
Актуализирани четири търговски процедури по промените в 

ТЗ и ЗППЦК; промени относно представителите по 
интелектуална собственост в съответните процедури; нови 

образци на длъжностни характеристики ….  

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец август 2017 г. 

Акценти 

 В модул "Търговци, търговски дружества и дружества с нестопанска цел" са 
актуализирани четири процедури във връзка с изменението на ТЗ и ЗППЦК (в сила от 
4.08.2017 г.). Предвижда се възможност за изплащане на шестмесечен дивидент, 

както и при определени условия КФН да отнема публичния статут на дружествата. 

Премахва се забраната по чл. 204, ал. 1 от ТЗ за новосъздадени акционерни дружества 
да могат да издават публични емисии облигации, без да изчакват две финансови 
години и два публикувани годишни финансови отчета. Целта е да могат да се 
финансират големи инфраструктурни проекти чрез публично предлагане на ценни 
книжа, в т.ч. и облигации. Прецизира се разпоредбата на чл. 208 от ТЗ с цел 
недопускане на проблеми при прилагането й. В чл. 214, ал. 6 от ТЗ изрично се 
регламентира и лицата, които имат право на глас в ОС на облигационерите, като по 

този начин се преодолява съществуващата нормативна празнота; 

 В модул "Трудово-правни процедури" са въведени три нови длъжностни 
характеристики – за длъжностите "фризьор", "маникюрист" и "козметик". 

Модул "Транспорт" 

Във връзка с изменението на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за 

регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на 

моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за 

предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 

62 от 01.08.2017 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Извършване на транзитна регистрация на моторно превозно средство (МПС); 
2. Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС). 

Модул "Интелектуална собственост" 

Във връзка с приетата нова Наредба за представителите по интелектуална 

собственост (ДВ, бр. 64 от 8.08.2017 г., в сила от 9.09.2017 г.) е 

актуализирана следната процедура: 

 Вписване на представители по индустриална собственост.  

Въведени са два нови формуляра, а именно: 

1. Молба за вписване на промяна в името или адреса в регистъра на ПИС;  
2. Пълномощно за упълномощаване на представител по индустриална собственост.  

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Актуализиран е следният формуляр: 

 Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на чл. 25 (Б) параграф 5 
- 9, чл. 26 (Б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл. 34 от Регламент 
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(ЕИО) № 574/72 или Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите 

при трансгранично здравно обслужване.  

Модул "Трудово-правни процедури" 

Въведени са 3 нови длъжностни характеристики: 

1. Длъжностна характеристика за длъжността "Фризьор"; 
2. Длъжностна характеристика за длъжността "Маникюрист"; 
3. Длъжностна характеристика за длъжността "Козметик". 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за резерва 

на въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 60 от 2017 г.) са 

актуализирани следните процедури: 

1. Приемане на учащи във висшите военни училища; 

2. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 
академии и висшите военни училища; 

3. Начална и/или специална военна подготовка на студенти и подготовка на ученици от 
средните училища. 

Модул "Трудово-правни процедури" 

Във връзка с приемането на нова Наредба за медицинската експертиза (обн. 

в ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) са актуализирани 

следните процедури: 

1. Отпуск при временна неработоспособност; 

2. Признаване за трудов стаж на неплатените отпуски за временна неработоспособност и 
за бременност и раждане; 

3. Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване. 

Във връзка с изменението на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и 

реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години 

(ДВ, бр. 64 от 2017 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Назначаване на работа на непълнолетни; 

2. Разрешение на инспекцията по труда за постъпване на работа от лице до 18-годишна 
възраст. 

Модул "Областна администрация" 

Във връзка с изменението на Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 58 

от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) е актуализирана процедурата: 

 Ред за предварително изпълнение на акт за отчуждаване на имот - частна собственост. 
Отмяна на влязъл в сила акт за отчуждаване. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Във връзка с изменението на Наредбата за административното обслужване 

(ДВ, бр. 61 от 2017 г.) е актуализирана процедурата: 
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 Издаване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния 
кодекс. 

Модул "Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел" 

Във връзка с изменението в Закона за особените залози (ДВ, бр. 62 от 2017 

г.) е актуализирана процедурата: 

 Вписване на договор за особен залог. 

Във връзка с изменението на ТЗ и ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) са 

актуализирани процедурите: 

1. Издаване на облигации от акционерно дружество; 
2. Обратно изкупуване на акции на акционерни дружества по реда на ТЗ и ЗППЦК; 

3. Членство в акционерно дружество; 
4. Управление на акционерно дружество (съвет на директорите, надзорен съвет, 

управителен съвет). 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"  

Във връзка с изменението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 62 

от 1.08.2017 г. ) е актуализирана процедурата: 

 Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволни пенсионни фондове. 

Във връзка с изменението на Наредба № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и 

реда за предоставяне на полицейска закрила на детето (ДВ, бр. 62 от 

1.08.2017 г., в сила от 1.08.2017 г.) е актуализиран формуляра: 

 Искане за предоставяне на полицейска закрила на дете. 

Актуализирана е: 

 Таблица средномесечен осигурителен доход за страната след 31.12.1996 г., обявен от 
НОИ.  
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