
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА 
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 74 

ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

 

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 
22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. 

ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 
Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., 
изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. 

бр.25 от 27 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 
Декември 2012г., доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., 
изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 
от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 

от 30 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 
2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г.

 

Разглеждане на заявленията 

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията за вписване, 
заличаване и обявяване и актовете по чл. 14 се разглеждат от длъжностно лице по 
регистрацията по реда на постъпването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 
01.01.2018 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за 
вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след 
изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е 
предвидено друго.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., доп. - 
ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., в сила от 
10.05.2019 г.) Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се 
разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, 
като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в 
случаите по чл. 22, ал. 5.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г., в сила от 10.05.2019 г.) Заявленията за обявяване на 
годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, заявленията за 
обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и 
заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 



63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила 
от 01.01.2018 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2019 г., в сила от 10.05.2019 г.) Когато е 
постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14, по делото на търговеца, съответно на 
юридическото лице с нестопанска цел се разглеждат незабавно всички постъпили преди 
него и неразгледани заявления по реда на постъпването им.

(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2019 
г., в сила от 10.05.2019 г.) Регистърното производство се спира въз основа на акт на съда 
на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от 
Търговския закон случаи. В този случай преди това незабавно се разглеждат по реда на 
постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по 
което е спряно. Възобновяването се извършва незабавно при представяне на 
доказателства за отпадане на основанието за спиране.
 

Длъжностно лице по регистрацията 

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) За длъжностно лице по 
регистрацията се назначава с конкурс при условията и по реда на Кодекса на труда лице, 
което има завършено висше юридическо образование, придобита юридическа 
правоспособност и юридически стаж не по-малко от 3 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Длъжностното лице по 
регистрацията получава основно трудово възнаграждение, равно на възнаграждението на 
съдебен администратор в окръжен съд.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Длъжностното лице по 
регистрацията не може да работи по друго трудово правоотношение, освен като 
преподавател във висше училище.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила 
от 01.01.2009 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Времето, през което лицето е 
работило на длъжността по ал. 1, се зачита за юридически стаж.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Изпълнителният 
директор на Агенцията по вписванията е лице с висше юридическо образование и 
юридически стаж не по-малко от 5 години.
 

Обхват на проверката 

Чл. 21. Длъжностното лице по регистрацията проверява дали:



1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) е подадено заявление за исканото 
вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред;

2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 
01.01.2018 г.) заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или 
представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

3. заявлението изхожда от оправомощено лице;

4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, 
съответно подлежащият на обявяване акт;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) съществуването на заявеното 
за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от 
представените документи по т. 4 съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря 
по външните си белези на изискванията на закона;

6. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) е представена декларация по чл. 13, 
ал. 4;

7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) друго лице няма права върху 
фирмата или наименованието и те отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския 
закон при първоначално вписване или промяна на фирмата на търговец, съответно на чл. 
7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел при първоначално вписване или 
промяна на наименованието на юридическо лице с нестопанска цел;

8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) документите, които по силата на закон се съставят с 
нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са 
въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за 
нотариусите и нотариалната дейност, и дали представените документи съответстват на 
въведените данни за тях в Информационната система;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) е платена дължимата държавна такса.
 

Вписване, заличаване и обявяване 

Чл. 22. (1) Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 
вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато 
са налице предвидените в чл. 21 изисквания.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Вписването и заличаването се 
извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното 
обстоятелство в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска 



цел.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обявяването се извършва чрез 
пренасяне на съдържанието на представения акт в търговския регистър и в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел във формат, подлежащ на автоматизирана 
обработка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., изм. - 
ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато към заявлението за вписване, 
заличаване или обявяване на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел не са 
приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена 
дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на 
заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната 
партида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, а когато е подадено 
заявление за регистрация на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел - на 
електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от 
постъпването на заявлението в регистъра. В случаите, когато заявителят е посочил 
електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по изречение второ. 
Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи 
чрез заявление по образец, определен с наредбата по чл. 31. Длъжностното лице 
постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, 
ал. 2.


