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Новите промени в Търговския закон

Правен бюлетин бр. 28

Обнародвани нормативни актове

Други обнародвани нормативни актове:

Закон за изменение и допълнение на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (бр. 74 /
20.09.2016 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
между Министерството на външните работи на
Република България и Международната организация
на франкофонията (бр. 74 / 20.09.2016 г.)

С приетите промени се създава Съвет за развитие на
гражданското общество към Министерския съвет,
чиято цел е разработването и провеждането на
политики за подкрепа на развитието на гражданското
общество.
Регистрите за юридическите лица с нестопанска цел
се обединяват в централизиран регистър към Агенция
по вписванията.
Закон
за
изменение
и
допълнение
на
Административнопроцесуалния кодекс (бр. 74 /
20.09.2016 г.)
Регламентира се възможността административните
органи да сключват административни договори с
граждани или организации по въпроси от значим
обществен интерес.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
туризма (бр. 75 / 27.09.2016 г.)
Въвеждат се изменения в регламентацията на
регистъра за настанените туристи, който лицата,
извършващи хотелиерство, са длъжни да водят. За
местата за настаняване от клас „А“ регистърът може
да се води чрез централизирана информационна
система, поддържана от министъра на туризма, или
чрез друга информационна система, избрана от
съответното лице, извършващо хотелиерство. За
местата
за
настаняване
от
клас
„Б“,
към
гореизброените възможности се прибавя и вариантът
за водене на регистъра на хартиен носител. Създава
се Национален туристически регистър, разработван и
поддържан от министъра на туризма, към който
преминават Единната система за туристическа
информация и общинските регистри за туристически
обекти.
Закон за прилагане на мерките срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти (бр. 76 /
30.09.2016 г.)
С приетия закон се уреждат мерките за изпълнение на
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно
пазарната
злоупотреба.
Целта
на
закона
е
предотвратяването и разкриването на пазарни
злоупотреби с финансови инструменти. За пазарна
злоупотреба се считат злоупотребата с вътрешна
информация, незаконно разкриване на вътрешна
информация и манипулирането на пазара на
финансови инструменти.
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Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение
на Програма за трансгранично сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.“
по линия на Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между
правителството
на
Република
България
и
правителството на Република Турция (бр. 74 /
20.09.2016 г.)
Закон за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане (бр. 75 /
27.09.2016 г.)
Закон
за
ратифициране
на
Меморандум
за
разбирателство между правителството на Република
България и Институт фон Карман за динамика на
флуидите (ИФК) (бр. 75 / 27.09.2016 г.)
Закон за предоставяне на помощ за изплащане на
задължения на „Национална електрическа компания“
– ЕАД (бр. 76 / 30.09.2016 г.)
Постановление № 233 от 10 септември 2016 г. за
приемане на Наредба за условията и реда за
оценката,
планирането,
разпределението
и
разходването на средствата от държавния бюджет за
финансиране на присъщата на държавните висши
училища научна или художественотворческа дейност
(бр. 73 / 16.09.2016 г.)
Постановление № 235 от 13 септември 2016 г. за
приемане на Правилник за прилагане на Закона за
електронната идентификация (бр. 74 / 20.09.2016 г.)
Постановление № 236 от 13 септември 2016 г. за
изменение
на
Устройствения
правилник
на
Министерството
на
финансите,
приет
с
Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009
г. (бр. 74 / 20.09.2016 г.)
Постановление № 237 от 13 септември 2016 г. за
допълнение на Постановление № 74 на Министерския
съвет от 2015 г. за създаване на Национален
икономически съвет (бр. 74 / 20.09.2016 г.)
Постановление № 238 от 13 септември 2016 г. за
изменение на Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с Постановление №
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97 на Министерския съвет от 2013 г. (бр. 74 /
20.09.2016 г.)

хуманно отношение при отглеждане на телета (бр. 73
/ 16.09.2016 г.)

Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за
структурни промени в системата на здравеопазването
(бр. 74 / 20.09.2016 г.)

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование (бр. 73 /
16.09.2016 г.)

Постановление № 240 от 15 септември 2016 г. за
приемане на Наредба за методиките за определянето
на националната цел за енергийна ефективност и за
определянето
на
общата
кумулативна
цел,
въвеждането на схема за задължения за енергийни
спестявания и разпределянето на индивидуалните
цели за енергийни спестявания между задължените
лица (бр. 75 / 27.09.2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н6 от 2006 г. за реда и начина за организиране и
провеждане на изпити за придобиване на сертификат
„Вътрешен одитор в публичния сектор“ (бр. 73 /
16.09.2016 г.)

Постановление № 241 от 17 септември 2016 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет (бр. 76 / 30.09.2016 г.)
Постановление № 243 от 20 септември 2016 г. за
приемане на Наредба за определяне на условията,
реда
и
механизма
за
функциониране
на
Информационната
система
за
управление
и
наблюдение
на
средствата
от
Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за
провеждане на производства пред управляващите
органи посредством ИСУН (бр. 76 / 30.09.2016 г.)
Постановление № 245 от 21 септември 2016 г. за
приемане на Наредба за осигуряване безопасността
на ядрените централи (бр. 76 / 30.09.2016 г.)
Постановление № 246 от 21 септември 2016 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет (бр. 76 / 30.09.2016 г.)
Постановление № 248 от 21 септември 2016 г. за
приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите
и инициативните комитети заплащат предизборните
предавания по Българската национална телевизия и
Българското национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката и на
национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли
народните
представители
да
се
избират
с
мажоритарна избирателна система с абсолютно
мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането
на
задължително
гласуване
на
изборите
и
референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната
държавна субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на последните
парламентарни избори?“, на 6 ноември 2016 г. (бр. 76
/ 30.09.2016 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14
от 2006 г. за минималните изисквания за защита и
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Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда
за прием и спортна подготовка на учениците в
спортните училища (бр. 74 / 20.09.2016 г.)
Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците (бр. 74 /
20.09.2016 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна
маркировка (бр. 74 / 20.09.2016 г.)
Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти (бр. 75 /
27.09.2016 г.)
Наредба № 6 от 17 септември 2016 г. за условията и
реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по
чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (бр. 75 /
27.09.2016 г.)
Наредба № Н-7 от 19 септември 2016 г. за определяне
на ред, начин и формат за изпращане на данните от
средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1
от Закона за акцизите и данъчните складове (бр. 75 /
27.09.2016 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. (бр. 76 /
30.09.2016 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44
от 2001 г. за превоз на товари с железопътен
транспорт (бр. 76 / 30.09.2016 г.)
Устройствен правилник на Патентното ведомство на
Република България (бр. 76 / 30.09.2016 г.)
Решение № 432 от 29 август 2016 г. за изменение и
допълнение на Правилата за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които
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ползват
радиочестотен спектър,
който
не
е
необходимо да бъде индивидуално определен (бр. 74
/ 20.09.2016 г.)
Решение № 434 от 29 август 2016 г. за изменение на
Техническите изисквания за работа на мобилни
наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (бр.
74 / 20.09.2016 г.)
Решение № 458 от 1 септември 2016 г. за приемане на
Правила за реда и сроковете за одобряване
(съгласуване) на общи условия на договорите с
потребителите на пощенски услуги (бр. 74 /
20.09.2016 г.)
Решение № 461 от 1 септември 2016 г. за приемане на
Технически изисквания за осигуряване на оперативна
съвместимост
на
потребителските
цифрови
телевизионни устройства (бр. 74 / 20.09.2016 г.)
Решение № 3531-НР от 17 септември 2016 г. относно
анулиране на образец на книга – Приложение № 71НР, утвърдена с Решение № 3488-НР от 13 септември
2016 г. на ЦИК, поправена с Решение № 3520-НР от
16 септември 2016 г. на ЦИК (бр. 75 / 27.09.2016 г.)

Внесени законопроекти
Закон за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда
Основната цел на предложения законопроект е
транспониране
на
Директива
2014/52/ЕС
на
Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014
година за изменение на Директива 2011/92/ЕС
относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната среда. С
преходните и заключителните разпоредби на
предложения законопроект се изменят и допълват
Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона
за защита от шум в околната среда, Закона за водите
и Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
частните съдебни изпълнители
С предложените промени отпада възможността
държавата и общините да възлагат на ЧСИ събирането
на публични задължения и частни вземания.
Подробно
се
регламентира
размерът
на
пропорционалните такси, събирани от ЧСИ. Въвежда
се горна граница за сбора от всички такси по дадено
изпълнение в размер на ½ от съответното вземане.
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Календар

SAP Forum Bulgaria 2016
11.10.2016 г. Форум за ролята на дигитализацията в
бизнеса
Third Annual Conference
“Environment, Health and Safety”
Конференция, посветена на
13.10.2016 г. последните развития в областта на
опазване на околната среда –
иновации, най-добри практики,
приложима правна рамка и др.
4th Annual Black Sea Oil and Gas
Conference
20.10.2016 г. Дискусия върху проектите за добив на
естествени горива в региона на Черно
море

Анализ на броя
Новите промени в Търговския закон
На 31.08.2016 г. в Народното събрание беше приет на
първо четене законопроектът за изменение и
допълнение на Търговския закон. Предвидените
промени могат да бъдат обобщени в две насоки:




нови
изисквания
относно
формата
на
представяните документи при вписване или
заличаване на обстоятелства по партидата на
търговец в Търговския регистър;
промени в нормативната уредба, уреждаща
несъстоятелността, както и създаване на нова
част V – „Стабилизация на търговец“.

През последните години значително зачестиха
измамите, свързани с обявяване на актове и промени
на обстоятелства относно търговци, като нерядко се
стига и до т.нар. „кражби на фирми“. С цел
предотвратяване на бъдещи вписвания, извършвани
на база предоставени неистински документи,
вносителите на законопроекта предлагат нотариално
удостоверяване на подписите и съдържанието,
извършени едновременно. Промяната засяга сделки с
предприятие, прехвърляне на дялове, както и
решения на общото събрание за приемане и
изключване
на
съдружници,
прехвърляне
на
дружествен дял на нов член, избор на управител,
както и придобиване и отчуждаване на недвижими
имоти и вещни права върху тях. В описаните случаи,
съставеният протокол от решения следва да носи
нотариално
удостоверяване
на
подписите
и
съдържанието,
извършени
едновременно.
При
неспазване на новите изисквания за форма, взетите
решения ще бъдат нищожни.
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Законопроектът
предвижда
някои
промени
в
съществуващата уредба на несъстоятелността, които
включват въвеждането на
следните законови
презумпции. Ще се предполага, че търговец не е в
състояние да изпълни изискуемо свое задължение,
ако не е заявил в срок годишните си финансови отчети
за обявяване в търговския регистър за последните три
години преди подаване на молбата за откриване на
производство по несъстоятелност. Също така, ще се
предполага неплатежоспособност, когато длъжникът е
спрял плащанията, включително когато е платил
изцяло или частично вземания само на определени
кредитори.
Според друго предложено изменение, няма да се
провежда първо събрание на кредиторите, ако
длъжникът не е обявил в срок годишните си
финансови отчети в търговския регистър за
последните три години преди подаване на молбата за
откриване на производството по несъстоятелност,
както и ако не изпълнява задълженията си за
съдействие към съда и синдика, включително
непредоставяне на търговските книги.
Предвидена е и нова редакция на чл. 694, уреждащ
предявяването на установителни искове, като се
въвежда задължително участие на синдика във всички
случаи. Целта на вносителите на законопроекта е да
се спре провеждането на симулативни процеси между
длъжника и свързани с него кредитори.
Съществен момент е създаването на нова част V от
Търговския закон – „Производство по стабилизация на
търговец“. Производството е изцяло ново и се
въвежда в отговор на препоръките на Европейската
комисия от 2014 г. Целта е предотвратяване
откриването на производство по несъстоятелност чрез
постигане на споразумение между търговеца и
кредиторите му за начина на изпълнение на
задълженията му, което да доведе до продължаване
на дейността на търговеца. Производството ще може
да
се
открива
за
търговец,
който
не
е
неплатежоспособен, но се намира в непосредствена
опасност от неплатежоспособност, и няма да бъде
приложимо за публичните предприятия, упражняващи
държавен
монопол,
както
и
за
банките
и
застрахователите.
Откриването на производството става чрез подаване
на молба от търговеца, по чиято партида в търговския
регистър се обявява съобщение за това. Текстът на
предложените
разпоредби
посочва
изрично
реквизитите, които трябва да съдържа молбата, сред
които задълженията на търговеца към кредиторите,
данни
за
неговото
имуществено
състояние,
обстоятелствата, поради които търговецът е в
непосредствена опасност от неплатежоспособност,
както и конкретно предложение за начина, сроковете

5

и условията
кредиторите.

за

плащане

на

задълженията

към

Към молбата на търговеца следва да се приложи освен
списъци на всички кредитори и длъжници, и подробен
план за стабилизация. По-конкретно планът може да
предвижда частично опрощаване на задълженията на
търговеца, разсрочено плащане на задълженията,
продажба на цялото предприятие, на обособени части
от него или на отделни имуществени права, както и
превръщане на вземане в дял от капитала.
Производството по стабилизация се счита за открито
от датата на обявяване в търговския регистър на
определението
на
съда.
От
този
момент
наименованието на дружеството съдържа и добавката
„в производство по стабилизация“, а търговецът не
може да извършва плащания на задължения, които са
възникнали преди датата на молбата за откриване на
производството и неплатени на падежа.
Други последици от откриването на производството:


съдът може да разреши прекратяването на всеки
двустранен договор, по който страна е търговецът,
ако той не е изпълнен изцяло или отчасти към
момента на откриване на производство за
стабилизация;



кредиторите могат да правят прихващане на свои
вземания срещу търговеца и свои задължения към
него само, ако условията за прихващане са били
налице преди откриване на производството;



недопустимо е образуването на изпълнителни
производства срещу търговеца и пристъпването
към изпълнение по реда на Закона за особените
залози
срещу
неговото
имущество;



спира да тече
търговеца.

давност

за

вземания

срещу

В производството по стабилизация се създава и нова
правна фигура – т.нар. „доверено лице“. Довереното
лице е помощен орган на съда в производството, а за
дейността си получава възнаграждение. Лицето
следва да притежава юридическо образование и да
отговаря на изискванията за синдик.
Предложените разпоредби съдържат възможност
съдът да назначи и проверител. Такъв се назначава
винаги, когато в плана за стабилизация е предвидено
преобразуване на търговеца или превръщане на
вземания в дял от капитала. Проверителят трябва да
бъде регистриран одитор.
След като бъде изготвен списък с кредиторите, той се
обявява в търговския регистър, а съдът разглежда
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планът за стабилизация в открито съдебно заседание,
в което задължително участва търговецът. Ако планът
бъде утвърден от съда, той става задължителен за
търговеца и за кредиторите, чиито вземания са
възникнали
преди
датата
на
решението
за
утвърждаване.
Предвижда се кредитор, който не получи пълно или
частично изпълнение в предвидените в плана
срокове, да може въз основа на утвърдения с влязло
в сила определение план за стабилизация да поиска
издаване на изпълнителен лист по реда на чл. 405 от
ГПК.

срок от откриването му не е утвърден от съда план;
когато търговецът не участва в съдебно заседание по
приемането на плана и др.

Александър Радичков
Юрист

Освен с утвърждаване на плана за стабилизация, са
изброени още няколко хипотези, при които се
прекратява производството по стабилизация: когато
търговецът оттегли предложението си за план преди
да бъде гласуван от кредиторите; когато в 4-месечен
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