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ОБЩА ПОЗИЦИЯ 

Република България приема и напълно ще прилага европейското 
законодателство в областта “Дружествено право”.  

Като работна хипотеза, българското правителство смята, че Република 
България ще стане член на ЕС на 01.01.2007г. 

Преходни периоди и изключения от правото на ЕС в областта на 
дружественото право няма да бъдат искани. 

 
ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС 

Въпросите, предмет на разглеждане в рамките на раздел “Дружествено 
право”, са както следва: 
1. Дружествено право 
2. Римска, Брюкселска и Луганска конвенции 
3. Счетоводство 
4. Интелектуална собственост 
5. Индустриална собственост 
 

Всички необходими институционални инфраструктури за прилагане на 
правото на ЕО в раздел “Дружествено право” са вече изградени. На Република 
България не се налага да създава нови институции или административни органи 
за прилагането на правото на ЕС. 
 
ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО  

Действащата уредба на българското дружествено право основно е 
уредена в Търговския закон, приет през 1991г., и съответства в голяма степен на 
Acquis communautaire в тази област. Разпоредбите на българското 
законодателство в тази област, като цяло са близки както до духа на 
европейската нормативна регламентация, така и до отделни нейни правни 
формулировки.  

С допълненията на Търговския закон, които се предвижда да бъдат 
приети от НС до края на м.юли 2000г., се въвеждат изцяло изискванията на І, ІІ, 
ХІ и ХІІ Директиви на ЕО в областта на дружественото право. 
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Действащият Търговски закон съдържа регламентация относно 
сливанията и разделянето на търговските дружества, съответстваща на 
основните принципи на европейските директиви. Ще бъде необходима по-
детайлна регламентация относно сливанията и разделянето на търговските 
дружества с оглед пълното въвеждане на изискванията на ІІІ /относно 
сливанията на търговските дружества/ и VІ /относно разделянето на търговските 
дружества/ Директиви на ЕО. Тези нови изменения ще бъдат подготвени до края 
на 2002г., като по този начин българското търговско законодателство ще 
съответства изцяло на Acquis communautaire. 

Регламентът относно Европейското обединение по икономически 
интереси ще бъде въведен в българското законодателство към момента на 
присъединяването към ЕС. 

 
Административен капацитет 

Основен орган, следящ за прилагането на търговското законодателство, е 
съдът. Регистрацията на търговските дружества, както и вписването на 
свързаните с тях обстоятелства, се извършва от окръжните съдилища, към които 
се водят търговски регистри. В България в момента функционират 28 окръжни 
съдилища, които работят ефективно. За непрекъснатото подобряване на 
работата  специално внимание се отделя за обучението на магистратите, 
включително и по европейско право. 
 
РИМСКА, БРЮКСЕЛСКА И ЛУГАНСКА КОНВЕНЦИИ  
1. Римска конвенция от 1980г. относно приложимия закон при договорни 
задължения с международен елемент 

Основните принципи на Конвенцията са въведени в българското 
законодателство, конкретно в Глава 37 ”Приложимо право” на Търговския 
закон. 

До края на м.юни 2000г. ще бъде изготвен ЗИД на ЗЗД, с който правилата 
на Римската конвенция ще се въведат и в българското гражданско 
законодателство. 

Според чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България, 
международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани 
и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на 
страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, 
които им противоречат. По силата на този конституционен текст, разпоредбите 
на Римската конвенция ще станат част от вътрешното право от датата на 
присъединяването на Република България към нея. 

 
2. Брюкселска и Луганска конвенции за юрисдикция и изпълнение на 
съдебни решения по граждански и търговски дела 

Българското процесуално законодателство е частично хармонизирано с 
разпоредбите на двете конвенции. Пълното въвеждане в българското 
законодателство на изискванията на конвенциите ще се извърши чрез 
предвидените релевантни изменения в Гражданския процесуален кодекс, които 
ще бъдат изготвени до края на 2001г.  

Едновременно с работата по хармонизиране на националното 
законодателство, ще бъдат предприети съответни дипломатически стъпки, като 
България планира да се присъедини към Луганската конвенция преди датата на 
присъединяването си към ЕС. 
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Според Конституцията на Република България, международните 
договори, ратифицирани по установената конституционна процедура, 
обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното 
право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното 
законодателство, които им противоречат. По силата на този конституционен 
текст, разпоредбите на Луганската конвенция ще станат част от вътрешното 
право от датата на присъединяването на Република България към нея. 

 
СЧЕТОВОДСТВО 

Счетоводното законодателство на Република България, включващо Закон 
за счетоводството, Национални счетоводни стандарти и Национален 
сметкоплан, е съобразено с Директивите на ЕС в тази област, в частност 
Директиви ІV и VІІ. 

Националните счетоводни стандарти са разработени при спазване на 
основните изисквания на Международните счетоводни стандарти. 

Националните стандарти за проверка и за заверка на счетоводните отчети 
са в съответствие с Международните одиторски стандарти. 

Законът за счетоводството въвежда принципите на ЕС, при спазването на 
които се осъществява счетоводството, както и разпоредбите на Acquis 
communautaire за проверка и за заверка на годишните счетоводни отчети на 
предприятията /с изключение на бюджетните предприятия/ от дипломиран 
експерт-счетоводител или от специализирана одиторска институция, като 
изискванията за тяхната работа са уредени със Закона за счетоводството и с 
Наредбата за дипломираните експерт-счетоводители /в съответствие с 
изискванията на VІІІ Директива на ЕС/. 

Прилагането на посочената нормативна база в съответствие с практиката 
на държавите-членки на ЕС ще бъде изцяло въведено в България към датата на 
присъединяването. 

 
Административен капацитет 
Структурата, ангажирана с разработването и прилагането на 

приоритетите в областта на счетоводството, е Министерството на финансите. 
От началото на 2000 г. Министерството на финансите възложи на 

Института на дипломираните експерт-счетоводители работата по 
актуализирането на счетоводното законодателство, като контролира и приема 
изпълнението на извършеното. 

Контролът по прилагането на счетоводното законодателство се 
осъществява от Министерството на финансите, Сметната палата, членовете на 
Института на дипломираните експерт-счетоводители и контролните звена в по-
големите предприятия. 

По отношение на банките контролът се осъществява от Българската 
народна банка и от специализирани одиторски институции, включени в списък, 
утвърден от нея. 
 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), приет през 
1993г., в голяма степен съответства на Acquis communautaire в тази област. С 
цел цялостното му въвеждане беше приет Закон за изменение и допълнение на 
ЗАПСП, в сила от 6 май 2000г. С него разрешенията на Acquis се възприемат 
изцяло, с изключение на тези относно особеното право в полза на 
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производителите на бази данни. Разпоредбите по отношение на тях ще се 
въведат при присъединяването. 

Подготвен е и предстои да бъде приет до края на 2000г. акт на 
Министерския съвет относно мерките за граничен контрол. Проектът е в 
съответствие с релевантните европейски мерки и ще обезпечи приложението на 
мерките за граничен контрол в областта на интелектуалната и индустриалната 
собственост. 

 
Административен капацитет  
Правоприлагащите структури в областта на авторското право и сродните 

му права са изградени и работят ефективно. Основен правоприлагащ орган е 
Министерството на културата. Други административни структури, които 
участват в процеса, са полицията, следствието, съдът и сдруженията за 
колективна защита на авторските и сродните им права. По отношение на 
приложението на мерките за граничен контрол ще нараства ролята на ГУ 
“Митници” към Министерството на финансите. Потвърждение за ефективното 
правоприлагане в България беше изваждането на страната от всички списъци за 
наблюдение, съставяни съгласно раздел 301 “Специален” от Търговския закон 
на САЩ. 
 
ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

В областта на закрилата на правата върху индустриалната собственост 
Република България осъществи въвеждането на основните изисквания на 
правото на ЕО в българското законодателство. Законът за патентите от 1993г. е 
в голяма степен хармонизиран с Европейската патентна конвенция. Страната ни 
е член на Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост и на 
Договора за патентно коопериране. Към България е отправена покана за 
пълноправно членство в Европейската патентна организация от 1 юли 2002г.  

Постиженията на селекционерите се закрилят от Закона за закрила на 
новите сортове растения и породи животни, в сила от 4.01.1997г. От 1998г. 
Република България е член на Международната конвенция за закрила на новите 
сортове растения. 

От 15.12.1999г. са в сила три нови закона - Закон за промишления 
дизайн, Закон за марките и географските означения и Закон за топологията на 
интегралните схеми. Обхватът и структурите на посочените закони съответстват 
на релевантните актове на държавите-членки на ЕС, както и на установената 
международна практика в тази област. 

По отношение на изчерпването на правата се предвижда до 
присъединяването да се прилага принципът на национално изчерпване, след 
което ще бъде прилаган принципът за разширено изчерпване на правата на 
територията на Европейската общност. 

Предвижда се въвеждане на допълнителна закрила чрез сертификат за 
медицинските продукти и за продуктите за растителна защита към момента на 
присъединяване на България към ЕС.  

През 1993г. по силата на §4 от Закона за патентите България прие така 
наречения вносен патент за продукти, изключени до 1993г. от патентна закрила, 
и на практика осигури еднакво ниво на защита за продукти, които са получили 
допълнителна закрила чрез сертификат в страната на произхода, включително и 
в държава-членка на ЕС. България предлага този въпрос да бъде предмет на по-
детайлно обсъждане. 
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Административен капацитет  
Основният национален независим орган, отговарящ за предоставяне на 

закрила на правата върху обектите на индустриална собственост, е Патентното 
ведомство, което функционира успешно. Други правоприлагащи органи в тази 
област са съдът, полицията и ГУ ”Митници” към Министерството на финансите. 
ГУ “Митници” ще играе ключова роля в приложението на мерките за граничен 
контрол.  
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