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З А К О Н 

 
за изменение и допълнение на Търговския закон 

 

 

(Обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., 

бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., 

бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 

г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 

114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., 

бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 

от  2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от  2006 г., бр. 59, 92 и 

104 от  

2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108  от 2008 г., бр. 12, 23, 

32, 47 и 82 от 2009 г.  

и бр. 41 от 2010 г.) 

 

 

§ 1. Член 179 се изменя така: 

„Книга за акционерите 

Чл. 179. (1) В дружеството се води книга за 

акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или 

ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват 

видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на 

акциите. Това изискване се отнася и за временните 

удостоверения.   

(2) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са 

длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на 

обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-

късно от 7 дни от узнаването им. 

(3) Промяната в притежанието на поименните акции или 

на временните удостоверения подлежи на вписване в книгата за 

акционерите в 7-дневен срок от постъпване на заявлението на 

приобретателя.” 

§ 2. В чл. 185 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 3 изречение четвърто се изменя така:  

„В тези случаи чл. 473 не се прилага.” 
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2. Създава се ал. 4: 

„(4) В 7-дневен срок от извършване на джирото 

приобретателят, съответно заложният кредитор, е длъжен да 

уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на 

джирото в книгата за акционерите.”  

§ 3. В чл. 187д се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Акционерните дружества представят за обявяване в 

търговския регистър актуален списък с имената на всички 

акционери, които са притежатели на поименни акции към датата 

на провеждане на общото събрание за приемане на годишния 

финансов отчет. Списъкът съдържа данните по чл. 179, ал. 1.” 

§ 4. В чл. 284 се правят следните изменения и 

допълнения:  

1. Създават се нови ал. 5 и 6: 

„(5) Лице, което в срока по чл. 185, ал. 4 не заяви за 

вписване в книгата за поименните акционери извършеното джиро,  

се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, от 500 до 

1000 лв., освен ако в друг закон за същото нарушение не са 

предвидени друго наказание и ред за налагането му. 

(6) Лицата, които не изпълнят задълженията си по чл. 

179, ал. 2, се наказват с глоба от 500 до 2000 лв.” 

2. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:  

„(7) Нарушенията се установяват с актове, съставени от 

длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на 

Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се 

издават от изпълнителния директор на агенцията или от 

оправомощени от него длъжностни лица.” 

3. Създава се ал. 8:  

„(8) Установяването на нарушенията, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се 

извършват по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания.”  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
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§ 5. (1) Притежателите, съответно заложните кредитори, 

на поименни акции, които не са вписани в книгата за 

акционерите към датата на влизане в сила на този закон, са 

длъжни да поискат вписване в тримесечен срок от тази дата.  

(2) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 

акционерните дружества обявяват заверения актуален списък на 

акционерите, притежаващи поименни акции, съдържащ данните по 

чл.179, ал. 1.  

 

 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 

……………..…... 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на 

Народното събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цецка Цачева) 

 

 



�

М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на 

Търговския закон (ТЗ) е подготвен в изпълнение на мярка 37 от 

Графика за неотложните действия на правителството и органите 

на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредъка 

в областта на съдебната реформа, одобрен с решение на 

Министерския съвет от април 2010 г. Законопроектът има за цел 

да осигури прозрачност на информацията при установяване 

собствеността на акциите в търговските дружества.  

До настоящия момент обстоятелствата, индивидуализиращи 

акционерите в българско акционерно дружество, издало поименни 

акции или акции на приносител, не подлежат на вписване в 

търговския регистър. Изключения от това правило са 

първоначалното обявяване на списъка на лицата, записали 

поименни акции, както и случаите, когато след учредяване на 

дружеството всички акции се придобият от едно лицe.  

С предлаганите със законопроекта изменения и 

допълнения се регламентират изискванията относно 

индивидуализацията на всички акционери на дружество, издало 

поименни акции.  

Особено внимание е отредено на книгата за акционерите, 

която се предвижда да съдържа пълна и актуална информация за 

притежателите на поименните акции във всеки момент. Предвижда 

се и контрол от страна на лицето или лицата, представляващи  

дружеството, по отношение на всяко вписване, което се извършва 

в книгата за акционерите, както и по отношение на изготвянето 

на актуален списък на поименните акционери и на обявяването 

му.  

С измененията на чл. 179 се урежда воденето във всяко 

дружество на книга за акционерите, в която се записват името и 

адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции 

и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, 

броят и номерата на акциите, както и всички други данни, 

предвидени в този закон. Това изискване се отнася и за 

временните удостоверения. Лицето или лицата, представляващи 

дружеството, са длъжни да осигурят вписването на 

обстоятелствата по ал. 1, както и настъпилите в тях промени в 

книгата за акционерите не по-късно от 7 дни от узнаването им. 

Въвежда задължение за дружеството всяка промяна в притежанието 

на поименни акции или на временни удостоверения да се вписва в 

книгата за акционерите в 7-дневен срок от заявлението на 

приобретателя.  

 

В чл. 185 се създава ал. 4, с която се предвижда 

задължение в  

7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, 
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съответно заложният кредитор, да уведоми дружеството и да 

подаде заявление за вписване на джирото в книгата за 

акционерите. По този начин се осигурява своевременно 

оповестяване на информацията, съдържаща се в книгата за 

акционерите. 

В чл. 187д се създава ал. 2, с която се предвижда, че 

акционерните дружества представят за обявяване в търговския 

регистър актуален списък с имената на всички акционери, които 

са притежатели на поименни акции към датата на провеждане на 

общото събрание за приемане на годишния финансов отчет. 

Списъкът трябва да съдържа данните по чл. 179, ал. 1. С тази 

промяна се осигурява ежегодно оповестяване на всички промени, 

отразени в книгата за акционерите. 

Предлага се и допълнение на 

административнонаказателната разпоредба на чл. 284. Създават 

се нови ал. 5 и 6. С разпоредбата на ал. 5 се предвижда глоба, 

съответно имуществена санкция, от 500 до 1000 лв. за лице,  

което в срока по чл. 185, ал. 4 не заяви за вписване в книгата 

за поименните  акционери извършеното джиро. Отговорността за 

неизпълнение на задължения, предвидени в ТЗ, кореспондира с 

отговорността по чл. 40, ал. 1 от Закона за търговския 

регистър относно аналогичното задължение за заявяване 

вписването на обстоятелства и за представяне на съответните 

актове в законоустановения срок. В ал. 6 е предвидена санкция 

за лицата, които не изпълняват задълженията си по чл. 179, ал. 

2. Създава се ал. 8, с която се урежда редът за установяване 

на нарушенията и за издаване, обжалване и изпълнение на 

наказателните постановления. 

Във връзка с предложените промени се създава 

заключителна разпоредба, чиято цел е да осигури актуализиране 

на книгата за акционерите с вписване в нея на поименните 

акционери, придобили акции, които не са вписани до влизането в 

сила на закона. С разпоредбата на § 5, ал. 1 от законопроекта 

е предвидено задължение за притежателите на поименни акции, 

съответно за заложните кредитори на поименни акции, които към 

датата на влизане в сила на този закон не са вписани в книгата 

за акционерите, да поискат вписване в тримесечен срок от тази 

дата. В тримесечен срок от изтичането на този срок следва да 

бъде обявен в търговския регистър и актуалният списък на 

акционерите - притежатели на поименни акции, съдържащ данните 

по чл. 179, ал. 1. 

С предложените изменения и допълнения на Търговския 

закон се създават достатъчни гаранции за прозрачност при 

упражняване на правата, произтичащи от поименните акции в 

акционерното дружество. 
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МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Бойко Борисов) 
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