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АС – Арбитражен съд

БТПП – Българска търговско-промишлена палата

в.а.д. – вътрешно арбитражно дело

ВАС – Върховен административен съд

ВКС – Върховен касационен съд

ВС – Върховен съд

Г.К. – Гражданска колегия

г.о. – Гражданско отделение

ГПК – Гражданскопроцесуален кодекс

гр.д. – гражданско дело 

ГГК – Германски граждански кодекс

ДВ – Държавен вестник

ДЕС – Договор за Европейски съюз

ДР – Допълнителни разпоредби

ДФЕС – Договор за функциониране на Европейския съюз

ЕС – Европейски съюз

ЗАП – Закон за автомобилните превози

ЗГВ – Закон за граж данс ко то въздухоплаване

ЗДДС – Закон за данъка върху добавената стойност
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ЗДДФЛ – Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗЖпТ – Закон за железопътния транспорт

ЗЗД – Закон за задъл жения та и договорите

ЗЗП – Закон за защита на потребителите

ЗНА – Закон за нормативните актове

ЗПУ – Закон за пощенските услуги

ЗПУКИ – Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ЗТР1 – Закон за тър говс кия регистър

КРБ – Конституция на Република България

КЗ – Кодекс за застраховането

КТ – Кодекс на труда

КТК – Кодекс за търговско корабоплаване

м.а.д. – международно арбитражно дело

НСИ – Национален статистически институт

ОВ – Официален вестник

ООД – Дружество с ограничена отговорност

ОСГТК – Общо събрание на гражданска и тър говс ка колегии

ОСУ – Общи спедиторски условия, приети от Националното 
сдружение на българските спедитори

ПОРР – Проект за обща референтна рамка
1

1 От 1.01.2018 г. законът ще има следната абревиатура и наи ме ну вание: 
ЗТРРЮЛНЦ – Закон за тър говс кия регистър и регистъра на юри ди чес ките лица 
с нестопанска цел.
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ППВС –  Постановление на Пленум на Върховен съд

СЕС – Съд на Европейския съюз

т.д. – търговско дело

ТЗ – Търговски закон

Т.К. – Търговска колегия

т.о. – Търговско отделение

ФрТК – Френски тър говс ки кодекс

ч.гр.д. – частно гражданско дело

ABGB – Allgemeines Bürgrliche Gesetzbuch

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch

CC – Code de commerce

DCFR – Draft Common Frame of Reference

HGB – Handelsgesetzbuch

OGH – Obergerichtshof

PECL – Principles of European Contract Law 

UPICC – Unidroit Principles of International Commercial Contracts

UGB –  Unternehmensgesetzbuch


