РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!

ЗАКОН
за допълнение на Закона за търговския регистър
(Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 80 от
3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от
1.07.2007 г., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 59 от
20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 104 от 11.12.2007 г., в сила от
1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г.,
изм., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 44 от 12.06.2009
г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 29.04.2011 г., в сила
от 1.01.2012 г. )

§ 1. В § 16 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към
Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ДВ,
бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) след думата „на” се добавя „ § 3,
който влизат в сила от 1 януари 2013 г. и на”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2011 г.

ВНОСИТЕЛИ:

МОТИВИ
Във връзка с предстоящото влизане в сила от 01.01.2012 г. на Закона за
изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, обн. ДВ бр.
34/29.04.2011 г. (ЗИД на ЗТР), се предвиждат съществени изменения на
режима за защита на информацията представляваща лични данни по
смисъла на Закона за защита на личните данни чрез въвеждане на
регистриран достъп до делата на търговците и съдържащите се в същите
електронни образи на документи.
Посочените изменения налагат съществени промени, като определят
и предметните им предели, в подзаконовите нормативни актове,
регулиращи режима на търговската регистрация, а именно Наредба № 1 от
14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър,
Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския
регистър по служебен път. Понастоящем изменения на цитираните
подзаконови нормативни актове са предложени от назначени със заповеди
работни групи, като същите са на етап съгласуване на позициите на
държавни органи и институции имащи отношение към измененията на
ЗИД на ЗТР.
Във връзка с влизането в сила на ЗИД на ЗТР е необходимо и
технологично време за изготвяне на съответни функционалности в
информационната система на Търговския регистър, за изпълнението но
които е открита обществена поръчка с предмет „Доразвитие и
усъвършенстване на информационната система на търговския регистър във
връзка с измененията на Закона за търговския регистър, ДВ бр.
34/29.04.2011 г. и адаптиране към изискванията на българското и
реципираното европейско законодателство”.
Имайки предвид посочените по – горе обстоятелства е необходимо
отлагане влизането в сила на текстове от Закона за изменение и
допълнение на Закона за търговският регистър обн. в ДВ бр. 34 на
Държавен вестник от 29.04.2011г., касаещи чл.11от ЗТР за да се приемат
нужните изменения в подзаконовите нормативни актове, регулиращи
режима на търговската регистрация, както и да се изработят
функционалности на информационната система на Търговския регистър.
ВНОСИТЕЛИ:

