
Две нови митнически процедури и нов образец; нови 

декларации по Търговския закон; петнадесет актуализирани 

процедури за транспорта.….. 

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец февруари 2018 г. 

Акценти 

 В модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел" са 

актуализирани осем процедури по последните изменения в Търговския закон, в сила 
от 16.02.2018 г., които изменения касаят основно прехвърлянето на търговско 
предприятие и дружествени дялове в ООД. Изменението е направено с § 37 от ЗПФИ, 

влиза в сила от деня на обнародването и е продължение, доразвитие на измененията 
от края на миналата година, чиято идея е да се защитят правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на предприятието или дружествени дялове в ООД. 
Предвижда се, че изплащането на заплатите и внасянето на съответните осигурителни 

вноски се доказва чрез попълване на декларация по образец, утвърден от министрите 
на правосъдието и на труда и социалната политика, който образец беше публикуван 
на сайта на Агенция по вписванията; 

 В модул "Митнически процедури" е въведена новата процедура "Регистрация за 

работа с електронните системи на Агенция "Митници", заедно с образеца на 
"Пълномощно за извършване на регистрация за обмен на информация с митническите 
органи". Това означава, че всички митнически формалности, в това число и подаване 
на декларации, заявления, разрешения и др. следва да се извършват по електронен 
път. На задължителна регистрация подлежат всички икономически оператори, които в 
рамките на своята дейност участват в дейности, обхванати от митническото 

законодателство. Касае се за лицата, които подават митнически декларации, 

декларации за временно складиране, обобщени декларации за въвеждане или 
напускане, декларации и уведомления за реекспорт, както и заявления за издаване на 
решения, свързани с прилагане на митническото законодателство; 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изм. и доп. на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

(ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 

27.12.2016 г.) е актуализирана процедурата: 

 Учредяване и регистриране на настоятелство. 

Във връзка с отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и обн. на новия Закон за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, 

бр. 7 от 19.01.2018 г.) и ПМС № 9 от 22.01.2018 г. (ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.) 

за изм. и доп. на Наредбите за държавните изисквания за придобиване на 

висше образование на образователно-квалификационните степени 

съответно "бакалавър" или "магистър" в професионално направление 

"Военно дело" са актуализирани следните процедури: 

1. Възлагане на обществена поръчка за отпечатване на основните документи, издавани 

от висшите училища; 
2. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето 

образование; 
3. Приемане на учащи във висшите военни училища; 
4. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 

студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина; 
5. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища; 
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6. Начална и/или специална военна подготовка на студенти и подготовка на ученици от 

средните училища. 

Във връзка с отмяната на Наредба № Н-5 от 2.03.2011 г. за условията и реда 

за приемане във Военна академия "Г. С. Раковски" и обнародването на 

Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на 

слушатели във Военна академия "Георги Стойков Раковски" (обн., ДВ, бр. 14 

от 13.02.2018 г., в сила от 13.02.2018 г.) са актуализирани следните 

процедури: 

1. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни 

организации; 
2. Приемане на учащи във висшите военни училища. 

Модул "Процедури за държавния служител" 

Във връзка с отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и приемането на Закон за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7 

от 19.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Служебно досие; 
2. Прекратяване на служебното правоотношение. 

Модул "Околна среда" 

Във връзка с изм. и доп. на Закона за безопасно използване на ядрената 

енергия (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 

28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Издаване на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за 

стопански и научни цели или за осъществяване на контролни функции; 
2. Издаване на разрешение за строителство на обект с източник на йонизиращи лъчения, 

монтаж и предварителни изпитвания; 
3. Издаване на лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо 

обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и 
услуги. 

Модул "Досъдебно производство по наказателни дела" 

Във връзка с изменението и допълнението на Наказателно-процесуалния 

кодекс (ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) са актуализирани 

следните процедури:  

1. Образуване на досъдебно производство; 
2. Изчисляване на срокове. Определяне на разноски; 

3. Разпит на свидетел; 
4. Разпит на обвиняемия; 
5. Конституиране на гражданския ответник в съдебното производство; 
6. Конституиране на гражданския ищец в съдебното производство; 
7. Мерки за обезпечение на гражданския иск; 
8. Спиране на наказателното производство от прокурора; 

9. Процесуални правила за издаване на разрешение, използване и контрол на специални 
разузнавателни средства; 

10. Определяне на мярка за неотклонение; 

11. Предявяване на разследването. Изпращане на делото на прокурора; 
12. Съставяне на обвинителен акт от прокурора; 
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13. Разпит по делегация в досъдебното производство. Право на разследващия орган да 

иска съдействие от други органи; 
14. Съставяне на протоколи за действия по разследването; 
15. Разпит на обвиняем или свидетел с преводач или тълковник; 
16. Вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" в досъдебното 

производство; 
17. Настаняване на обвиняемия за изследване в психиатрично заведение; 
18. Съдебен контрол върху досъдебното производство; 

19. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от 
непълнолетни; 

20. Решаване на делото със споразумение; 
21. Прекратяване на наказателното производство от прокурора; 
22. Ръководство и надзор на прокурора в досъдебното производство; 
23. Бързо производство; 

24. Процесуални правила за конституиране на частен обвинител и частен тъжител; 
25. Органи на досъдебното производство. Компетентност. Разпределение на делата; 

26. Прилагане на принудителни медицински мерки по чл. 427 - 432 от НПК; 
27. Задържане на лице. Хипотези. Основания. 

Модул "Общински административно-правни процедури" 

Във връзка с отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и обнародването на нов Закон за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, 

бр. 7 от 19.01.2018 г.) и ПМС № 9 от 22.01.2018 г. е актуализирана следната 

процедура: 

 Отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения - собственост на държавата и 
общините. 

Модул "Митнически процедури" 

Във връзка с въвеждане на изискването за задължително предаване на 

данни, обмен и съхраняване на информация по електронен път, определено 

в чл. 6 от Митническия кодекс на Съюза и конкретизирано в Заповед № 

ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция "Митници", е 

въведена една нова процедура с образец към нея, а именно: 

 Регистрация за работа с електронните системи на Агенция "Митници" 30070 LPRO, 
заедно с образеца на "Пълномощно за извършване на регистрация за обмен на 
информация с митническите органи". 

Въведена е следната нова процедура: 

 EORI регистрация. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с приети изменения в Закона за интеграция на хората с 

увреждания (ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са 

актуализирани следните 2 формуляра: 

1. Заявление за регистрация за осъществяване на дейности по предоставяне и ремонт на 

помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия; 
2. Декларация на основание чл. 35, ал. 4, т. 5 от Закона за интеграция на хората с 

увреждания. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 
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Въведени са следните две нови процедури: 

1. Средства за правна защита срещу нарушения на Общия регламент относно защитата 

на данните; 
2. Налагане на административни наказания за нарушения по Общия регламент. 

Във връзка с отмяната на Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество със Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, 

бр. 7 от 19.01.2018 г.) е актуализирана процедурата: 

 Отнемане на имущество и противодействие на корупцията съгласно Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с приемането на новия ЗБДОО за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 

12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно 

образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете, 
записано в първи клас на държавно или общинско училище; 

2. Гарантирани вземания на работници и служители при обявяване на несъстоятелност 
на работодателя; 

3. Подаване на декларации по общественото осигуряване; 
4. Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни 

вноски; 
5. Задължително осигуряване за безработица; 

6. Изплащане на болнични при работа на смени и сумирано работно време; 
7. Обезщетения и помощи по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, 

упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, 

съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски стопани и 
тютюнопроизводители. 

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

Във връзка с последните изменения на Наредба № 1 за водене, съхраняване 

и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел (ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е 

актуализирана процедурата: 

 Вписване на клон на сдружение с нестопанска цел. 

Във връзка с изменението на Търговския закон (ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., 

в сила от 16.02.2018 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Вписване на промени в обстоятелства за ООД (ЕООД); 

2. Непарични вноски; 
3. Вписване на прехвърляне на търговско предприятие; 
4. Сключване на безвъзмездни сделки между търговци; 
5. Прехвърляне на активите на едноличен търговец (ЕТ) към еднолично дружество с 

ограничена отговорност (ЕООД); 
6. Прехвърляне на клон от търговско предприятие; 
7. Членство в дружество с ограничена отговорност; 
8. Договор за прехвърляне на дружествен дял в ООД. 

и са въведени новите формуляри: 
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1. Декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ; 

2. Декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ. 

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност" 

Във връзка с промени в Закона за българските лични документи (ДВ, бр. 85 

и бр. 97 от 2017 г.) и Правилника за издаване на българските лични 

документи (ДВ, бр. 85, в сила от 01.01.2018 г) са актуализирани текстовете 

на следните процедури: 

1. Издаване и подмяна на лична карта; 
2. Издаване и подмяна на паспорт; 
3. Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци, 

пребиваващи в Република България. 

Модул "Горско стопанство" 

Във връзка с изменението на Закона за подпомагане на земеделските 

производители, както и новата Национална програма по пчеларство за 

периода 2014 – 2016 г., са актуализирани текстовете на следните 

процедури: 

1. Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания; 
2. Условия и ред за прилагане на мерките от Национална програма по пчеларство за 

периода 2014 – 2016 г.; 
3. Условия и ред за прилагане на схемите за директни плащания; 
4. Предоставяне на консултантски услуги за земеделско стопанство; 
5. Условия и ред за подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие"; 

6. Извършване на инвестиции в земеделски стопанства; 
7. Условия и ред за признаване на организации на производители на земеделски 

продукти. 

Модул "Транспорт" 

Във връзка с измененията в Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 2 и 

бр. 7 от 2018 г.), касаещи периодичен преглед за проверка на техническата 

изправност на пътните превозни средства, Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за 

международен автомобилен превоз на пътници и товари (ДВ, бр. 9 от 

26.01.2018 г.), както и отменената Инструкция № I-185 от 6.12.2002 г. за 

определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно 

превозно средство (отм., в сила от 09.01.2018 г.), са актуализирани 

текстовете на следните процедури: 

1. Издаване на сертификат за техническа изправност на пътно превозно средство (ППС), 

съгласно Резолюция CEMT/CM/2005/9/FINAL; 
2. Условия и ред за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за 

проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС); 
3. Условия и ред за извършване на преглед за транспортна годност на лек таксиметров 

автомобил; 
4. Изисквания към превозвачите и водачите, които извършват международен превоз на 

пътници и товари. Издаване на сертификат; 
5. Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни 

превозни средства; 

6. Възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство; 
7. Условия и ред за събиране на винетни такси; 
8. Възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство (ППС) от 

органите на МВР; 
9. Бракуване на пътни превозни средства (ППС). Издаване на удостоверения; 
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10. Заверка на международно удостоверение за технически преглед на пътни превозни 

средства (ППС); 
11. Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС); 
12. Издаване лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за 

международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане; 
13. Издаване лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за 

международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане; 
14. Издаване на транзитни табели с регистрационен номер на моторно превозно средство 

(МПС); 
15. Издаване на свидетелство за временна регистрация на моторно превозно средство 

(МПС). 

Модул "Съобщения" 

Във връзка с измененията в Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, е актуализиран текста на 

процедурата: 

 Извършване на дейност като доставчик на удостоверителни услуги. Акредитация на 
доставчик на удостоверителна услуга. 

Във връзка с мълчаливата отмяна на Наредба № 1 от 10.03.2011 г. за реда и 

условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на 

удостоверителни услуги, приета на основание отменения чл. 38, ал. 4 от 

Закона за електронния документ и електронния подпис беше отменена и 

преместена в папка Изцяло отменени процедури следната процедура: 

 Условия за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчици на 
удостоверителни услуги. 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
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