15 Закон за търговския регистър
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:

Основание за
приемане на акта:
Орган приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:

Закон за търговския регистър
15
закон
Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до
търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и
обявяванията в него. [чл. 1]

Народно събрание на Република България
ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г.
01.01.2008 г
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
80, 105
531, 59, 104
50, 94

8
0
1
Година:
2006
2007
2008

44

2009

Части:

Глави:

Раздели:
6

Приложения:
Прилагащ орган:
Други органи по
прилагане на акта:
Административни
структури:
Консултативни
органи:
Други организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални актове:

Членове:
41

Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието
Министерски съвет
Висш съдебен съвет
Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието

Граждански процесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ към
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:
чл. 19, ал. 5
Граждански процесуален кодекс
чл. 24, ал. 1
чл. 25, ал. 4
чл. 6, ал. 3
Закон за счетоводството
чл. 15, ал. 3
чл. 15, ал. 1, т. 3

Закон за адвокатурата

чл. 17, ал. 1

Свързани
международни
актове извън

Забележка:

чл. 19, ал. 5
чл. 21, т. 7
чл. 31г, ал. 1
чл. 31г, ал. 2
чл. 31е, ал. 1
чл. 41, ал. 2

чл. 7, ал. 2
Раздел V
чл. 263р
чл. 263с
чл. 265м

Правно основание в
изследвания акт:

Препращащ към
чл.:

Закон за електронния документ и
електронния подпис
Търговски закон

Закон за административните нарушения
и наказания
Наименование на свързания акт:

1

правото на ЕС
(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

№

Наименование

Препращащ към
чл.

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)

1.

Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

Регламент (ЕО)
№ 2157/2001 на
Съвета относно
Устава на
европейското
дружество (SE)
2. Регламент (ЕО)
1435/2003 на
Съвета относно
устава на
Европейското
кооперативно
дружество (SCE)
3. Регламент
(ЕИО) №
2137/85 на
Съвета от 25
юли 1985 г.
относно
Европейското
обединение по
икономически
интереси
(ЕОИИ)
Министерски съвет
Висш съдебен съвет
№ Наименование
1. НАРЕДБА за
реда и начина
на
осъществяване
на достъп до
търговския
регистър по
служебен път
Приета с ПМС
№ 304 от
14.11.2006 г.,
обн., ДВ, бр. 95
от 24.11.2006 г.,
в сила от
1.07.2007 г.,
изм., бр. 58 от
30.07.2010 г., в
сила от
30.07.2010 г.
2. НАРЕДБА № 1
от 14.02.2007 г.
за водене,
съхраняване и
достъп до

Правно основание

чл. 31а, ал. 1, т. 1
чл. 31б, ал. 1, т. 1
чл. 31в, ал. 1
чл. 31в, ал. 2

чл.25, ал. 2
чл. 8, ал. 8

чл. 31а, ал. 1, т. 2
чл. 31б, ал. 2
чл. 31в, ал. 3
чл. 31в, ал. 4

чл. 29, ал. 2
чл. 7, ал. 8

чл. 31а, ал. 1, т. 3

Правно основание

Прилагащ текст чл.

Задължен орган:

12(3)

31

2

3.

търговския
регистър
Издадена от
министъра на
правосъдието,
обн., ДВ, бр. 18
от 27.02.2007 г.,
в сила от
1.07.2007 г. ,
попр., бр. 20 от
6.03.2007 г.,
изм. и доп., бр.
111 от
22.12.2007 г., в
сила от
1.01.2008 г., бр.
6 от 23.01.2009
г. и бр. 7 от
27.01.2009 г., в
сила от
23.01.2009 г.
НАРЕДБА № 2
от 5.11.2004 г.
за условията и
реда за
начисляване и
разходване на
средствата за
развитие на
материалната
база, за
повишаване на
квалификацията
и за
стимулиране на
служителите от
Агенцията по
вписванията
Издадена от
министъра на
правосъдието,
обн., ДВ, бр.
101 от
16.11.2004 г., в
сила от
1.10.2004 г.,
изм. и доп., бр.
61 от 26.07.2005
г., в сила от
11.08.2005 г.,
бр. 24 от
4.03.2008 г., в
сила от
1.01.2008 г.,
изм., бр. 71 от
12.08.2008 г., в
сила от
30.05.2008 г.,
доп., бр. 88 от

39(2), т. 1 ЗТР
43 ЗРБУЛСТАТ
58а(3) Закона за
кадастъра и
имотния регистър

3

4.

Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по
закона:

10.10.2008 г., в
сила от
30.05.2008 г.,
изм., бр. 7 от
27.01.2009 г., в
сила от
27.01.2009 г.
НАРЕДБА № 9
от 3.10.2008 г.
за определяне
на условията и
реда за
допълнително
материално
стимулиране
към основната
заплата на
служителите от
централната
администрация
на
Министерството
на
правосъдието,
пряко
ангажирани в
подпомагане
дейността на
търговския
регистър и на
Централния
регистър на
особените
залози (Загл.
доп. ‐ ДВ, бр. 27
от 2009 г., в
сила от
1.01.2009 г.)
Издадена от
министъра на
правосъдието,
обн., ДВ, бр. 88
от 10.10.2008 г.,
в сила от
30.05.2008 г.,
изм. и доп., бр.
27 от 10.04.2009
г., в сила от
1.01.2009 г.

39(2), т. 2 ЗТР
25а(2), т. 2 Закона
за особените
залози

Без да са посочени изрично в разпоредби на ЗТР, като свързани актове от правото на
ЕС са идентифицирани още:
Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009
година за координиране на гаранциите, които държавите‐членки изискват от
дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на
интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни
ТРЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 9 октомври 1978 година приета на основание член 54,
параграф 3, буква ж) от Договора относно сливанията на акционерни дружества
(78/855/ЕИО)
4

ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 декември 1982 година приета на основание член
54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества
(82/891/ЕИО)
ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година
относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава‐
членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава
(89/666/ЕИО)
Директива 2009/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009
година в областта на дружественото право относно едноличните дружества с
ограничена отговорност
Директива 2005/56/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври
2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност
Препоръки от общ
характер:

5

