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Проект
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

(Обн., ДВ, бр.48 от 18.06.91 г., в сила от 01.07.91 г., изм., бр.25 ог 27.03.92 г., изм. и доп., бр.61 от 16.07.93 г., бр.103 от 07.12.93 г., бр.63 от 05.08.94 г., изм.. бр.63 от 14.07.95 г., изм. и доп., бр.42 от 15.05.96 г., в сила от 15.05.96 г., изм.. бр.59 от   , 12.07.96 г., в сила от 01.07.96 г., изм. и доп., бр.83 от 01. 10.96 г., в сила от 01.10.96 г., изм., бр.86 от 11.10.96 г., в сила от 01.01.97 г., бр.104 от 06.12.96 г., в сила от 06.01.97 г.. бр.58 от 22.07.97 г., в сила от 22.07.97 г., изм. и доп., бр. 100 от 31.10.97 г., бр.124 от 23.12.97 г., в сила от 01.03.98 г., доп., бр.39 от 07.04.98 г., бр.52 от 08.05.98 г., изм. и доп., бр.70 от 19.06.98 г„ изм., бр.33 от 09.04.99 г., доп., бр.42 ог 05.05.99 г., изм., бр.64 от 16.07.99 г., изм. и доп., бр.81 от 14.09.99 г., в сила от 15.12.99 г., изм.,бр.90 от 15.10.99 г., доп., бр.103 от 30.11.99 г., в сила ог 30.11.99 г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.99 г., в сила от 31.01.2000 г., бр.84 от 13.10.2000 г„ изм., бр.28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр.61 от 21.06.2002 г.)
§ 1. В чл.637, ал.1 след думите "граждански и търговски дела срещу длъжника" се добавя "с изключение на трудови спорове по парични вземания".
§ 2. В чл.722 текстът на алинея 1 добива вида: "При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
1. вземания, обезпечени със залог или ипотека - от получената сума при реализацията на обезпечението;
2. вземания, произтичащи от трудови правоотношения;
3. вземания, заради конто се -упражнява право на задържане - ог стойността на задържания имот;
4. разноски по несъстоятелността;
5. издръжка, дължима по закон ог длъжника на трети лица;
6. публично-правни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
7. вземания, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност н неплатени на падежа, произтичащи от продължаване дейностга на длъжника;
8. останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производство но несъстоятелност;
9. вземанията по чл.616, ал.2, т. 1;
10. вземанията по чл.616, ал.2, т.2;
 11. вземанията но чл.616, ал.2, т.З." 
§ 3. В чл.723, ал. 1 отпада т.З, а т.4 и т.5 стават съответно т. З и т. 4.
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МОТИВИ

към законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон
Необходимостта от предлаганата промяна в Търговския закон е продиктувана от социалната действителност в страната. Според експерти проучвания към настоящия момент неудовлетворените вземания, произтичащи от трудови правоотношения на работниците и служителите в стопанския и бюджетен сектор, възлизат над 120 млн. лв.
Следва да се отчете и социалния аспект на предлаганите промени в Търговския закон, тъй като обикновено дължимите вземания на работниците и служителите представляват и единствения доход, необходим за тяхното физическо оцеляване. С промените се цели гарантиране действителното получаване от работниците и служителите на полагащите им се трудови възнаграждения и обезщетения при откриване производство но несъстоятелност, както и едно превантивно  действие   но   отношение   некоректните   работодатели  за преустановяване порочната практика по изплащането на минимални авансови суми от дължимите се вземания на работниците и служителите с цел избягване плащането въобще при настъпила неплатежоспособност в предприятието. Предложението е и във връзка е внесения в 39-то НС законопроект за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, нуждата от който произтича от чл.25 от Еропейската социална харта, ратифицирана от Република България.
Законопроектът е разработен със съдействие го на експерти от КНСБ.


