от съответния по тематичен обхват държавен
или регионален музей и от Националната библиотека.
(3) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции
от вещи, които могат да се определят като културни ценности, могат да
поискат тяхната идентификация от съответния по тематичен обхват държавен

или регионален музей или от Националната библиотека.

Чл. 99. (1) В случаите по чл. 98, ал. 1, т. 3 директорът на съответния музей прави
предложение до министъра на културата за предоставяне на статут на национално
богатство в 7-дневен срок от подписването на експертното заключение.
(2) Статут на национално богатство се предоставя от министъра на културата въз
основа на експертно заключение, изготвено от специализиран експертен съвет.
.

В чл. 99, ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Директорът на музея, съответно директорът на Националната
библиотека, в 7-дневен срок от подписването на експертното заключение
прави предложение до министъра на културата за :
1. предоставяне на статут „национално богатство”, в случаите по чл.
98, ал. 1, т. 3 или
2. отнемане на статут на „национално богатство” в случаите по чл.
98, ал. 1, т. 1.
(2) Статут на национално богатство се предоставя или отнема от
министъра на културата въз основа на експертно заключение, изготвено от
специализиран експертен съвет.

Чл. 100
(4) Въз основа на експертното заключение по ал. 2, т. 1 министърът на културата
издава заповед за предоставяне на статут на национално богатство и разпорежда
вписване на културната ценност като национално богатство в регистъра на
движимите културни ценности.
(5) Експертното заключение по ал. 2, т. 2 се съобщава в 14-дневен срок на лицата
по чл. 97, ал. 2, 3 и 4 и на музея, направил предложението за предоставяне на
статут на национално богатство.

В чл. 100, ал. 4 и 5 се изменят така:

Чл. 101. Министърът на културата не издава заповед в случаите по чл. 100, ал. 4, а
директорът на музея не издава удостоверение по чл. 98, ал. 3 или по чл. 100, ал. 5,
ако има данни да се предположи, че вещите - обект на идентификация, са
незаконно придобити. В тези случаи те уведомяват органите на Министерството
на вътрешните работи и прокуратурата.

В чл. 101 след думите „директорът на музея” се добавя „или на Националната
библиотека, а думата „издава” се заменя с „издават”.

Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В Министерството на културата се
създава и води регистър на движимите културни ценности, придобили статут на

В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:

„(4) Въз основа на експертното заключение по ал. 2 министърът на
културата издава заповед за предоставяне или отнемане на статут на
национално богатство и разпорежда вписване на заповедта в регистъра на
движимите културни ценности.
(5) Експертното заключение по ал. 2 се съобщава в 14-дневен срок на
лицата по чл. 97, ал. 2, 3 и 4? и на музея, съответно на Националната
библиотека, направили предложението за предоставяне или отнемане на
статут „национално богатство”.

национално богатство по реда на чл. 100.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват културните
ценности, национално богатство, които са:
1. държавна или общинска собственост;
2. колекция;
3. собственост на физически или юридически лица.
(3) Вписването на културните ценности в регистъра се извършва от длъжностно
лице, определено от министъра в случаите по чл. 100, ал. 4, или от лице,
определено от директора на съответния музей по чл. 98. Вписаната в регистъра
културна ценност получава пореден регистрационен номер
(4) При промяна на собствеността върху регистрирана културна ценност, в 7дневен срок от настъпването й, нейният приобретател или упълномощено от него
лице е длъжно да уведоми лицата по ал. 3 за отразяване на обстоятелството в
регистъра.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В музеите се създават и водят регистри на
идентифицираните от тях движими културни ценности. Информацията от
регистрите се предоставя в Министерството на културата по реда на наредбата по
чл. 107.

1.

В ал. 1 се създава изречение второ:

„В регистъра се вписват и заповедите на министъра на културата за
отнемане на статут.
2.

Алинея 3 се изменя така:

„(3) Вписването на културните ценности в регистъра се извършва от
длъжностно лице, определено от министъра в случаите по чл. 100, ал. 4.
3.В ал. 5 след думите „В музеите” се добавя „и в Националната
библиотека.

В чл. 105, ал. 1 и 2 се изменят така:
Чл. 105. (1) Отношенията между лицата по чл. 97, ал. 3 и музея, извършващ
идентификацията, се уреждат с писмен договор.
(2) Не се заплащат разходите по идентификацията на културна ценност:
1. когато лицето по чл. 97, ал. 3 и 4 я дари на музея, извършил идентификацията.
2. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

„(1) За извършване на идентификацията, лицата по чл. 97, ал. 3
сключват писмен договор с директора на музея или на Националната
библиотека.”
(2) Не се заплащат разходите по идентификация, когато лицето по
чл. 97, ал. 3 я дари на музея или на Националната библиотека.

Чл. 111. (1) Юридическите и физически лица, собственици или ползватели на
колекции или отделни движими културни ценности, регистрирани по реда на този
закон, имат право:
2. да ги предават за временно съхранение в музей, ако по обективни причини не
могат да осигурят правилното им съхранение;

Чл.111. (2)

Чл. 114
(5) Музеите могат да получават дарения от юридически и физически лица

Чл. 114.
(5) Музеите и Националната библиотека „Св.св.Кирили Методий” могат

След „музей” да се добави „или библиотека”

на вещи, които могат да се определят като културни ценности и не са
идентифицирани и регистрирани по реда на този закон.

да получават дарения от юридически и физически лица на вещи, които могат
да се определят като културни ценности и не са идентифицирани и
регистрирани по реда на този закон.
Създава се чл. 127а:
Чл. 127а. Разпоредбите на този раздел се прилагат за библиотеките
при извършване на сделки с движими културни ценности.

Чл. 174. (1) Копията се изработват само за музейни цели.
(2) Копие на културна ценност може да бъде изработено:
1. когато това се налага по съображения за нейната сигурност;
2. при липса на условия за представянето й в експозиция;
3. при липса на условия за съхраняването й, поради което тя е предоставена на
друг музей;
4. при необходимост от експонирането й в повече от един музей;
5. при интерес от експониране на културна ценност - собственост на физическо
или юридическо лице.
(3) Броят на копията на една културна ценност не може да бъде по-голям от:
1. три - за движимите културни ценности;
2. едно - за недвижимите културни ценности.
(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат и при изработване на копие на част от недвижима
културна ценност.

Чл. 174. (1) Копията се изработват само за музейни, образователни и научни
цели.

Чл. 177. (1) Копия, реплики и предмети с търговско предназначение могат да се
изработват само след съгласие от собственика на културната ценност, а на
музейни културни ценности - от директора на съответния музей. Отношенията със
собственика, съответно музея, се уреждат с възмезден договор.

Чл. 177.

Чл. 177. (1) Копия, реплики и предмети с търговско предназначение могат да се
изработват само след съгласие от собственика на културната ценност, а на
музейни културни ценности - от директора на съответния музей. Отношенията със
собственика, съответно музея, се уреждат с възмезден договор.

Към Чл. 177

Чл. 174. (3)
3.Повече от едно за обекти на книжовното наследство

(1) Копия, реплики и предмети с търговско предназначение могат да се
изработват само след съгласие от собственика на културната ценност, а на
музейни и библиотечни културни ценности - от директора на съответния
музей или от директора на Националната библиотека „Св.св. Кирили
Методий”. Отношенията със собственика, съответно музея, се уреждат с
възмезден договор.

... да бъдат включени и библиотеките

(2) Копия и реплики на културни ценности със световно и национално значение
или национално богатство се изработват само с разрешение на министъра на
културата. Разрешенията се вписват в регистрите по чл. 68 и по чл. 102.
(3) Копията се включват в научно-спомагателния фонд на съответния музей.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Движими културни ценности, собственост на
Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания, се
възпроизвеждат в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
съгласно каноните на съответното вероизповедание.
Чл. 179. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Създаването, разпространението и
използването на изображения на културни ценности за лични нужди с
представителна, образователна и научна цел е свободно.
(2) Създаването, разпространението и използването на изображение на културна
ценност или на елементи от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго
изображение с търговска цел, включително използването на изображението или
на части от него при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или
за реклама, се извършват при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 178
въз основа на договор, сключен със собственика на културната ценност, а за
музейните културни ценности - с директора на съответния музей.

...да бъдат включени и библиотеките

Чл. 182. (1) Музеите осъществяват представянето на движими културни ценности
чрез постоянни или временни експозиции.
……………….
Чл. 183
Чл. 184
Чл. 185
Чл. 186
Чл. 187

Чл. 182,Чл. 183,Чл. 184,Чл. 185,Чл. 186,Чл. 187
да се добави след „музей/и”...и „библиотека/и”

Чл. 189. Създадените документи по чл. 188 формират:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) национален документален
архив към НИНКН - за недвижимите културни ценности;
2. научен архив към съответния музей - за движимите културни ценности.

Към Чл. 189

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

НОВ § ... В Закона за обществените библиотеки (Обн., ДВ, бр. 42 от 2009
г., изм., бр. 74 от 2009 г. и бр. 38 от 2010 г.) се правят следните изменения и

НОВ
Член 179А
Създава се Национална дигитална библиотека на българското културно
наследство.

3. дигитални архиви на книжовни културни ценности към съответната
библиотека

допълнения:
1.В чл. 16, ал. 1 се създава т. 3:
„3. идентификация и регистрация на книжовни и архивно - документални
ценности”.
2. В чл. 52 се правят следните допълнения:
а) В ал. 1 се създава т. 6 :
„6. идентификация и регистрация на книжовни и архивно документални ценности от Националната библиотека „Св.св. Кирил и
Методий”.
б) Досегашната т. 6 става т. 7.
в) В ал. 3 числото „5” се заменя с „6”.

