16 Търговски закон
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:

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

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

Търговски закон
16
закон
Урежда правния статут, правоспособността и индивидуализацията на
търговскоправните субекти – търговците и търговските правоотношения, в които те
влизат.

Народно събрание на Република България
ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г.
1.07.1991 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
25
61, 103
63
63
42, 59, 83, 86, 104
58, 100, 124
21, 39, 52, 70
33, 42, 64, 81, 90, 103, 114
84
28, 61, 96
19, 31, 58
31, 39, 42, 43, 66, 103, 105
38, 59, 80, 105
59, 92, 104
50, 67, 70, 100, 108
12, 32, 23, 47, 82
41
Части:
Глави:
4
52

56
1
5
Година:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Раздели:

Забележка:

Членове:
760

Граждански процесуален кодекс
Данъчно‐осигурителния процесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ към
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:
чл. 265ж
чл. 7а
Кодекс на труда
чл. 70, ал. 6
чл. 604
чл. 74, ал. 3
Граждански процесуален кодекс
глава тридесет и
чл. 74, ал. 4
трета
"Производство по
1

чл. 232, ал. 4

чл. 263о, ал. 5

чл. 264к, ал. 5

чл. 581, ал. 1

колективни
искове"
чл. 593
глава тридесет и
втора
"Производство по
търговски
спорове"
глава тридесет и
втора
"Производство по
търговски
спорове"
чл. 560 и
следващите

чл. 613а, ал. 1
чл. 613а, ал. 3
чл. 619, ал. 3
чл. 621
чл. 621а, ал. 3
чл. 633, ал. 2
чл. 634в, ал. 2
чл. 638, ал. 4
чл. 708
чл. 717, ал. 4
чл. 718, ал. 1
чл. 628, ал. 3
чл. 629а, ал. 1, т. 3
чл. 638, ал. 1
чл. 638, ал. 4
чл. 722, ал. 3
чл. 53, ал. 2
чл. 55, ал. 2
чл. 248, ал. 2

чл. 265с, ал. 1

чл. 265с, ал. 2
чл. 265с, ал. 3

глава двадесета
"Въззивно
обжалване"

чл. 410, ал. 1

чл. 78, ал. 2
чл. 193

Закон за счетоводството

чл. 12 ‐ 15, чл. 16,
ал. 1, 2 и ал. 3, т. 4
и 5 (като вместо
25 на сто от общия
брой на
работниците и
служителите в тях
е необходима
една трета), чл. 17,
18, 19, 29 и 30
чл. 16 и чл. 17
§ 1, т. 20 от
Допълнителните
разпоредби

чл. 285, ал. 3
чл. 344, ал. 1
чл. 345, ал. 1
чл. 347, ал. 2

Данъчно‐осигурителен процесуален
кодекс

чл. 230
чл. 232 и чл. 233,
ал. 2
чл. 229, ал. 3 , чл.
231, ал. 1 и 2 , чл.
233, ал. 1 , чл. 235,

Закон за информиране и консултиране с
работниците и служителите в
многонационални предприятия, групи
предприятия и европейски дружества

Закон за административните нарушения
и наказания
Закон за задълженията и договорите

2

чл. 649, ал. 3
чл. 684
чл. 685а, ал. 4
чл. 707б
чл. 717г
чл. 614, ал. 5
чл. 614, ал. 7
чл. 655, ал. 1, т.8
чл.655, ал. 1, т.9
чл.655, ал. 1, т.9
чл. 718а, ал. 1
чл. 722, ал. 1, т.1
§ 4 от ДР

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

чл. 236, ал. 1, чл.
237, чл. 238 и чл.
239
чл. 135
чл. 280 ‐ 292
чл. 110
чл. 110
чл. 185
чл. 22з и чл. 63а,
ал. 2
чл. 71а, ал. 1
чл. 29, ал. 1, т. 6
или 7
чл. 65, ал. 2, т. 11
чл. 103, ал. 2, т. 14
чл. 33

Закон за подземните богатства
Закон за управление на отпадъците
Закон за банковата несъстоятелност
Закон за банките
Закон за кредитните институции
Закон за собствеността
Закон за особените залози
Закон за приватизация и
следприватизационен контрол

§ 5, ал. 4

чл. 8 и 10

Правно основание в
изследвания акт:

Препращащ към
чл.:

Наименование на свързания акт:

№

Наименование

Правно основание

Препращащ към
чл.

1.

Първа директива
68/151/ЕИО на
Съвета относно
координирането
на гаранциите,
които държавите
членки изискват
от дружествата
по смисъла на
член 58, втора
алинея от
Договора, с цел
тези гаранции да
станат
равностойни на
цялата територия
на Общността
Втора директива
77/91/ЕИО на
Съвета за
съгласуване на
гаранциите,
които се изискват
в държавите
членки за
дружествата по
смисъла на член
58, втора алинея

чл. 265г, ал. 1

чл. 1

(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

2.

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

§ 5а от ДР
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3.

4.

5.

6.

от Договора, за
защита на
интересите както
на
съдружниците,
така и на трети
лица по
отношение
учредяването на
акционерни
дружества и
поддържането и
изменението на
техния капитал
Трета директива
78/855/ЕИО на
Съвета, приета на
основание член
54, параграф 3,
буква "ж" от
Договора
относно
сливанията на
акционерни
дружества
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)
Дванадесета
Директива на
Съвета в областта
на

§ 5а от ДР

§ 5а от ДР

§ 5а от ДР

§ 5а от ДР
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7.

8.

9.

Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

№
1.

дружественото
право от 21
декември 1989
година относно
едноличните
дружества с
ограничена
отговорност
(89/667/ЕИО)
Директива на
Съвета от 18
декември 1986
година относно
координирането
на правото на
държавите‐
членки, свързано
с дейността на
самостоятелно
заетите
търговски
представители
(86/653/ЕИО)
Директива
2005/56/ЕО на
Европейския
парламент и на
Съвета относно
презграничните
сливания на
дружества с
ограничена
отговорност по
отношение на
преобразуващите
се дружества със
седалище в друга
държава членка.
Директива
2001/86/ЕО на
Съвета за
допълнение на
Устава на
европейското
дружество по
отношение на
участието на
заетите лица

Наименование
НАРЕДБА № 3 от
16.07.1999 г. за
складовия
регистър при
публичен склад
Издадена от
министъра на

§ 5а от ДР

чл. 265м, ал. 1
и ал. 2, т. 1

чл. 10

чл. 265с, ал. 2,

Правно основание

Прилагащ текст чл.

Задължен орган:

574(2)
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2.

Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по
закона:

правосъдието и
правната
евроинтеграция,
обн., ДВ, бр. 66
от 23.07.1999 г., в
сила от
24.08.1999 г.
НАРЕДБА № 3 от
27.06.2005 г. за
реда за подбор,
квалификация и
контрол върху
синдиците
Издадена от
министъра на
правосъдието,
министъра на
икономиката и
министъра на
финансите, обн.,
ДВ, бр. 64 от
5.08.2005 г., в
сила от 5.08.2005
г.; изм. с
Решение № 5465
от 22.05.2006 г.
на ВАС на РБ ‐ бр.
45 от 2.06.2006 г.,
в сила от
2.06.2006 г.

655а(1)

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 (Текст от
значение за ЕИП) отменя Първа Директива на Съвета от 9 март 1968 година за
съгласуване на гаранциите, които държавите‐членки изискват от дружествата по
смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на
съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата
територия на Общността
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 отменя Дванадесета Директива на Съвета в областта на
дружественото право от 21 декември 1989 година относно едноличните дружества с
ограничена отговорност (89/667/ЕИО)
Без да са посочени изрично в разпоредби на ТЗ, като свързани актове от правото на ЕС
са идентифицирани още:
Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на
законодателствата на държавите‐членки във връзка с гарантирането на правата на
работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или
части от предприятия или стопански дейности
Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008
година относно закрилата на работниците и служителите в случай на
неплатежоспособност на техния работодател
Директива 2000/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година
относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки
Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004
година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на
информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на
6

регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО
Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 година
относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и
относно информацията, която подлежи на публикуване
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година
относно координирането на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК)
Препоръки от общ
характер:
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