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С приемането на Закона за търговския регистър се предвиди задължение за  търговците да се 

пререгистрират в тригодишен срок след влизане в сила на закона. Така се създаде възможност до 
изтичането на тригодишния период търговецът да бездейства и да не се пререгистрира.  

 
В случай, че търговецът не се пререгистрира в рамките на законовия срок това води до служебно 

вписване в търговския регистър на непререгистриралите се еднолични търговци и клонове на чуждестранни 
търговци и незабавното им заличаване, съответно закриване. По отношение на търговските дружества се 
предвижда тяхното служебно вписване в търговския регистър, прекратяване на дейността им и назначаване 
на ликвидатор. 

 
Българското законодателство предвижда в различни закони задължение за вписване на 

обстоятелства в Търговския регистър, което да става по инициатива на трети лица. Тези лица могат да 
бъдат и кредитори на търговеца. Така например в Закона за особените залози е предвидено извършване на 
вписване в Търговския регистър по партидата на търговеца-длъжник, когато кредитор пристъпва към 
изпълнение срещу търговското предприятие на длъжника. Възможно е дружеството-длъжник да не се е 
пререгистрирало, тъй като все още не е изтекъл законовия срок за това. Това означава, че фирменото дело 
на търговеца-длъжника се съхранява при съответния окръжен съд, но след 01.01.2008 г. той не може да 
извършва вписвания по партидата на търговеца, защото по закон тези функции са предоставени на 
Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. С оглед на това, за да 
бъде вписано пристъпването към изпълнение върху търговското предприятие на длъжника е необходимо 
той вече да се е пререгистрирал или едновременно с вписването на пристъпването към изпълнение да се 
извърши и пререгистрация на търговеца-длъжник. По закон инициативата за пререгистрация принадлежеше 
на длъжника-търговец, но кредиторът с особен залог не би могъл да разчита на неговата своевременна 
пререгистрация, особено, когато е насочил изпълнение срещу него. Именно във връзка с това са 
предприети част от последните промени в Закона за търговския регистър от месец май 2008 г. 

 
Преди промяната от месец май 2008 г. в Закона за търговския регистър беше предвидено, че 

пререгистрацията се извършва от търговеца. В Наредба, която урежда воденето на регистъра беше 
предвидено, че пререгистрация се извършва и въз основа на акт на държавен орган или въз основа на 
заявление на заинтересовано лице, когато в закон е предвидено, че тези лица могат да искат вписване, 
заличаване или обявяване на обстоятелства в търговския регистър по партидата на търговеца. С това се 
уреди възможността да се иска пререгистрация на търговец не само по негова инициатива. Тъй като тази 
възможност беше предвидена в подзаконов нормативен акт, с промяната на Закона за търговския регистър 
от месец май 2008 г., текстът от Наредбата беше възпроизведен и в закона. 

 
Посочената по-горе промяна дава възможност пререгистрацията да се извършва и по инициатива 

на трето лице, включително и кредитор с особен залог, който иска да впише пристъпване към изпълнение 
върху предприятието на търговеца-длъжник.  

 
С оглед избягване на противоречия при тълкуването и прилагането на текста, тази промяна би 

следвало да бъде съчетана и с промяна в съответните закони, които предвиждат вписване, заличаване или 
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обявяване на обстоятелства в търговския регистър по инициатива на заинтересовани лица или държавен 
органи и частен съдебен изпълнител, като изрично се уреди правото на тези субекти да инициират 
процедура по пререгистрация на търговско дружество.    

 
 
  

 
 
 

 

 
 
 

 


