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ИЗВЪНРЕДЕН
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Сряда, 21 декември 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър (обн., ДВ,
бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм.,
бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете,
обявени по силата на закон, за търговците и
клоновете на чуждестранни търговци. Обстоятелствата се вписват и актовете се обявяват без
информацията, представляваща лични данни
по смисъла на Закона за защита на личните
данни, с изключение на информацията, за
която със закон се изисква да бъде обявена.
(2) Търговският регистър е публичен. Всеки
има право на свободен и безплатен достъп
до базата данни, съставляваща търговския
регистър.
(3) За търговец и клон на чуждестранен
търговец се води дело в електронна форма, в
което се прилагат заявленията, документите,
удостоверяващи вписаните обстоятелства,
обявените актове, постановените мотивирани
откази и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането
на лицата, представляващи или управляващи
търговеца.
(4) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. Достъпът може
да бъде предоставен в териториалните звена
на агенцията след представяне на молба и
документ за самоличност. Лицето, поискало
достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез
цифров сертификат, издаден от агенцията.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ, думите „приложение № Г1“ се заменят с „приложения № Г1
и Г2“ и се създават изречения пето и шесто:

„Изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 4 от
Закона за търговския регистър се извършва
въз основа на заявление по образец съгласно
приложение № Ж1. Когато мястото за попълване на заявителите в образците, изброени
по-горе, не достига, се прилага допълнително
приложение З1.“
2. Алинеи от 2 до 9 включително се отменят.
§ 3. В чл. 7, ал. 4 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1, 2 и 3“.
§ 4. Член 7а се отменя.
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Подлежащите на вписване обстоятелства относно едноличен т ърговец се
посочват в заявление по образец съгласно
приложение № А1.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1, буква „в“ след думите „че не е
осъден за банкрут,“ се добавя „че не е управител, член на управителен или контролен
орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години,
предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали
неудовлетворени кредитори“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. при промяна на предмета на дейност,
когато той е подчинен на специален режим и
това е условие за регистрацията, се прилага
съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или
друг документ;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея се
правят следните изменения:
а) в буква „б“ накрая думите „чл. 128, ал. 3
от Семейния кодекс“ се заменят с „чл. 173,
ал. 2 от Семейния кодекс“;
б) в буква „в“ думите „по чл. 60а, т. 1 от
Търговския закон“ се заличават.
§ 7. Член 11 се отменя.
§ 8. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Подлежащите на вписване обстоятелства относно събирателно дружество се
посочват в заявление по образец съгласно
приложение № А2.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
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„2. препис от дружествения договор по т. 1,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“.
2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 10. В чл. 15, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. дружественият договор с нотариална
заверка на подписите на съдружниците;
3. препис от дружествения договор по т. 2,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 4 и 5.
3. Досегашната т. 4 става т. 6, като в нея
след д у мите „пояснителни ят док лад към
баланса и годишният отчет на ликвидатора“
се добавя „декларация от ликвидатора за
обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон“.
4. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 11. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Подлежащите на вписване обстоятелства относно командитно дружество се
посочват в заявление по образец съгласно
приложение № А3.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. препис от дружествения договор по т. 1,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“.
2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 13. В чл. 18, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. дружественият договор с нотариална
заверка на подписите на съдружниците;
3. препис от дружествения договор по т. 2,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 4 и 5.
3. Досегашната т. 4 става т. 6, като в нея
след д у мите „пояснителни ят док лад към
баланса и годишният отчет на ликвидатора“
се добавя „декларация от ликвидатора за
обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон“.
4. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се посочват в заявление по образец
съгласно приложение № А4.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
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§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) създава се нова буква „б“:
„б) препис от дружествения договор, съответно учредителния акт, в който личните
данни, освен тези, които се изискват по закон,
са заличени;“
б) досегашните букви „б“, „в“, „г“ и „д“
стават съответно букви „в“, „г“, „д“ и „е“;
в) създава се нова буква „ж“:
„ж) декларация от управителя/управителите, че не е бил лице, обявено в несъстоятелност,
или лице, което е било управител, член на
управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през
последните две години, предхождащи датата на
решението за обявяване на несъстоятелността,
ако са останали неудовлетворени кредитори;“
г) досегашните букви „е“ и „ж“ стават
съответно букви „з“ и „и“.
2. В т. 2, буква „б“ накрая се добавя „(при
извършване на непарична вноска на права, за
учредяването или за прехвърлянето на които
се изисква нотариална форма);“.
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
„3. препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 2, в който
личните данни, освен тези, които се изискват
по закон, са заличени;“
б) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно
т. 4, 5 и 6;
в) създава се нова т. 7:
„7. декларация от управителя/управителите,
че не е лице, обявено в несъстоятелност, или
лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество,
прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на
решението за обявяване на несъстоятелността,
ако са останали неудовлетворени кредитори;“
г) досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 8 и 9;
д) досегашната т. 8 става т. 10, като след
думите „пояснителният доклад към баланса
и годишният отчет на ликвидатора“ се добавя
„декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон“;
е) досегашната т. 9 става т. 11.
2. В ал. 4:
а) създава се нова т. 4:
„4. препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 3, в който
личните данни, освен тези, които се изискват
по закон, са заличени;“
б) досегашната т. 4 става т. 5;
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в) досегашната т. 5 става т. 6, като накрая
се добавя „и писменото съгласие на вносителя
на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при
извършване на непарична вноска на права, за
учредяването или за прехвърлянето на които
се изисква нотариална форма);“
г) досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.
§ 17. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Подлежащите на вписване обстоятелства относно акционерно дружество се
посочват в заявление по образец съгласно
приложение № А5.“
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) създава се нова буква „б“:
„б) препис от устава по буква „а“, в който
личните данни, освен тези, които се изискват
по закон, са заличени;“
б) досегашните букви „б“, „в“, „г“, „д“, „е“,
„ж“, „з“, „и“, „к“, „л“, „м“, „н“, „о“ и „п“ стават
съответно букви „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „и“,
„к“, „л“, „м“, „н“, „о“, „п“ и „р“.
2. В т. 2, буква „б“ накрая се добавя „(при
извършване на непарична вноска на права, за
учредяването или за прехвърлянето на които
се изисква нотариална форма);“.
§ 19. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
„3. препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по
закон, са заличени;“
б) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8;
в) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя
така:
„9. когато капиталът на дружеството се
придобива от едно лице или когато едноличният собственик на капитала прехвърли акции
на други лица – документи, установяващи
съществуването на юридическите лица и удостоверяващи лицата, които ги представляват
по националния им закон, ако не са учредени
по българското право или не са вписани в
търговския регистър – документи, установяващи придобиване, съответно прехвърляне
на акциите, заверено актуално извлечение
от книгата на акционерите за притежателите
на поименни акции, констативен протокол
от органа на управление, установяващ факта
на придобиване, съответно прехвърляне на
акции на приносител, или други документи;“
г) досегашните т. 9 и 10 стават съответно
т. 10 и 11;
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д) досегашната т. 11 става т. 12, като след
думите „пояснителният доклад към баланса и
годишният отчет на ликвидатора“ се добавя
„декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон“;
е) досегашната т. 12 става т. 13.
2. В ал. 4:
а) създава се нова т. 3:
„3. препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по
закон, са заличени;“
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5;
в) досегашната т. 5 става т. 6, като накрая
се добавя „(при извършване на непарична
вноска на права, за учредяването или за
прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);“
г) досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стават
съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
§ 20. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Подлежащите на вписване обстоятелства относно командитно дружество с
акции се посочват в заявление по образец
съгласно приложение № А6.“
§ 21. В чл. 26, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква „в“:
„в) препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон,
са заличени;“.
2. Досегашните букви „в“, „г“, „д“, „е“,
„ж“, „з“, „и“, „к“, „л“, „м“ стават съответно
букви „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „е“, „и“, „к“, „л“,
„м“ и „н“.
§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създават се нови т. 2 и 3:
„2. препис от устава с измененията към
съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по
закон, са заличени;“
б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7;
в) досегашната т. 6 става т. 8, като след
думите „пояснителният доклад към баланса
и годишният отчет на ликвидатора“ се добавя
„декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон“;
г) досегашната т. 7 става т. 9.
2. В ал. 4:
а) създават се нови т. 1 и 2:
„1. препис от устава с измененията към
съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
2. препис от устава по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по
закон, са заличени;“
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б) досегашните т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
и 11 стават съответно т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 и 13.
§ 23. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Подлежащите на вписване обстоятелства относно кооперация се посочват в
заявление по образец съгласно приложение
№ А7.“
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. препис от устава по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по
закон, са заличени;“.
2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
стават съответно т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
§ 25. В чл. 30, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 3 и 4:
„3. препис от устава с измененията към
съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи кооперацията;
4. препис от устава по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по
закон, са заличени;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 5.
3. Досегашната т. 4 става т. 6 и се изменя
така:
„6. декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и
контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3,
ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 и чл. 28в
от Закона за кооперациите;“.
4. Досегашната т. 5 става т. 7.
5. Досегашната т. 6 става т. 8, като след
думите „пояснителният доклад към баланса
и годишният отчет на ликвидатора“ се добавя
„декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон“.
6. Досегашната т. 7 става т. 9.
§ 26. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранен
търговец се посочват в заявление по образец
съгласно приложение № А8.“
§ 27. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. препис от учредителния акт, договора
или устава на чуждестранния търговец по т. 4,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“.
2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9.
§ 28. Член 33а се изменя така:
„Чл. 33а. Подлежащите на вписване обстоятелства относно търговец – публично предприятие, се посочват в заявление по образец
съгласно приложение № А9.“
§ 29. Член 33г се изменя така:
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„Чл. 33г. Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско обединение по
икономически интереси по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета относно
Европейското обединение по икономически
интереси (ЕОИИ), ОВ L 199/85 г., наричан
по-нататък „Регламент (ЕИО) № 2137/85“, се
посочват в заявление по образец съгласно
приложение № А10.“
§ 30. В чл. 33з ал. 1 се изменя така:
„(1) Вписването, промяната в обстоятелствата и заличаването на поделение в Република България на европейско обединение по
икономически интереси със седалище в друга
държава членка се посочват в заявление по
образец съгласно приложение № А11.“
§ 31. Член 33и се изменя така:
„Чл. 33и. Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско дружество
по Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета
относно Устава на европейското дружество
(SE), OB L 294/2001 г., се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А12.“
§ 32. Член 33л се изменя така:
„Чл. 33л. Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско кооперативно
дружество по Регламент (ЕО) № 1435/2003
на Съвета относно Устава на Европейското
кооперативно дружество (SCE), OB L 207/2003,
се посочват в заявление по образец съгласно
приложение № А13.“
§ 33. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно прокура се посочват в заявление
по образец съгласно приложение № Б1.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 4:
„4. декларация от прокуриста, че не е лице,
обявено в несъстоятелност, както и лице, което
е било управител, член на управителен или
контролен орган на дружество, прекратено
поради несъстоятелност през последните две
години, предхождащи датата на решението
за обявяване на несъстоятелността, ако са
останали неудовлетворени кредитори;“
б) досегашната т. 4 става т. 5.
§ 34. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 4:
„4. декларация от новия прокурист, че не е
лице, обявено в несъстоятелност, както и лице,
което е било управител, член на управителен
или контролен орган на дружество, прекратено
поради несъстоятелност през последните две
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години, предхождащи датата на решението
за обявяване на несъстоятелността, ако са
останали неудовлетворени кредитори;“
б) досегашната т. 4 става т. 5.
§ 35. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон се посочват в заявление по
образец съгласно приложение № Б2.“
§ 36. В чл. 37 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 37. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на дружествен дял
се посочват в заявление по образец съгласно
приложение № Б3.“
§ 38. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Променените обстоятелства се посочват
на съответните места в заявлението.“
§ 39. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на търговско предприятие се посочват в заявление по образец
съгласно приложение № Б4.“
§ 40. В чл. 45 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 41. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Подлежащите на вписване обстоятелства относно запор върху дружествен дял
се посочват в заявление по образец съгласно
приложение № Б5.“
§ 42. Член 47а се отменя.
§ 43. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. Подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидация на
търговец – юридическо лице или европейско
обединение по икономически интереси, се
посочват в заявление по образец съгласно
приложение № Б6.“
§ 44. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Основният текст на ал. 3 се изменя така:
„(3) При промяна на обстоятелствата към
заявлението се прилагат:“.
§ 45. В чл. 51 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно прехвърляне на търговско
предприятие и поемане на търговско предприятие от наследник по реда на чл. 60, ал. 2
от Търговския закон се посочват в заявление
по образец съгласно приложение № В1.“
§ 46. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на търговски
дружества се посочват в заявление по образец
съгласно приложение № В2-1 за вливане, сливане, промяна на правната форма, преобразуване на европейско дружество със седалище в
Република България в акционерно дружество
със седалище в Република България и прех-
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върляне на имуществото върху едноличния
собственик, съответно приложение № В2-2 за
разделяне и отделяне.“
§ 47. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 4:
„4. препис от дружествения договор и/или
устава на приемащото дружество по т. 3, в
който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“
б) досегашната т. 4 става т. 5;
в) създава се нова т. 6:
„6. препис от дружествения договор и/или
устава на новоучреденото дружество по т. 5,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“
г) досегашната т. 5 става т. 7;
д) създава се нова т. 8:
„8. съгласията по чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон;“
е) досегашните т. 6, 7, 8, 9 и 10 стават т. 9,
10, 11, 12 и 13;
ж) досегашната т. 11 става т. 14, като думите „Агенцията за приватизация“ се заменят
с „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“;
з) досегашната т. 12 става т. 15.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 4:
„4. препис от дружествения договор и/или
устава на приемащото дружество по т. 3, в
който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“
б) досегашната т. 4 става т. 5;
в) създава се нова т. 6:
„6. препис от дружествения договор и/или
устава на новоучреденото дружество по т. 5,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“
г) досегашната т. 5 става т. 7;
д) създава се нова т. 8:
„8. препис от дружествения договор и/или
устава на преобразуващото се дружество по
т. 7, в който личните данни, освен тези, които
се изискват по закон, са заличени;“
е) досегашната т. 6 става т. 9;
ж) създава се нова т. 10:
„10. съгласията по чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон;“
з) досегашните т. 7, 8, 9 и 10 стават т. 11,
12, 13 и 14;
и) досегашната т. 11 става т. 15, като думите
„Агенцията за приватизация“ се заменят с
„Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“;
к) досегашната т. 12 става т. 16.
3. В ал. 3:
а) създава се нова т. 4:
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„4. препис от дружествения договор и/или
устава на новоучредоното дружество по т. 3,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;“
б) досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8;
в) досегашната т. 8 става т. 9, като думите
„Агенцията за приватизация“ се заменят с
„Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“;
г) досегашната т. 9 става т. 10.
4. В ал. 4, т. 10 думите „Агенцията за приватизация“ се заменят с „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“.
§ 48. Член 56а се изменя така:
„Чл. 56а. Уведомяването на агенцията за
подаване на искова молба за оспорване на
преобразуването и искане за спиране на вписването се извършва със заявление по образец
съгласно приложение № В2-3.“
§ 49. Член 56в се изменя така:
„Чл. 56в. Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества с участие на дружества от
държави – членки на Европейския съюз, или
други държави – страни по споразумението за
Европейското икономическо пространство,
когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България,
се посочват в заявление по образец съгласно
приложение № В2-4 за вливане или сливане.“
§ 50. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. Подлежащите на вписване обстоятелства относно преустройство на кооперации
се посочват в заявление по образец съгласно
приложение № В3-1 при вливане и сливане,
съответно приложение № В3-2 при разделяне
и отделяне.“
§ 51. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 4:
„4. препис от устава на приемащата кооперация по т. 3, в който личните данни, освен
тези, които се изискват по закон, са заличени;“
б) досегашната т. 4 става т. 5;
в) създава се нова т. 6:
„6. препис от устава на новоучредената
кооперация по т. 5, в който личните данни,
освен тези, които се изискват по закон, са
заличени;“
г) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 4:
„4. препис от устава на приемащата кооперация по т. 3, в който личните данни, освен
тези, които се изискват по закон, са заличени;“
б) досегашната т. 4 става т. 5;
в) създава се нова т. 6:
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„6. препис от устава на новоучредената
кооперация по т. 5, в който личните данни,
освен тези, които се изискват по закон, са
заличени;“
г) досегашната т. 5 става т. 7;
д) създава се нова т. 8:
„8. препис от устава на преустройващата
се кооперация по т. 7, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон,
са заличени;“
е) досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 9 и 10.
§ 52. Член 60а се изменя така:
„Чл. 60а. Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на европейско
кооперативно дружество със седалище в Република България в кооперация със седалище в
Република България се посочват в заявление
по образец съгласно приложение № В3-3.“
§ 53. В чл. 61, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав, в който личните данни,
освен тези, които се изискват по закон, са
заличени;“.
§ 54. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. препис от подлежащия на обявяване акт
по т. 1, в който личните данни, освен тези,
които се изискват по закон, са заличени;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
3. Създава се т. 4:
„4. други документи съгласно изискванията
на закон.“
§ 55. Създава се раздел ХХа в глава втора:
„Раздел ХХа
Заявление за обявяване на годишни финансови отчети
„Чл. 62а. (1) Подлежащите на обявяване
годишни финансови отчети се представят
за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г2, като видът на
акта, представен за обявяване, се отбелязва
в група „Обявени актове“ с единствено поле
№ 1001 „Описание на обявения акт“, в което
се отбелязва „Годишен финансов отчет“ и
се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подлежащият на обявяване годишен финансов отчет в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
2. документите, които доказват изпълнение
на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет.“
§ 56. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. При запазване на фирма се подава
заявление по образец съгласно приложение
№ Д1.“
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§ 57. Член 63а се изменя така:
„Чл. 63а. За издаване на удостоверения за
законосъобразност се подава заявление по
образец съгласно приложение № Е1.“
§ 58. Създава се раздел ХХІб в глава втора :
„Раздел ХХІб
Заявление за изпълнение на указания
„Чл. 63ж. За отстраняване на нередовност
по дадени от длъжностно лице по регистрацията указания се подава заявление по образец съгласно приложение № Ж1, в което се
посочват номерът на заявлението, по което
са дадени указанията, данни за заявителя и
документите, които се прилагат.“
§ 59. Създава се раздел ХХІв в глава втора:
„Раздел ХХІв
Заявление за данни за заявител
„Чл. 63з. Когато заявителите са повече от
броя на предвидените полета в съответното
заявление на хартиен носител, се подава допълнително заявление по образец съгласно
приложение № З1, в което се посочват данни за заявителите, непосочени в основното
заявление.“
§ 60. Наименованието на раздел І от глава
трета се изменя така:
„Раздел І
Електронни партиди и списък на запазени
фирми“
§ 61. В чл. 64, ал. 1 думите „отделно дело
в електронна форма“ се заменят с „отделна
електронна партида“.
§ 62. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронната партида на търговеца или
клонът на чуждестранния търговец се състои
от две части – част „Вписани обстоятелства“
и част „Обявени актове“.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) По електронната партида на търговеца
се оповестяват указанията на длъжностното
лице по регистрацията за отстраняване на нередовност по подадено заявление за вписване,
заличаване или обявяване, когато към заявлението не са приложени всички документи,
които се изискват по закон, или не е платена
дължимата държавна такса. Указанията за
нерегистрираните търговци се оповестяват на
електронната страница на агенцията.“
§ 63. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 16:
а) създава се нова т. 2:
„2. поле № 207а „Договор за залог на дружествен дял“, в което се отбелязват номер
и дата на договора;“
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б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.
2. Алинея 23 се изменя така:
„(23) В раздел „Залог на дружествен дял“
група „Подновяване на вписването на залога“
съдържа единствено поле № 224, в което се
вписва подновяването на вписан залог и информационната система попълва в автоматичен
режим датата на вписване на подновяването.“
3. В ал. 27:
а) създава се нова т. 2:
„2. поле № 305а „Договор за залог на търговско предприятие“;“
б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.
4. Алинея 35 се изменя така:
„(35) В раздел „Залог на търговско предприятие“ група „Подновяване на вписването
на залога“ с единствено поле № 326, в което
се вписва подновяването на вписан залог и
информационната система попълва в автоматичен режим датата на вписване на подновяването.“
5. Създава се ал. 48:
„(48) Раздел „Указания“ съдържа единствено
поле № 1100 „Указания“, в което се оповестяват указанията на длъжностното лице по
регистрацията в случаите, когато към заявлението не са приложени всички документи,
изискващи се по закон, или когато не е платена
дължимата държавна такса.“
§ 64. Член 73 се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Заявленията за вписване и за заличаване
на обстоятелства и заявленията за обявяване
на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само
по електронен път.“
§ 65. В чл. 88 ал. 3 се изменя така:
„(3) Към органите на държавната власт и
местното самоуправление при необходимост
агенц и я та може да изп раща елек т ронни
изявления, като ги записва върху външни
носители.“
§ 66. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронните документи се съставят
от агенцията за изпращане по електронен път
във файлови формати, определени от изпълнителния директор на агенцията, които имат
възможност да включат в себе си електронен
подпис“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 67. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеж дат по
реда на постъпването им отделно от другите
заявления.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 68. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Длъжностното лице по регистрацията извършва проверката по чл. 21 от Закона
за търговския регистър.“
§ 69. В чл. 92 думите „чл. 91“ се заменят
с „чл. 21 от Закона за търговския регистър“.
§ 70. Създава се чл. 92а:
„Чл. 92а. (1) Когато към заявлението на
търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи,
които се изискват по закон, или когато не е
платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на
заявителя за отстраняване на нередовността.
(2) В срок до 3 работни дни от постъпване
на заявлението заявителят може да отстрани
нередовността и да представи посочените от
длъжностното лице по регистрацията документи със съответното заявление. В този
случай постъпилите по електронната партида
на търговеца заявления не се разглеждат до
извършване на вписване или постановяване
на отказ по заявлението, по което са дадени
указания.“
§ 71. В чл. 93, ал. 1 думите „чл. 91“ се
заменят с „чл. 21 от Закона за търговския регистър“, а след думата „изисквания“ се добавя
„или не са изпълнени указанията по чл. 92а“.
§ 72. В чл. 94, ал. 1 думите „чл. 91“ се
заменят с „чл. 21 от Закона за търговския
регистър“.
§ 73. В чл. 108 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Агенцията осигурява визуализиране по
партидата на всеки търговец на указанията
на длъжностното лице по регистрацията за
отстраняване на нередовност по подадено
заявление за вписване, заличаване или обявяване, както и визуализиране от централната
страница за вход в търговския регистър на
указанията по подадени от нерегистрирани
търговци заявления.
(4) Агенцията осигурява визуализиране по
партидата на всеки търговец на актуалния
му дружествен договор/учредителен акт/устав,
в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени.“
§ 74. В чл. 109, ал. 1 след думите „извършва справка в“ се добавя „базата данни,
съставляваща“.
§ 75. Създава се чл. 112а:
„Чл. 112а. (1) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.
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(2) Сертификат за регистриран достъп до
делото на търговеца се предоставя в териториалните звена на агенцията след подаване на
молба по образец и представяне на документ
за самоличност.
(3) Служител в съответното териториално
звено, определено от изпълнителния директор
на агенцията, въвежда данните на молителя и
предоставя на лицето, подало молбата, и код
за еднократно активиране на регистрирания
достъп до делата на търговците, регистрирани
в търговския регистър.
(4) Сертификатът за достъп до делата на
търговците се получава от електронната страница на търговския регистър след въвеждане
на кода по ал. 3.“
§ 76. В чл. 138 думите „§ 5, ал. 5“ се заменят с „§ 5б, ал. 5“.
§ 77. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2б:
„§ 2б. (1) Пререгистрацията по § 5а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър (Нов – ДВ, бр. 34
от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) се извършва
въз основа на изпратено от съда удостоверение
за актуално състояние в електронна форма,
подписано с електронен подпис при условията
и по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис, електронно копие от
актуалния към 31 декември 2007 г. учредителен акт, дружествен договор или устав, както
и заявлението на заинтересованото лице за
пререгистрация и обявяване в ликвидация с
приложените към него документи.
(2) Електронното подаване на информацията се осъществява чрез интерфейс, предоставен
от агенцията, като документите се изпращат
в определени от агенцията формати.
(3) Агенцията пререгистрира търговеца,
вписва ликвидацията, назначава и вписва
за ликвидатори лицата, вписани като техни
представляващи, или лицето, посочено от
заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, когато то е поискало това със
заявлението по § 5а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския
регистър.
(4) Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Когато
т ърговецът не разполага със средст вата,
заинтересованото лице осигурява собствени
средства за извършване на ликвидацията,
включително и за заплащане възнаграждението на ликвидатора.
(5) В случаите извън хипотезите на ал. 3
ликвидатор се назначава служебно по реда
на глава седма, раздел ІІ.“
§ 78. Приложенията към чл. 6, ал. 1 се
изменят така:
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„Приложения
към чл. 6, ал. 1

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно едноличен търговец
Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

А1

Б1

Б2

З1

Г1

пререгистрация на търговеца / клона на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

1/4

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр.

№

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец A1

първоначално вписване
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2. Фирма
4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД
18. Физическо
лице-търговец

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

име

ЕГН / ЛНЧ

Държава

27. Заличаване
на търговеца
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр..

2/4

бл.

вх.

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец A1

район (за градове с районно деление)
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Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

Приложени документи

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

3/4

вх.

ет.

ап.

Актът за смърт на едноличния търговец
Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Завещание
Лиценз
Образец от подписа на търговеца
Препис от съдебно решение за поставяне под запрещение
Разрешение
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР.
Удостоверение за наследници
Удостоверение за професионална правоспособност
Удостоверение за раждане
(в случаите по чл. 128, ал. 3 СК)
Удостоверение за сключен граждански брак (в случаите по чл. 128, ал. 3 СК)
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите
по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник
Удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на попечител
Удостоверение по чл. 5, ал. 10 КСО
Други

Подпис

стр..

бл.

Приложения

Описание
Документи от предходно заявление

№

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец A1

Номер на
предходно заявление

бул. / ул
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Указания за попълване

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец A1

І. Заявление А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец съдържа полета, обединени в групи, в които
данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код
на търговеца, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване на търговеца, а при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната
фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление", в което се отбелязва, когато има продължение към заявлението, като се посочват
оставащите допълнителни заявления, подредени в намаляваща поредност; това поле не се попълва при подаване на заявление по
електронен път;
б) поле "Вид на вписването", в което се отбелязва дали заявлението е за първоначално вписване, пререгистрация на
търговеца/клона на чуждестранния търговец или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя", в което се отбелязва едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което едноличният търговец упражнява дейността си и се
подписва без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за
правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на
апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон,
факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на
територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на
сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на едноличния търговец;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца,
класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 18 "Физическо лице-търговец", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на физическото лице-търговец;
ж) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на едноличния
търговец.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път", в което се посочва дали заявителят желае да получава от
агенцията отказ по заявеното вписване/обявяване по електронен път;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронна поща за получаване на отказ по заявеното
вписване/обявяване от агенцията, ако заявителят е заявил съгласие за получаване на отказ по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле "Подпис", което съдържа подпис на заявителя; когато заявлението се подава по
електронен път, това поле не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по
образец А1, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и
"Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се
прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато заявителят заявява за вписване промяна на обстоятелство, при която вписаното обстоятелство вече не
съществува, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които
не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за
вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно
отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
стр..
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно събирателно дружество

Идентификация
номер

ЕИК

Идентификация

година

код на съд

фирмено дело

фирма

няма
има

Вид на
вписването

А2

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

З1

Г1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клона на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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вх.

ет.

адвокат с изрично пълномощно

търговецът
друго лице в предвидените по закон случаи

бл.

ап.

Заявление

Допълнително
заявление

за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

Уточнение относно заявлението

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

търговецът
друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

търговецът
друго лице в предвидените по закон случаи

№

вх.

ет.

адвокат с изрично пълномощно
прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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бл.

ап.

за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

Име

бл.

Заявление

Качество
на заявителя

№

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

2. Фирма
4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

област

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

7а. Лица,
на които е
възложено
управлението

име / фирма / наименование
1.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

8. Начин на
управление

заедно
поотделно
по друг начин

10.
Представители

име / фирма / наименование
1.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

16. Срок на
дружеството

ден

месец

година

начинът, по който се определя срокът
или

17. Специални
условия

дружеството е консорциум
20. име / фирма / наименование
Неограничено 1.
отговорни ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
съдружници
държава
област

община

населено място

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име / фирма / наименование
2.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

заличаване

БРОЙ 101

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
4.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
5.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

27. Заличаване
на търговеца

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

район (за градове с районно деление)

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Акт за смърт на съдружник
Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Годишен отчет на ликвидатора
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ прекратяването на съдружник—юридическо лице
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Дружествен договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците
Препис от дружествения договор, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Завещание
Лиценз
Образците от подписите на лицата, които представляват дружеството
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Протокол за разпределение на имуществото на дружеството
Разрешение
Решение на съдружниците
Решение на съдружниците за прекратяване на членство (по чл. 96, ал. 2 ТЗ)
Решение на съответния орган на юридическото лице—съдружник за участие в събирателното дружество
Съдебно решение за изключване на съдружник
Съдебно решение за поставяне на съдружник под запрещение
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР
Удостоверение за наследници
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на
НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 КСО
Декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273 от ТЗ
Други

Подпис
Подпис
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

І. Заявление А2 за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество съдържа полета, обединени в групи, в
които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код
на търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване на търговеца; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната
фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност, без да се
посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за
правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон,
факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на
територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на
сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на събирателното дружество;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца,
класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 7а "Лица, на които е възложено управлението", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/
наименованието и ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците
да управляват дружеството (когато управлението е възложено на един или няколко съдружници);
ж) поле № 8 "Начин на управление", в което се отбелязва начинът на управление ("заедно", "поотделно" или "по друг
начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се
управлява само от едно лице;
з) поле № 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/код по
БУЛСТАТ, на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да представляват
дружеството (когато представляването е възложено на един или няколко съдружници);
и) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по
друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се
управлява само от едно лице;
к) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено
дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
л) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е консорциум, се отбелязва това обстоятелство;
м) поле № 20 "Неограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното
място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа,
номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието,
ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и
адресът на управление на съдружниците;
н) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на събирателното
дружество.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
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6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват
от предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле
не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по
образец А2, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и
"Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се
прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се
отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които
не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за
вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно
отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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ВЕСТНИК
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно командитно дружество

Идентификация
номер

ЕИК

Идентификация

година

код на съд

фирмено дело

фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма

Вид на
вписването

А3

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

З1

Г1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клона на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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има

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

бул. / ул

Качество
на заявителя

Име

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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заличаване
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Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

2. Фирма
Изписва се фирмата включително правната форма

4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

бл.

вх.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава
община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ет.
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България
област
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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заличаване

С Т Р.

7а. Лица,
на които е
възложено
управлението

име / фирма / наименование
1.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

8. Начин на
управление

заедно
поотделно
по друг начин

име / фирма / наименование
1.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

16. Срок на
дружеството

ден

месец

година

начинът, по който се определя срокът
или

17. Специални
условия

дружеството е консорциум

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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20. име / фирма / наименование
Неограничено 1.
отговорни ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
съдружници
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
4.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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заличаване

С Т Р.

име / фирма / наименование
5.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

21. Ограничено име / фирма / наименование
отговорни 1.
съдружници ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул
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име / фирма / наименование
4.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

5.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

27. Заличаване
на търговеца

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Акт за смърт на съдружник
Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Годишен отчет на ликвидатора
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ прекратяването на съдружник—юридическо лице
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Дружествен договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците
Препис от дружествения договор, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени

Образци от подписите на неограничено отговорните съдружници
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Протокол за разпределение на имуществото на дружеството
Разрешение
Решение на съдружниците
Решение на съдружниците за прекратяване на членство (по чл. 96, ал. 2 ТЗ)
Решение на съответния орган на юридическо лице—съдружник за участие в командитното дружество
Съдебно решение за изключване на съдружник
Съдебно решение за поставяне на съдружник под запрещение
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР
Удостоверение за наследници
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на
НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Декларация от ликвидатора за обстоятелство по чл.273 от ТЗ
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Указания за попълване
І. Заявление А3 за вписване на обстоятелства относно командитно дружество съдържа полета, обединени в групи, в които
данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код
на търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване. При заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление. Когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец. Полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се
посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за
правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон,
факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на
територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на
сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на командитното дружество;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца,
класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 7а "Лица, на които е възложено управлението", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/
наименованието и ЕИК/код по БУЛСТАТ, на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на
съдружниците да управляват дружеството (когато управлението е възложено на един или няколко съдружници);
ж) поле № 8 "Начин на управление", в което се посочва начинът на управление (заедно, поотделно или по друг начин).
Полето не се попълва, когато дружеството се управлява само от едно лице;
з) поле № 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/код по
БУЛСТАТ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да представляват дружеството
(когато представляването е възложено на един или няколко съдружници);
и) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по
друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява). Полето не се попълва, когато дружеството се
управлява само от едно лице;
к) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено
дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
л) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е консорциум, се отбелязва това обстоятелство;
м) поле № 20 "Неограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното
място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа,
номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието,
ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и
адресът на управление на неограничено отговорните съдружници;
н) поле № 21 "Ограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното
място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа,
номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието,
ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и
адресът на управление на ограничено отговорните съдружници;
о) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на командитното
дружество.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване дали заявителят желае да получава от
агенцията отказ по заявеното вписване по електронен път;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронна поща за получаване на отказа, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването му по електронен път;

С Т Р.
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в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които ще се ползват
от предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. Когато заявлението се подава по електронен път, това поле
не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по
образец А3, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и
"Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се
прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се
отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които
не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за
вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно
отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно дружество с ограничена отговорност

Идентификация
фирмено дело

номер

година

код на съд

фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

А4

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

Г1

З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клона на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ап.
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ЕИК

Идентификация

С Т Р.
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Име

ВЕСТНИК
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

бул. / ул

Качество
на заявителя

Име

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

вх.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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2. Фирма
4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

заличаване

Основни обстоятелства

Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ж.к.
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7. Управители

ВЕСТНИК

име
1.

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

държава

ЕГН / ЛНЧ
име

2.

държава

ЕГН / ЛНЧ
име

3.

държава

ЕГН / ЛНЧ

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно

ден

месец

година

начинът, по който се определя срокът
или

17. Специални
условия

дружеството е холдинг
19. Съдружници

дружеството е консорциум

име / фирма / наименование
1.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

размер на дяловото участие
име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

лв.

чуждестранно ЮЛ

държава

размер на дяловото участие
лв.
име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

размер на дяловото участие
лв.
име / фирма / наименование
4.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

размер на дяловото участие
лв.

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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по друг начин

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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заличаване

БРОЙ 101

име / фирма / наименование
5.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

размер на дяловото участие
лв.

23. Едноличен
собственик на
капитала
24. Прехвърляне
на дружествен
дял

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

1. ПРЕХВЪРЛИТЕЛ
име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

дата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял

размер на дяловото участие
лв.
2. ПРЕХВЪРЛИТЕЛ
име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

размер на дяловото участие
лв.

ПРАВОПРИЕМНИК

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

дата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял

размер на дяловото участие
лв.
3. ПРЕХВЪРЛИТЕЛ
име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

размер на дяловото участие
лв.

ПРАВОПРИЕМНИК
име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

дата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял

размер на дяловото участие
лв.

27. Заличаване
на търговеца
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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лв.

ПРАВОПРИЕМНИК
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размер на дяловото участие

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Капитал
31. Размер

лв.

32. Внесен
капитал

лв.
1.

стойност
лв.
2.

стойност
лв.
3.

стойност
лв.
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33. Непарична
вноска

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.
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ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Акт за смърт на съдружник
Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Баланс към датата на решението за увеличаване на капитала
Годишен отчет на ликвидатора
Декларация за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата
на държавата в търговските дружества с държавно участие
Декларация на управителя по чл. 151, ал. 2 ТЗ
Декларация по чл. 264 от ДОПК (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим
имот или моторно превозно средство)
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
Доказателство за спазване на изискванията по чл. 150 ТЗ
Доказателство, че вносителят е носител на правата — предмет на непаричната вноска
Доказателство, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането
(при при извършване на непарична вноска с предмет вземане)
Доказателство, че поканите до съдружниците за свикване на общо събрание са връчени
Документ за внесен капитал
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Дружествен договор/ Учредителен акт
Препис от Дружествен договор/Учредителен акт в който личните данни, освен тези, които се изискват по
закон са заличени
Завещание
Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ
Лиценз
Молба за приемане на нов съдружник
Молба от наследника за приемането му за съдружник
Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя/управителите
Писмено предизвестие за напускане на съдружник
Писмено съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на
подписа му
Писмено уведомление за напускане от управителя до дружеството (по чл. 141, ал. 5 ТЗ)
Покани до съдружниците за свикване на общо събрание
Пояснителен доклад към баланса
Предупреждение за изключване на съдружник по чл. 126 ТЗ
Препис от съдебно решение за обявяване на съдружник в несъстоятелност
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Препис от съдебно решение за поставяне под запрещение на съдружник
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Разрешение
Решение за изключване на съдружник
Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Решение за прекратяване с ликвидация на съдружник—юридическо лице
Решение за разпределение на имуществото на дружеството
Решение на едноличния собственик на капитала
Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител
Решение на общото събрание
Решение на съответния орган на юридическо лице—съдружник, за участие в дружеството
с ограничена отговорност
Решение на учредителите за назначаване на управител
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР.
Удостоверение за наследници
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на
НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Удостоверение за смърт на съдружник
Декларация от ликвидатора за обстоятелства по чл.273 от ТЗ

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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І. Заявление А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност съдържа полета, обединени в
групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код
на търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване на търговеца; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната
фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се
посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за
правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон,
факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на
територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на
сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца,
класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
ж) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или
"по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството
се представлява само от едно лице;
з) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено
дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
и) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва;
к) поле № 19 "Съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по
БУЛСТАТ на съдружниците, както и размерът на дяловото им участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване);
л) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично дружество с ограничена отговорност се
посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на
капитала;
м) поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/
наименованието и ЕИК /кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя/прехвърлителите; името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/
наименованието и ЕИК /кодът по БУЛСТАТ на правоприемника/правоприемниците, размерът на дяловото участие и датата, на
която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял; когато се попълва това поле, заявителят задължително попълва
и съответните промени в поле № 19 "Съдружници" и/или поле № 23 "Едноличен собственик на капитала".
н) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на дружеството с
ограничена отговорност;
5. група "Капитал" със следните полета:
а) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;
б) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
6. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
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7. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват
от предходно заявление;
8. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле
не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по
образец А4, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и
"Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се
прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се
отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които
не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за
вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно
отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно акционерно дружество

Идентификация
ЕИК

Идентификация

фирмено дело

номер

година

код на съд

фирма

има

Вид на
вписването

А5

Б1

Б2

Б4

Б6

З1

Г1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клона на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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Допълнително
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A5

Уточнение относно заявлението
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Качество
на заявителя

Име

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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заличаване

Основни обстоятелства

Изписва се фирмата без правната форма

2. Фирма
4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава
община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

6. Предмет на
дейност

дружеството е банка
6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

дружеството е застраховател

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

10.
Представители

име/фирма/наименование
1.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
2.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
3.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

12. Съвет на
директорите

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

или

начинът, по който се определя мандатът

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр . 4/12

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

държава

ЕГН/ЛНЧ

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
6.

С Т Р. 4 5

заличаване

БРОЙ 101

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
7.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

8.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

9.

13. Управителен
съвет

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

или

начинът, по който се определя мандатът

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

7.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

8.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

9.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име/фирма/наименование
1.

46

ДЪРЖАВЕН

14. Надзорен
съвет

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

или

ВЕСТНИК

начинът, по който се определя мандатът

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

7.

16. Срок на
дружеството

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

ден

месец

година

начинът, по който се определя срокът
или

17. Специални
условия

дружеството е холдинг
23. Едноличен
собственик на
капитала

дружеството е консорциум

име/фирма/наименование
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име/фирма/наименование
6.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

заличаване

БРОЙ 101

23б. Холдингово
европейско
дружество
като акционер

фирма
ЕИК
Седалище и адрес на управление на акционера - холдингово европейско дружество
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Попълва се, когато акционерът - холдингово дружество има седалище в друга държава-членка
компетентен орган по регистрацията

Взето е решение на общото събрание на акционерите по чл. 73б от Търговския закон

27. Заличаване

Капитал
31. Размер

31a. Акции

лв.

вид акции

брой акции

номинална стойност
лв.
лв.
лв.
лв.

права за отделни класове акции

особени условия за прехвърляне на акции

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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24a.Скрита
непарична
вноска

номер на регистрацията
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

32. Внесен
капитал
33. Непарична
вноска

лв.
1. вид

стойност
лв.

стойност
лв.
3. вид

стойност
лв.

34. Решение
за обратно
изкупуване на
акции

взето решение

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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2.вид

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Акт за смърт на едноличен собственик на капитала
Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Баланс към датата на решението за увеличаване на капитала
Годишен отчет на ликвидатора
Декларация е за съответствие с изискванията на чл. 22 от Правилника за реда за упражняване правата
на държавата в търговските дружества с държавно участие
Декларации по чл. 160, ал. 2 ТЗ от учредителите
Декларация на членовете на съвета на директорите по чл. 151, ал. 2 ТЗ
Декларация на членовете на управителния съвет по чл. 151, ал. 2 ТЗ
Декларация от едноличния собственик на капитала за придобиване на акциите на дружеството
Декларация по чл. 264 от ДОПК (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим
имот или моторно превозно средство)
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Доказателства за представителната власт на пълномощниците
Доказателства за спазване на особените изисквания на ЗППЦК
Доказателство за спазване изискването на чл. 194, ал. 3 ТЗ
Доказателство за спазване на изискванията по чл. 150 ТЗ
Доказателство, че вносителят е носител на правата — предмет на непаричната вноска
Доказателство, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането (при извършване на непарична
вноска с предмет вземане)
Документ (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност за член
на управителен орган
Документ за внесен капитал
Документ за внесена държавна такса
Документ за внесена в банка разлика между номинална и емисионна стойност на новите акции
Документ, установяващ придобиването на акции
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Заверено актуално извлечение от книгата на акционерите
Завещание
Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ

Констативен протокол от органа на управление, установяващ факта на придобиване на акции на приносител
Лиценз
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр . 9/12

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

ВЕСТНИК

Нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 2 ТЗ на член на орган на управление на
дружеството
Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на лице, овластено да представлява
дружеството
Одобрение от БНБ
Писмено съгласие на вносителя на непарична вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му
Писмено уведомление за напускане от член на съвет до дружеството (по чл. 233, ал. 5 ТЗ)
Покана за свикване на общо събрание
Потвърждение на проспект
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Протокол от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет
Протокол от заседание на съвета на директорите/ управителния съвет за избор на лице, което да представлява
дружеството
Протокол от учредителното събрание съгласно чл. 163, ал. 4 ТЗ
Разрешение
Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Решение за разпределение на имуществото на дружеството
Решение на едноличния собственик на капитала
Решение на квесторите
Решение на акционерите от определен клас акции
Решение на компетентния орган на юридическо лице — член на съвет за определяне на представител за
изпълнение на задълженията му в съвета
Решение на надзорния съвет
Решение на общото събрание
Решение на съвета на директорите
Решение на съответния орган на юридическо лице—учредител за участие в акционерното дружеството
Решение на управителния съвет
Списък на акционерите, присъствали на общото събрание
Списък на лицата, записали акции при учредяването
Списък на лицата, записали новите акции
Списък на пълномощниците, присъствали на общото събрание
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР.
Удостоверение за наследници
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на
НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Устав
Учредителен акт
Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Декларация от ликвидатора за обстоятелства по чл. 273 от ТЗ
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Документи от предходно заявление

С Т Р.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Указания за попълване

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

І. Заявление А5 за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество
се подава само по електронен път и съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код на
търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при подаване
на заявление за първоначално вписване на търговеца; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице
в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност, без да се
посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната
форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента
или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на
електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с
населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа,
номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на акционерното дружество, а ако дружеството е
банка или застраховател, това се отбелязва;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в
Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 10 "Представители", в което се посочват името/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицата,
представляващи дружеството, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, представляващи
юридическото лице - представител;
ж) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по
друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява) това поле не се попълва, когато дружеството се
представлява само от едно лице;
з) поле № 12 "Съвет на директорите", в което се посочва датата на изтичането на мандата му или се описва начинът, по който
той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на съвета на
директорите;
и) поле № 13 "Управителен съвет", в което се посочва датата на изтичането на мандата му или се описва начинът, по който
той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на
управителния съвет;
к) поле № 14 "Надзорен съвет", в което се посочва датата на изтичането на мандата му или се описва начинът, по който той
се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на надзорния
съвет;
л) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството,
или се описва начинът, по който той се определя, ако в устава е уговорен срок;
м) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на дружеството (например публично дружество, цел), а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва;
н) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично акционерно дружество се посочват името и ЕГН/
ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
о) поле № 23б "Холдингово европейско дружество като акционер", в което се посочват фирмата, ЕИК, седалището и адресът
на управление на акционера - холдингово европейско дружество, както и компетентният орган по регистрация и данни за регистрацията
му, когато акционерът - холдингово европейско дружество, има седалище в друга държава членка;
п) поле № 24а "Скрита непарична вноска", в което се отбелязва обстоятелството, че е взето решение на общото събрание на
акционерите по чл. 73б от Търговския закон;
р) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на акционерното
дружество;
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5. група "Капитал" със следните полета:
а) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;
б) поле № 31а "Акции", в което се посочват видът, броят и номиналната стойност на акциите, правата за отделните класове
акции и особените условия за тяхното прехвърляне;
в) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
г) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава;
д) поле № 34 "Решение за обратно изкупуване на акции” за отбелязване на обстоятелството, че е взето решение за обратно
изкупуване на акции;
6. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
7. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
ІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІІІ. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за
обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и
обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със
съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно командитно дружество с акции

Идентификация
номер

ЕИК

Идентификация

година

код на съд

фирмено дело

фирма

Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

А6

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

З1

Г1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клон на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

. 1/11

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ап.
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Уточнение относно заявлението

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Качество
на заявителя

Име

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ж.к.
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заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

2. Фирма
4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава
община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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България
област

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

10.
Представители

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
2.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
3.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

12. Съвет на
директорите

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

16. Срок на
дружеството

ден

месец

или

година

начинът, по който се определя мандатът

начинът, по който се определя срокът
или

17. Специални
условия

дружеството е холдинг

дружеството е консорциум

име / фирма / наименование

20.
Неограничено 1.
отговорни ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
съдружници
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул
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С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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заличаване

БРОЙ 101

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
4.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
5.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

27. Заличаване
на търговеца
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район (за градове с районно деление)

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

Капитал

31. Размер
31a. Акции

лв.
вид акции

брой акции

номинална стойност
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

права за отделни класове акции

32. Внесен
капитал

33. Непарична
вноска

лв.

вид

стойност
лв.

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр . 6/11

Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции A6

особени условия за прехвърляне на акции

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

заличаване

БРОЙ 101

33. Непарична
вноска

вид

стойност

33. Непарична
вноска

вид

стойност
лв.

34. Решение
за обратно
изкупуване на
акции

взето решение

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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лв.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Акт за смърт на съдружник
Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Баланс към датата на решението за увеличаване на капитала
Годишен отчет на ликвидатора
Декларации по чл. 160, ал. 2 ТЗ от учредителите
Декларация на членовете на съвета на директорите по чл. 151, ал. 2 ТЗ
Декларация по чл. 264 от ДОПК (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим
имот или моторно превозно средство)
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Доказателства за спазване на особените изисквания на ЗППЦК
Доказателство за спазване на изискванията по чл. 150 ТЗ
Доказателство, че вносителят е носител на правата — предмет на непаричната вноска
Доказателство, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането (при извършване на
непарична вноска с предмет вземане)
Документ за внесен капитал
Документ за внесена държавна такса
Документ за внесена разлика между номинална и емисионна стойност на новите акции
Документ за спазване изискването на чл. 194, ал. 3 ТЗ
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ
Лиценз
Нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 2 ТЗ от член на съвета на директорите на
дружеството

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Приложения
Номер на
предходно заявление

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Нотариално заверено съгласие и образец от подписите на лицата, овластени да представляват
дружеството
Писмено съгласие на вносителя на непарична вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му
Потвърждение на проспект
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Протокол от заседание на съвета на директорите за избор на лица, които да представляват дружеството
Протокол от учредителното събрание съгласно чл. 163, ал. 4 ТЗ
Разрешение
Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Решение за разпределение на имуществото на дружеството
Решение на компетентния орган на юридическо лице — съдружник за определяне на представител за
изпълнение на задълженията му в съвета на директорите
Решение на общото събрание
Решение на съвета на директорите
Решение на компетентния орган на юридическо лице — съдружник за участие в командитното дружество с акции
Списък на лицата, записали акции при учредяването
Списък на лицата, записали новите акции
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР.
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ
съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Устав
Учредителен договор
Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Декларация от ликвидатора за обстоятелства по чл. 273 от ТЗ
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Приложени документи

Документи от предходно заявление
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Указания за попълване

Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции A6

І. Заявление А6 за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции се подава само по електронен път и
съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код
на търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване на търговеца; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната
фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност, без да се
посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за
правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон,
факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на
територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на
сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност" в което се посочва предметът на дейността на командитното дружество с акции;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца,
класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 10 "Представители", в което се посочват името/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК или код по БУЛСТАТ на
лицата, представляващи дружеството, както и име и ЕГН/ЛНЧ на лицата, представляващи юридическото лице - представител;
ж) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или
"по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява) това поле не се попълва, когато дружеството се
представлява само от едно лице;
з) поле № 12 "Съвет на директорите", в което се посочва датата на изтичане на мандата му или се описва начинът, по
който той се определя;
и) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено
дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в устава е уговорен срок;
к) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на дружеството (например цел, а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва);
л) поле № 20 "Неограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното
място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа,
номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата, ЕИК/кодът по
БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът
на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на
управление на неограничено отговорните съдружници;
м) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на командитното
дружество с акции;
5. група "Капитал" със следните полета:
а) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;
б) поле № 31а "Акции", в което се посочват видът и броят на акциите, номиналната стойност на отделната акция,
правата на отделните класове акции и особените условия за прехвърляне на акции;
в) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
г) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава
д) поле № 34 "Решение за обратно изкупуване на акции", в което се отбелязва обстоятелството, че е взето решение за
обратно изкупуване на акции.
6. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
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в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
7. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват
от предходно заявление;
ІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІІІ. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за
обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и
обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със
съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно кооперация

Идентификация
номер

ЕИК

Идентификация

година

код на съд

фирмено дело

фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

А7

Б1

Б2

Б4

Б6

З1

Г1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клон на чуждестранния търговец

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Име
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

Качество
на заявителя

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр . 2/8

бл.

ап.

за вписване на обстоятелства относно кооперация A7

3.

Заявление

Име

№

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

2. Фирма
4. Изписване
на чужд език

заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

5. Седалище и
адрес на
управление

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

6. Предмет на
дейност

кооперацията е застраховател
6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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заличаване

БРОЙ 101

име/фирма/наименование

9. Председател

държава

ЕГН/ЛНЧ

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

13. Управителен
съвет

или

начинът, по който се определя мандатът

име
1.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
2.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
4.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
5.

ЕГН/ЛНЧ

държава

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
7.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
8.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
9.

13а.
Подгласници в
управителния
съвет

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
1.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
2.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН/ЛНЧ

държава
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име
6.

68

ДЪРЖАВЕН

15. Контролен
съвет

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

или

начинът, по който се определя мандатът

име
1.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

2.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

3.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

4.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

5.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

6.

име
1.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

2.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

3.

държава

ЕГН/ЛНЧ

25. Отговорност
над дялови
вноски

лв.

27. Заличаване
на търговеца

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
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15а.
Подгласници
в контролния
съвет

държава

ЕГН/ЛНЧ

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

Адрес
на територията
на страната

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Aктуално извлечение от книгата на член-кооператорите
Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Годишен отчет на ликвидатора
Декларация от член на контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗК
Декларация от член на управителния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗК
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Декларация от председателя на кооперацията за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5
и чл. 28 в ЗК
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - кооператор, правната му форма (кооперация)
и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
Лиценз
Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на лице, което представлява кооперацията
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Протокол от учредително събрание
Разрешение
Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Решение за разпределение на имуществото на дружеството
Решение на общите събрания на кооперациите за обединяване
Решение на общото събрание на кооперацията
Свидетелства за съдимост на членовете на контролния съвет
Свидетелства за съдимост на членовете на управителния съвет
Свидетелство за съдимост на председателя на кооперацията
Списък на присъстващите на общото събрание член-кооператори с подпис на всяко лице
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР.
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ
съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Устав
Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Декларация от ликвидатора за обстоятелства по чл. 273 от ТЗ
Други

Подпис
Подпис
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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стр
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Указания за попълване
І. Заявление А7 за вписване на обстоятелства относно кооперация съдържа полета, обединени в групи, в които данните се
попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код на
кооперацията, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на кооперацията, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице
в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието на кооперацията, без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната
форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на
апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс,
адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на
страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на
входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на кооперацията, а ако кооперацията е
застраховател, това се отбелязва;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в
Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 9 "Председател", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на председателя на кооперацията;
ж) поле № 13 "Управителен съвет", в което се посочва датата на изтичане на мандата му или се описва начинът, по който той
се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ на членовете на управителния съвет;
з) поле № 13а "Подгласници в управителния съвет", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на избраните от общото събрание
подгласници за попълване състава на управителния съвет (ако уставът на кооперацията предвижда такава възможност);
и) поле № 15 "Контролен съвет", в което се посочва датата на изтичане на мандата му или се описва начинът, по който той се
определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ на членовете на контролния съвет;
к) поле № 15а "Подгласници в контролния съвет", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на избраните от общото събрание
подгласници за попълване състава на контролния съвет (ако уставът на кооперацията предвижда такава възможност);
л) поле № 25 "Отговорност над дялови вноски", в което се посочва размерът на отговорността на членовете на кооперацията
над дяловите им вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава;
м) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на кооперацията.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят
е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
А7, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
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ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се
променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по
едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за
заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно клон на чуждестранен търговец

Идентификация
номер

ЕИК

Идентификация

година

код на съд

фирмено дело

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

А8

Б1

Г1

З1

Първоначално вписване

Вид на
вписването

Пререгистрация на търговеца / клона на чуждестранния търговец
Промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

. 1/7

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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№

ап.
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A8

фирма

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Качество
на заявителя

Име

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

. 2/7

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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ап.
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бул. / ул

Заявление

ж.к.

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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2. Фирма
4. Изписване
на чужд език

заличаване

Основни обстоятелства

Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

5. Седалище и
адрес на
управление

област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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район (за градове с районно деление)

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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заличаване

БРОЙ 101

10.
Представители

име
1.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
2.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН/ЛНЧ

11. Начин на
представляване

държава

заедно
поотделно

22.
Чуждестранен
търговец

фирма/наименование

правна форма

регистър

номер на вписване в регистъра

държава - членка на Европейския съюз
друга държава
име на представители
1.
2.
3.
начин на представляване

заедно
поотделно
по друг начин
приключване на ликвидацията
ликвидатори
1.
2.
3.
правомощия
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54. Обем на
представителна
власт

за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

по друг начин

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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заличаване

С Т Р.

синдици
1.
2.
3.
правомощия

заличаване на чуждестранния търговец

заличен
22а.
Прекратяване и
ликвидация на
чуждестранен
търговец

прекратяване на чуждестранното лице
започване на ликвидация
продължаване на дейността

АКТ НА СЪДА
(за решения по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговсия закон)
номер

ден

месец

година

код на съд

решение по чл. 759, ал. 1
решение по чл. 760, ал. 3 от ТЗ

АКТ НА СЪДА
(за решения по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговсия закон)
номер

ден

месец

година

код на съд

решение по чл. 759, ал. 1
решение по чл. 760, ал. 3 от ТЗ

АКТ НА СЪДА
(за решения по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговсия закон)
номер

ден

месец

година

код на съд

решение по чл. 759, ал. 1
решение по чл. 760, ал. 3 от ТЗ

28. Закриване
на клона на
чуждестранен
търговец

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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22б. Несъстоятелност на
чуждестранния
търговец
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прекратяване на ликвидацията
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Адрес
на територията
на страната

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

Акт на съда по несъстоятелността, обстоятелства въз основа на който се вписват в регистъра, в който е вписан
чуждестранния търговец (ако има такъв регистър)
Актуален дружествен договор на чуждестранния търговец
Актуален устав на чуждестранния търговец
Актуален учредителен акт на чуждестранния търговец
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност
на управителя/управителите
Документ за внесена държавна такса
Документ, удостоверяващ започването на ликвидацията на чуждестранния търговец
Документ, удостоверяващ името на лицето, което представлява чуждестранния търговец според регистъра, в
който е вписан (ако имa такъв регистър)
Документ, удостоверяващ начина на представляване на чуждестранния търговец
Документ, удостоверяващ правото на чуждестранното лице да извършва търговска дейност според националния
му закон
Документ, удостоверяващ прекратяването на ликвидацията на чуждестранния търговец
Документ, удостоверяващ прекратяването на чуждестранния търговец
Документ, удостоверяващ приключването на ликвидацията на чуждестранния търговец
Документ, удостоверяващ продължаването на дейността на чуждестранния търговец
Документ, удостоверяващ съществуването на чуждестранното лице, правото му да извършва търговска дейност
според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец
и начинът на представляване
Лиценз
Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управителя на клона на чуждестранен
търговец
Препис от съдебно решение по чл. 759, ал. 1 ТЗ
Препис от съдебно решение по чл. 760, ал. 3 ТЗ
Пълномощно за овластяване на управител на клона на чуждестранен търговец с нотариална заверка на
подписите
Разрешение
Решение на чуждестранния търговец за закриване на клона
Решение на чуждестранния търговец за откриване на клона
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР
Удостоверение за извършено вписване в регистъра на чуждестранния търговец (ако има такъв регистър)
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ
съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Препис от учредителния акт, договора или устава на чуждестранния търговец, в който личните данни, освен тези,
които се изискват по закон са заличени
Други

Подпис

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр
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Номер на
предходно заявление

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Заявление

І. Заявление А8 за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец съдържа полета, обединени в групи, в които данните се
попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код на клона на
чуждестранния търговец, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на клона на чуждестранния търговец, като полето не се
попълва при подаване на заявление за първоначално вписване; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително заявление се
отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или
ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният
комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице в предвидените
по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което клонът на чуждестранния търговец извършва търговска дейност, без да се
посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва
на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се
помещава управлението на дейността на клона на чуждестранния търговец; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща,
интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код,
областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на клона на чуждестранен търговец;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната
класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, които управляват клона на чуждестранния търговец, и обемът
на представителната им власт;
ж) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване от лицата, които управляват клона на чуждестранния
търговец ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато
клонът се представлява само от едно лице;
з) поле № 54 "Обем на представителна власт", в което се посочва обемът на представителната власт на лицата, които управляват клона на
чуждестранния търговец;
и) поле № 22 "Чуждестранен търговец", в което се посочват правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранния търговец;
регистърът и номерът, под който чуждестранният търговец е вписан (ако приложимото право го предвижда); правото на държавата, което се прилага за
чуждестранния търговец (ако приложимото право е на държава - член на Европейския съюз, в това поле се отбелязва "ЕС"); името на лицето, което
представлява чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), начинът на представляване, както ликвидаторите и
синдиците, и техните правомощия; заличаването на чуждестранния търговец (при заявяване на това обстоятелство се отбелязва "заличен");
к) поле № 22а "Прекратяване и ликвидация на чуждестранен търговец", в което се отбелязват: прекратяване на чуждестранния търговец,
започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване и приключване на ликвидацията;
л) поле № 22б "Несъстоятелност на чуждестранен търговец", в което се посочват обстоятелствата от актовете на съда по несъстоятелността,
които се вписват в регистъра, в който е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър), и решенията по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от
Търговския закон (номер, дата на решение и съд по несъстоятелността);
м) поле № 28 "Закриване на клона на чуждестранен търговец", в което се отбелязва заявяването за вписване на закриване на клона на
чуждестранен търговец.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по
електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие
за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното
място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа
на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се
ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А8, в което са
попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата
на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма. Променените обстоятелства се посочват на съответните
места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно
обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване
със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

Указания за попълване

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно търговец - публично предприятие

Идентификация
Идентификация

ЕИК

фирмено дело

номер

година

код на съд

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

А9

Б1

Б2

Б4

Б6

З1

Г1

Първоначално вписване

Вид на
вписването

Пререгистрация на търговеца / клона на чуждестранния търговец
Промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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№

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие A9

фирма

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

2. Фирма
4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие A9

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление

ДЪРЖАВЕН

7. Управители

ВЕСТНИК

име
1.

С Т Р. 8 1

заличи

БРОЙ 101

ЕГН / ЛНЧ

държава

име
2.

ЕГН / ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН / ЛНЧ

11. Начин на
представляване

държава

заедно
поотделно
по друг начин

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

начинът, по който се определя мандатът

A9

13. Управителен
съвет

държава

име
2.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
4.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
5.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
6.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
7.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
8.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
9.

ЕГН/ЛНЧ

държава

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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С Т Р.

15. Контролен
съвет

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

начинът, по който се определя мандатът

име
1.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

2.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
3.

държава

ЕГН/ЛНЧ

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

5.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

6.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

7.

16a. Срок на
съществуване

ЕГН/ЛНЧ

ден

месец

държава

начинът, по който се определя срокът

година
или

17. Специални
условия
23а. Собственик
25а. Стойност на
имуществото,
предоставено
от държавата
или общината

наименование

лв.

27. Заличаване
на търговеца
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Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Административен акт на принципала за назначаване на управител / изпълнителен директор /
генерален директор / директор
Административен акт на принципала за предоставяне на имущество на търговеца — публично предприятие
Административен акт на принципала за промяна на обстоятелство
Административен акт на принципала за учредяване на търговец — публично предприятие
Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Годишен отчет на ликвидатора
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Лиценз
Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управител / изпълнителен директор /
генерален директор / директор
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Разрешение
Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР.
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на
НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Учредителен акт / Устройствен правилник
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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І. Заявление А9 за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие съдържа полета, обединени в групи, в
които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код на
търговеца - публично предприятие, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца - публично
предприятие, като полето не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване; при заявяване промяна на фирмата, се
посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът - публично предприятие, извършва търговска
дейност, без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната
форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента
или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на
електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с
населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа,
номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на търговеца - публично предприятие;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в
Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването
на това поле не е задължително;
е) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/изпълнителния директор/генералния
директор/директора;
ж) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг
начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява
само от едно лице;
з) поле № 13 "Управителен съвет", в което се посочва датата на изтичане на мандата му или се описва начинът, по който той се
определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ на членовете на управителния съвет;
и) поле № 15 "Контролен съвет", в което се посочва датата на изтичане на мандата му или се описва начинът, по който той се
определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ на членовете на контролния съвет, ако се предвижда създаването на контролен съвет;
к) поле № 16а "Срок на съществуване", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учреден търговецът публично предприятие или се описва начинът, по който той се определя;
л) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на търговеца - публично предприятие (например "цел");
м) поле № 23а "Собственик", в което се посочва наименование и БУЛСТАТ на органа, който упражнява правата на принципал
на търговеца - публично предприятие;
н) поле № 25а "Стойност на имуществото, предоставено от държавата", в което се посочва стойността на имуществото в
левове;
о) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на търговеца - публично
предприятие.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване
на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
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7. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се
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ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А9,
в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват
за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително
приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се
променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно
основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за
заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно европейско обединение по икономически
интереси със седалище в Република България

Идентификация

А10

ЕИК

Идентификация

фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

А10

Б1

Б2

Б4

Б6

З1

Г1

първоначалнo вписване

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

А10

Качество
на заявителя

№

Име

3.

ЕГН/ЛНЧ

Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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заличаване

Основни обстоятелства

Изписва се фирмата без правната форма

2. Фирма
4. Изписване
на чужд език

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

5. Седалище и
адрес на
управление

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

А10

ж.к.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

бул. / ул

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име
1.

ЕГН / ЛНЧ

държава

име
2.

ЕГН / ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН / ЛНЧ

8. Начин на
управление

държава

заедно
поотделно
по друг начин

11. Начин на
представляване

А10

заедно
поотделно
по друг начин

16б. Срок на
европейското обединение
по икономически интереси

ден

месец

година

начинът, по който се определя срокът
или

20а. име / фирма / наименование
Неограничено отговорни 1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
членове на европейското
обединение по
икономически интереси
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

ден

бул. / ул

месец

година

№

бл.

вх.

ет.

ап.

дата на приемане в европейското
обединение по икономически интереси

новоприетият член на европейското обединение по икономически интереси се освобождава от отговорност
за задълженията на европейското обединение по икономически интереси, възникнали преди приемането му
име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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17. Специални
условия
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

ден

месец

година

№

бл.

вх.

ет.

ап.

дата на приемане в европейското
обединение по икономически интереси

новоприетият член на европейското обединение по икономически интереси се освобождава от отговорност
за задълженията на европейското обединение по икономически интереси, възникнали преди приемането му
име / фирма / наименование
3.

компетентен орган по регистрацията

А10

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
бул. / ул

ден

месец

година

№

бл.

вх.

ет.

ап.

дата на приемане в европейското
обединение по икономически интереси

новоприетият член на европейското обединение по икономически интереси се освобождава от отговорност
за задълженията на европейското обединение по икономически интереси, възникнали преди приемането му
име / фирма / наименование
4.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

място на регистрацията

компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

ден

бул. / ул

месец

година

№

бл.

вх.

ет.

ап.

дата на приемане в европейското
обединение по икономически интереси

новоприетият член на европейското обединение по икономически интереси се освобождава от отговорност
за задълженията на европейското обединение по икономически интереси, възникнали преди приемането му

27. Заличаване
на търговеца

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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заличаване

БРОЙ 101

27а. Заличаване
поради преместване
на седалището в
друга държава-членка

Заличаване поради преместване на седалището в друга държава-членка

компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

Ново седалище и адрес на управление на европейско обединение по икономически интереси в друга държава-членка
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Допълнителна информация
71. Преместване

Данни по досегашна регистрация
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

А10

на седалището
от друга държава-членка
в Република България

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

фирма
60. Поделения на
европейското обединение 1.
по икономически интереси, компетентен орган по регистрацията
регистрирани в други
държави-членки

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

фирма
2.

компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Поделения на европейско обединение

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

фирма
3.

компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

адрес на електронна поща

съгласен съм

А10

Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Акт за смърт на член — физическо лице
Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Годишен отчет на ликвидатора
Декларация от управител на ЕОИИ, че отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85
Декларация от управителя/управителите, че компетентният орган по чл. 14, ал. 4 от Регламент (ЕИО) 2137/85
в държавата-членка, от която се премества седалището в Република България, не е възразил срещу
преместването в срока по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85
Декларация от управителя/управителите, че ЕОИИ не притежава земя в Република България
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Приложения
Номер на
предходно заявление

Доказателства, че предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85
е надлежно оповестено по реда на чл. 7 и 8 от Регламент (ЕИО) 2137/85
Документ, установяващ прекратяването на член - юридическо лице
Документ, установяващ съществуването на ЕОИИ, и удостоверяващ лицата, които го представляват
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на ЕОИИ, и удостоверяващ лицата,
които го представляват по националния му закон
Документи, доказващи вписването и заличаването в друга държава-членка на поделение на ЕОИИ
със седалище в Република България
Документи, доказващи че ЕОИИ е вписано в регистъра по новото седалище
Документи, доказващи прекратяването на мандата на управител
Единодушно съгласие на членовете на ЕОИИ за прехвърляне изцяло или отчасти на участието в ЕОИИ
от страна на негов член по чл. 22, ал. 1 от Регламент (ЕИО)2137/85 и документ установяващ прехвърлянето
Заявление за напускане на член на ЕОИИ по чл. 27, т. 1, предл. 2 от Регламент (ЕИО)2137/85
Лиценз
Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управител на ЕОИИ
Пояснителен доклад към баланса
Предложение за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85
Препис на актуалния учредителен договор
Протокол за годишния отчет на ликвидатора
Протокол за пояснителния доклад към баланса
Протокол за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Протокол за приемане на баланса
Протокол за разпределение на имуществото на ЕОИИ
Разрешение
Решение на съответния орган на юридическото лице - член на ЕОИИ за участие в ЕОИИ
Решение на членовете за назначаване или за прекратяване мандата на управител или управители на ЕОИИ
Решение на членовете на ЕОИИ за преместване на седалището на територията на Република България
Решение на членовете на ЕОИИ за преместване на седалището от Република България на територията на друга
държава-членка
Решение на членовете на ЕОИИ
Решение на членовете на ЕОИИ за изключване на член
Решение на членовете на ЕОИИ за назначаване на управител/управители
Решение на членовете на ЕОИИ, с което се постановява или установява прекратяване на ЕОИИ
в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕИО) 2137/85
Съгласие на членовете на ЕОИИ за напускане на член на ЕОИИ
Съдебно решение за изключване на член
Съдебно решение за поставяне на член - физическо лице под запрещение
Съдебно решение, с което се обявява недействителността на ЕОИИ на основание чл. 70 от Търговския закон
Съдебно решение, с което се постановява прекратяване на ЕОИИ, в съответствие с чл. 31 и чл. 32
от Регламент (ЕИО) 2137/85
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на
НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Учредителен договор
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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І. Заявление А10 за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) със
седалище в Република България съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код
на търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието на европейското обединение по икономически интереси, без да
се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за
правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на европейското обединение по икономически
интереси; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с
Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района,
жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на европейското обединение по
икономически интереси;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца,
класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на физическите лица, които са назначени за
управители на европейското обединение по икономически интереси с учредителния договор или с решение на членовете на
европейското обединение по икономически интереси;
ж) поле № 8 "Начин на управление", в което се отбелязва начинът на управление ("заедно", "поотделно" или "по друг
начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато европейското
обединение по икономически интереси се управлява само от едно лице;
з) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по
друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато европейското
обединение по икономически интереси се представлява само от едно лице;
и) поле № 16б "Срок на европейското обединение по икономически интереси", в което се посочва датата, на която
изтича срокът, за който е учредено европейското обединение по икономически интереси, или се описва начинът, по който той се
определя, ако в учредителния договор е уговорен срок;
к) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на европейското обединение по икономически интереси (например цел);
л) поле № 20а "Неограничено отговорни членове на европейското обединение по икономически интереси", в което се
посочват името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на
членовете на европейското обединение по икономически интереси, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ,
респ. компетентният орган по регистрация и номер на регистрацията (ако съществуват такива), и държавата, населеното място,
пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на
етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление (или местопребиваването) на членовете
на европейското обединение по икономически интереси; в случаите на приемане на нов член в това поле се посочва и датата на
приемането му в европейското обединение по икономически интереси, както и дали новоприетият член на европейското
обединение по икономически интереси се освобождава от отговорност за задълженията на европейското обединение по
икономически интереси, възникнали преди приемането му, в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
м) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на европейското
обединение по икономически интереси;
н) поле № 27а "Заличаване поради преместване на седалището в друга държава членка", в което се отбелязва
заявяването за заличаване на европейско обединение по икономически интереси поради преместване на седалището по чл. 14, ал. 1
от Регламент (ЕИО) 2137/85 на територията на друга държава членка, като се попълват държавата членка, новото седалище, новият
адрес на управление, компетентният орган и номерът по новата регистрация.
5. група "Допълнителна информация" с единствено поле № 71 "Преместване на седалището от друга държава членка в
Република България", в което се посочват компетентният орган, номерът по досегашната регистрация, държавата, досегашното
седалище и адрес на управление на европейското обединение по икономически интереси.

А10

Указания за попълване
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6. група "Поделения на европейско обединение по икономически интереси" с единствено поле № 60 "Поделения на европейското
обединение по икономически интереси, регистрирани в други държави членки", в което се посочват фирмите на регистрираните в други
държави членки поделения на европейското обединение по икономически интереси, компетентният орган по регистрация и номерът, под
който поделението на европейското обединение по икономически интереси е вписано, държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на
апартамента или офиса на поделението на европейското обединение по икономически интереси, регистрирано в друга държава членка.
7. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът
на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по
електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
8. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
9. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А10, в
което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за
всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение
З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен
код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма. Променените обстоятелства
се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато
се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат
първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват
обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно поделение в Република България на
европейско обединение по икономически
интереси със седалище в друга държава-членка

А11

Идентификация
ЕИК

Идентификация

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

А11

Б1

Г1

З1

първоначална регистрация
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

А11

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

2/7

вх.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

2. Фирма
Изписва се фирмата включително правната форма

4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

А11

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

22в.
Европейско
обединение по
икономически интереси

бул. / ул

№

наименование на ЕОИИ
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

име на лицата, които представляват ЕОИИ
1.
2.
3.
начин на представляване

заедно
поотделно
по друг начин
ликвидатори
1.
2.
3.
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заличаване
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правомощия

синдици
1.
2.
3.
правомощия

заличаване на ЕОИИ

заличен

прекратяване на ЕОИИ
започване на ликвидация

А11

продължаване на дейността
прекратяване на ликвидацията

22д. Несъстоятелност на
ЕОИИ
АКТ НА СЪДА
(за решения по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговсия закон)
номер

ден

месец

година

код на съд

решение по чл. 759, ал. 1
решение по чл. 760, ал. 3 от ТЗ

АКТ НА СЪДА
(за решения по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговсия закон)
номер

ден

месец

година

код на съд

решение по чл. 759, ал. 1
решение по чл. 760, ал. 3 от ТЗ

АКТ НА СЪДА
(за решения по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговсия закон)
номер

ден

месец

година

код на съд

решение по чл. 759, ал. 1
решение по чл. 760, ал. 3 от ТЗ

28а. Заличаване
на поделението
на ЕОИИ

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр . 4/7

Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение на ЕОИИ

22г.
Прекратяване и
ликвидация на
ЕОИИ

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Други

Други

Други

Други

Други

Други
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Други

Други

Други

Други

Други

Подпис
Подпис
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А11

Указания за попълване

І. Заявление А11 за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по
икономически интереси (ЕОИИ) със седалище в друга държава членка съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват
както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код на
търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при подаване
на заявление за първоначално вписване; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително
заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният
адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което поделението в Република България на европейско
обединение по икономически интереси извършва дейността си;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната
форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента
или офиса, в който се помещава управлението на дейността на поделението на европейското обединение по икономически интереси със
седалище в друга държава членка; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта,
общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или
офиса;
г) поле № 22в "Европейско обединение по икономически интереси", в което се посочва наименованието на европейското
обединение по икономически интереси; компетентният орган по регистрация и номерът, под който европейското обединение по
икономически интереси е вписано; името на лицата, които представляват европейското обединение по икономически интереси според
регистъра, в който са вписани, начинът на представляване, както и ликвидаторите и синдиците и техните правомощия; заличаването на
европейското обединение по икономически интереси (при заявяване на това обстоятелство се отбелязва "заличен");
д) поле № 22г "Прекратяване и ликвидация на европейското обединение по икономически интереси", в което се отбелязват:
прекратяване на европейското обединение по икономически интереси, започване на ликвидация, продължаване на дейността,
прекратяване и приключване на ликвидацията;
е) поле № 22д "Несъстоятелност на европейското обединение по икономически интереси", в което се посочват обстоятелствата
от актовете на съда по несъстоятелността, които се вписват в регистъра на държавата членка, в който е вписано европейското обединение
по икономически интереси, и решенията по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговския закон (номер и дата на решението и съдът по
несъстоятелност), ако има такива;
ж) поле № 28а "Заличаване на поделението на европейското обединение по икономически интереси", в което се отбелязва
заявяването за вписване на заличаване на поделението на европейското обединение по икономически интереси.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване
на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А11,
в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват
за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително
приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се
променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно
основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за
заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение на ЕОИИ

С Т Р.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно европейско дружество

А12

Идентификация

А12

ЕИК

Идентификация

фирма и правна форма

Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

А12

Б1

Б2

Б4

Б6

З1

Г1

първоначална регистрация
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

. 1/12

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

ап.
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Уточнение относно заявлението

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Име

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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бл.

ап.
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А12

Качество
на заявителя

бул. / ул

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

2. Фирма
4. Изписване
на чужд език

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

5. Седалище и
адрес на
управление

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

А12

ж.к.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава
община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

6. Предмет на
дейност

дружеството е банка
6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

дружеството е застраховател

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ап.
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България
област

106

10.
Представители

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
1.

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
2.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
чуждестранно ЮЛ

държава

А12

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
Представляващ ЮЛ
име

държава

ЕГН/ЛНЧ

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

12а. Управителен
орган

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

начинът, по който се определя мандатът
или

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
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3.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

заличаване

БРОЙ 101

име/фирма/наименование
6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
7.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

8.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

9.

13б. Ръководен
орган

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

начинът, по който се определя мандатът

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

7.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

8.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

9.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
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А12

или

108

14б. Надзорен
орган

ДЪРЖАВЕН

дата на изтичане на мандата
ден

месец

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

начинът, по който се определя мандатът

година
или

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

А12

4.

име/фирма/наименование
5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

7.

16. Срок на
дружеството

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
ден

месец

година

начинът, по който се определя срокът
или

17. Специални
условия

23. Едноличен
собственик на
капитала

име/фирма/наименование
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име/фирма/наименование
6.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

заличаване

БРОЙ 101

23б. Холдингово
европейско
дружество
като акционер

фирма
ЕИК
Седалище и адрес на управление на акционера - холдингово европейско дружество
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Попълва се, когато акционерът - холдингово дружество има седалище в друга държава-членка

24a.Скрита
непарична
вноска

номер на регистрацията

А12

компетентен орган по регистрацията

Взето е решение на общото събрание на акционерите по чл. 73б от Търговския закон

Допълнителна информация
70. Начин на
учредяване на
европейското дружество

чрез вливане по чл. 2, ал. 1 и чл. 17 до чл. 31 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
чрез сливане по чл. 2, ал. 1 и чл. 17 до чл. 31 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
чрез учредяване на холдингово европейско дружество по
чл. 2, ал. 2 и чл. 32 до чл. 34 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
чрез учредяване на дъщерно европейско дружество по
чл. 2, ал. 3 и чл. 35 и чл. 36 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
чрез преобразуване на съществуващо акционерно дружество в европейско дружество по
чл. 2, ал. 4 и чл. 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001

71. Преместване
на седалището
от друга държава-членка
в Република България

Данни по досегашна регистрация
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

ет.

ап.
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27. Заличаване
на търговеца

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

Капитал
31. Размер
31a. Акции

лева
вид акции

брой акции

евро

номинална стойност

права за отделни класове акции

32. Внесен
капитал
33. Непарична
вноска

1. вид

стойност
2.вид

стойност

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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А12

особени условия за прехвърляне на акции

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

заличаване

БРОЙ 101

3. вид

стойност

34. Решение
за обратно
изкупуване на
акции

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предх. заявление

Описание
Декларация на депозитаря за предадени временни удостоверения или акции и доказателства,
че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от ТЗ
Декларация от учредител по чл. 160, ал. 2 от ТЗ
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация по чл. 264 от ДОПК (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим
имот или моторно превозно средство)
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Доказателство, че вносителят е носител на правата — предмет на непаричната вноска
Доказателство, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането (при звършване на непарична
вноска с предмет вземане)
Доклад на проверителя/ите
Доклад на органите на управление на иницииращите учредяването дружества във връзка с учредяването на
холдингово европейско дружество
Доклад на органа на управление във връзка с учредяването на ЕД
Доклад на управителния/ръководния орган във връзка с преместването на седалището
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Доклад на управителния съвет/съвета на директорите във връзка с преобразуването на АД в ЕД
Документ за внесен в банка капитал
Документ за внесена държавна такса
Документ, удостоверяващ професионалната квалификация или правоспособността на член на орган на
управление
Документ, установяващ съществуването на ЕД и отразяващ актуалното му правно състояние,
издаден от компетентния орган по досегашното седалище
Документ, установяващ съществуването на ЮЛ - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват
по националния му закон
Документ, установяващ съществуването на ЮЛ - член на орган на ЕД и удостоверяващ лицата, които го
представляват по националния му закон
Документи за вписване на избраните органи
Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от ТЗ
Лиценз
Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на лице, овластено да представлява дружеството
по чл. 235, ал. 3 от ТЗ
Нотариално заверено съгласие от член на орган на управление на ЕД и декларация по чл. 234, ал. 3 от ТЗ
Писмено съгласие на вносителя на непарична вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му
План за вливане/сливане
План за преобразуване на АД в ЕД
План за учредяване на холдингово европейско дружество
Предложение на управителния/ръководния орган за преместване на седалището
Протокол от заседание на надзорния орган за избор на членове на ръководния орган
Протокол от заседание на управителния орган, съответно ръководния орган, за избор на лица,
които да представляват дружеството
Протокол от учредително събрание
Разрешение
Разрешение от КЗК, когато издаването му е задължително съгласно ЗЗК
Решение на компетентен орган на ЮЛ - учредител за учредяване на дъщерно ЕД
Решение на компетентния орган на ЮЛ - член на орган на ЕД за определяне на представител на члена за
изпълнение на задълженията му в органа
Решение на общо събрание на всяко от дружествата, иницииращи учредяването на холдингово европейско
дружество за одобряване на плана за учредяване на холдингово европейско дружество
Решение на общото събрание на акционерите за одобряване на плана за преобразуване на акционерното
дружество в ЕД
Решение на общото събрание на акционерите за преместване на седалището
Решение на общото събрание на всяко от участващите дружества за одобряване на плана за вливане/сливане
Решение на органа на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и
служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Решение на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране
с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Списък на лицата, придобиващи акции в ЕД
Споразумение по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в
многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Съгласие на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от ЗПСК
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Удостоверение по чл. 8, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
Удостоверение по чл. 25, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
Устав на ЕД
Учредителен акт
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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А12

Указания за попълване
І. Заявление А12 за вписване на обстоятелства относно европейско дружество съдържа полета, обединени в групи, в които
данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код на
търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където
е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност, без да се
посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, както и
означение на правната форма на латиница ("SE"); попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на
апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на европейското дружество; по желание може да се посочат
телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на
територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на
сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на европейското дружество, а ако
дружеството е банка или застраховател, това се отбелязва;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца,
класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 10 "Представители", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ на
лицата, представляващи дружеството, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името и ЕГН/ЛНЧ на лицата,
представляващи юридическото лице - представител;
ж) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по
друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се
представлява само от едно лице;
з) поле № 12а "Управителен орган" (при едностепенна система на управление), в което се посочват датата на изтичане на
мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/
кодът по БУЛСТАТ, на членовете на управителния орган;
и) поле № 13б "Ръководен орган" (при двустепенна система на управление), в което се посочват датата на изтичане на
мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/
кодът по БУЛСТАТ, на членовете на ръководния орган;
к) поле № 14б "Надзорен орган" (при двустепенна система на управление), в което се посочват датата на изтичане на
мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/
кодът по БУЛСТАТ, на членовете на надзорния орган;
л) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството,
или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
м) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на дружеството;
н) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при европейско дружество с един акционер се посочват
фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
о) поле № 23б "Холдингово европейско дружество като акционер", в което се посочват фирмата, ЕИК, седалището и
адресът на управление на акционера - холдингово европейско дружество, както и компетентният орган по регистрация и данни за
регистрацията му, когато ационерът - холдингово европейско дружество, има седалище в друга държава членка;
п) поле № 24а "Скрита непарична вноска", в което се отбелязва обстоятелството, че е взето решение на общото събрание
на европейското дружество по чл. 73б от Търговския закон във връзка с чл. 9, ал. 1, буква "в", т. "ii" от Регламент (ЕО) № 2157/2001;
р) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заличаването на европейското дружество.
5. Група "Допълнителна информация" със следните полета:
а) поле № 70 "Начин на учредяване на европейското дружество", в което се посочва начинът на учредяване съгласно чл. 2
от Регламент (ЕО) № 2157/2001 ("чрез вливане по чл. 2, ал. 1 и чл. 17 до чл. 31 от Регламент (ЕО) № 2157/2001", "чрез сливане по чл.
2, ал. 1 и чл. 17 до чл. 31 от Регламент (ЕО) № 2157/2001", "чрез учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 2, ал. 2 и чл.
32 до чл. 34 от Регламент (ЕО) № 2157/2001"; "чрез учредяване на дъщерно европейско дружество по чл. 2, ал. 3 и чл. 35 и 36 от
Регламент (ЕО) № 2157/2001" или "чрез преобразуване на съществуващо акционерно дружество в европейско дружество по чл. 2, ал.
4 и чл. 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001");
б) поле № 71 "Преместване на седалището от друга държава членка в Република България", в което се посочват
компетентният орган, номерът по досегашната регистрация, държавата, досегашното седалище и адрес на управление на
европейското дружество.
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6. Група "Капитал" със следните полета:
а) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала, както и валутата, в която е определен (в левове или в

б) поле № 31а "Акции", в което се посочват видът, броят и номиналната стойност на акциите в съответната валута, в
която е определен капиталът (в левове или в евро), правата за отделните класове акции и особените условия за тяхното
прехвърляне;
в) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала в съответната валута, в която
е определен капиталът (в левове или в евро);
г) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска в съответната валута, в
която е определен капиталът (в левове или в евро), ако има такава;
д) поле № 34 "Решение за обратно изкупуване на акции", в което се отбелязва обстоятелството, че е взето решение за
обратно изкупуване на акции.
7. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
8. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват
от предходно заявление;
9. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле
не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по
образец А12, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и
"Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се
прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се
отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които
не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за
вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно
отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно европейско
кооперативно дружество

А13

Идентификация

фирма и правна форма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

А13

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

З1

Г1

първоначална регистрация
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр . 1/13

ап.
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ЕИК

Идентификация

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Име

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

. 2/13

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр

№

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество

A13

Качество
на заявителя

бул. / ул

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

2. Фирма
европейско кооперативно дружество с ограничена отговорност

3. Правна форма

европейско кооперативно дружество
4. Изписване
на чужд език
5. Седалище и
адрес на
управление

Изписва се фирмата включително правната форма

държава

България
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

6. Предмет на
дейност

дружеството е банка
6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр

. 3/13

№

бл.

вх.
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район (за градове с районно деление)
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10.
Представители

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
1.

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
2.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

12б. Административен
орган

или

начинът, по който се определя мандатът

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име/фирма/наименование
3.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
6.

С Т Р. 1 1 9

заличаване

БРОЙ 101

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
7.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

8.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

9.

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

7.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

8.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

9.

13. Управителен
орган

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

или

начинът, по който се определя мандатът

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество A13

12в. Заместници на
членовете на
административния орган

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

7.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

8.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

9.

13в. Заместници на
членовете на
управителния орган

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име/фирма/наименование
5.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
7.

С Т Р. 1 2 1

заличаване

БРОЙ 101

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
8.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

9.

14б. Надзорен
орган

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

начинът, по който се определя мандатът
или

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

7.

14в. Заместници на
членовете на
надзорния орган

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име/фирма/наименование
1.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

име/фирма/наименование
5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
име/фирма/наименование

7.

16. Срок на
дружеството

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

ден

месец

година

начинът, по който се определя срокът
или

27. Заличаване
на търговеца

Допълнителна информация
70а. Начин на
учредяване
на ЕКД

чрез първоначално учредяване по чл. 2, ал. 1, първо до трето тире от Регламент (ЕО) № 1435/2003
чрез вливане/сливане по чл. 2, ал. 1, четвърто тире и чл. 19 до чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1435/2003
чрез преобразуване на кооперация в европейско кооперативно дружество по
чл. 2, ал. 1, пето тире и чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1435/2003

71. Преместване
на седалището
от друга държава-членка
в Република България

Данни по досегашна регистрация
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

Капитал
31б. Минимален
размер

лева

32. Внесен
капитал

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр

. 8/13

евро

бл.

вх.

ет.

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество A13

17. Специални
условия

33. Непарична
вноска

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

вид

С Т Р. 1 2 3

заличаване

БРОЙ 101

стойност

стойност

вид

стойност

25. Отговорност
над дялови
вноски
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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вид

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Актуално извлечение от книгата на членовете на ЕКД
Декларации на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган, че не са лишени от
правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, както и че
не се намират помежду си в брак или родство по права линия и не са братя и сестри
Декларации на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган по чл. 46, ал. 2 от
Регламент (ЕО) № 1435/2003
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация по чл. 264 от ДОПК (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим
имот или моторно превозно средство)
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Доказателство, че вносителят е носител на правата — предмет на непаричната вноска
Доказателство, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането (при звършване на непарична
вноска с предмет вземане)
Доклад на проверителя/ите
Доклад на управителния или административния орган във връзка с преместването на седалището
Доклад на органа на управление във връзка с учредяване на ЕКД
Доклад на органа на управление на всяка от участващите кооперации във връзка с учредяване на ЕКД
Документ за внесен в банката капитал
Документ за внесена държавна такса
Документ за професионална квалификация или правоспособност за член на управителния, надзорния или
административния орган
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител на ЕКД и удостоверяващ лицата,
упълномощени да го представляват съгласно националния му закон
Документи за вписване на новоизбраните органи
Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от ТЗ
Лиценз
Нотариално заверен образец от подписа на лице, което представлява ЕКД
План за вливане/сливане
План за преобразуване
Предложение или решение на управителния или административния орган
Предложение на управителния или административния орган за преместване на седалището
Препис от протокола от учредителното събрание, подписан от учредителите
Препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи ЕКД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Приложения
Номер на
предходно заявление

ВЕСТНИК

Протокол от проведено общо събрание
Протокол от заседание на административния орган, съответно управителния орган, за избор на лица,
които да представляват дружеството
Протокол от заседание на надзорния орган за избор на членове на управителния орган
Разрешение
Разрешение от КЗК, когато издаването му е задължително съгласно ЗЗК
Решение на компетентен орган на юридическо лице-учредител за учредяване на ЕКД
Решение на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на
задълженията му в органа, на който е член и документ, установяващ съществуването на юридическото лице и
удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
Решение на общото събрание за избор на нов член на надзорния орган или на административния орган,
съответно решението на надзорния орган за избор на нов член на управителния орган
Решение на общото събрание за одобряване на плана за преобразуване и устава
Решение на общото събрание за преместване на седалището
Решение на общото събрание на ЕКД за изменение или допълнение на устава
Решение на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и
служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Решение на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с
работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Решения на общото събрание на всяка от участващите кооперации за одобряване на плана за вливане/сливане
и устава
Свидетелство за съдимост на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган
Списък на присъстващите на общото събрание членове на ЕКД с подпис на всяко лице
Списък с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003
Споразумение по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в
многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Удостоверение за уведомяване на ТД на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК за всяка от участващите кооперации
със седалище в РБългария
Удостоверение за уведомяване на ТД на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК за преобразуващата се кооперация
Удостоверение по чл. 29, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 за всяка от участващите кооперации, която
не е със седалище в Р. България
Удостоверение по чл. 7, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 1435/2003
Устав на ЕКД
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ДЪРЖАВЕН

Приложени документи

Документи от предходно заявление

БРОЙ 101

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

І. Заявление А13 за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество съдържа полета, обединени
в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код
на търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при
подаване на заявление за първоначално вписване; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието на европейското кооперативно дружество, без да се посочва
правната форма;
б) поле № 3 "Правна форма", в което се отбелязва дали кооперативното дружество е европейско кооперативно
дружество с ограничена отговорност, или европейско кооперативно дружество;
в) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, както и
означение на правната форма на латиница (SCE); попълването на това поле не е задължително;
г) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на европейското кооперативно дружество; по желание
може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната
агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния
комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
д) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на европейското кооперативно дружество,
а ако дружеството е банка, това се отбелязва;
е) поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца,
класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
ж) поле № 10 "Представители", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ
на лицата, представляващи европейското кооперативно дружество, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името
и ЕГН/ЛНЧ на лицата, представляващи юридическото лице - представител;
з) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по
друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва в случай, че европейското
кооперативно дружество се представлява от едно лице;
и) поле № 12б "Административен орган" (при едностепенна система на управление), в което се посочва датата на
изтичане на мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/
наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на административния орган;
к) поле № 12в "Заместници на членовете на административния орган", в което се посочват името/фирмата/
наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на избраните заместници за попълване състава на административния орган
(ако уставът на европейското кооперативно дружество предвижда такава възможност);
л) поле № 13 "Управителен орган" (при двустепенна система на управление), в което се посочва датата на изтичане на
мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и
ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на управителния орган;
м) поле № 13в "Заместници на членовете на управителния орган", в което се посочват името/фирмата/наименованието и
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на избраните заместници за попълване състава на управителния орган (ако уставът на
европейското кооперативно дружество предвижда такава възможност);
н) поле № 14б "Надзорен орган" (при двустепенна система на управление), в което се посочва датата на изтичане на
мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и
ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на надзорния орган;
о) поле № 14в "Заместници на членовете на надзорния орган", в което се посочват името/фирмата/наименованието и
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на избраните заместници за попълване състава на надзорния орган (ако уставът на
европейското кооперативно дружество предвижда такава възможност);
п) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено
европейското кооперативно дружество, или се описва начинът, по който той се определя, ако в устава е уговорен срок;
р)поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на европейското кооперативно дружество;
с) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на европейското
кооперативно дружество;
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5. група "Допълнителна информация" със следните полета:
а) поле № 70а "Начин на учредяване на европейското кооперативно дружество ", в което се отбелязва начинът на
учредяване на европейското кооперативно дружество съгласно чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 ("чрез първоначално
учредяване по чл. 2, ал. 1, § 1 до § 3 от Регламент (ЕО) № 1435/2003", "чрез вливане/сливане по чл. 2, ал. 1, § 4 и чл. 19 до чл. 34 от
Регламент (ЕО) № 1435/2003", и "чрез преобразуване на кооперация в европейско кооперативно дружество по чл. 2, ал. 1, § 5 и чл.
35 от Регламент (ЕО) № 1435/2003");
б) поле № 71 "Преместване на седалището от друга държава членка в Република България", в което се посочват
компетентният орган, номерът по досегашната регистрация, държавата, досегашното седалище и адрес на управление на
европейското кооперативно дружество;
6. група "Капитал" със следните полета:
а) поле № 31б "Минимален размер", в което се посочва минималният размер на капитала съгласно устава и валутата, в
която е изразен (левове или евро);
б) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала в съответната валута, в която
е определен капиталът (в левове или в евро);
в) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска в съответната валута, в
която е определен капиталът (в левове или в евро), ако има такава;
г) поле № 25 "Отговорност над дяловите вноски", в което се посочва размерът на отговорността на членовете на
европейското кооперативно дружество над дяловите им вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава; размерът се
посочва в съответната валута, в която е определен капиталът (в левове или в евро).
7. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
8. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват
от предходно заявление;
9. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле
не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по
образец А13, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и
"Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се
прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се
отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният
идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които
не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за
вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно
отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно прокура
Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б1

З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца/клона на чуждестранния търговец

Б1

промяна в обстоятелствата

Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура

Данни за заявителя

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9

заличаване

Прокура

име

41. Прокуристи
1.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

документ за самоличност №

№

издаден на

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

издаден от

име
2.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

документ за самоличност №

42. Специални
правомощия

издаден на

№

бл.

издаден от

име на прокурист със специални правомощия
1.

право да отчуждава недвижими имоти на търговеца
право да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца
име на прокурист със специални правомощия
2.

право да отчуждава недвижими имоти на търговеца
право да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца
43. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

44. Заличаване на
прокура

заличаване на прокура

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр . 2/4

вх.

Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура Б1

район (за градове с районно деление)

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Декларация от прокуриста по чл.21, ал. 3 от ТЗ
Образец от подписа на прокуриста
Прокура с нотариална заверка на подписите
Решение за промяната
Решение за упълномощаване на прокурист
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр
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Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура Б1

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

І. Заявление Б1 за вписване на обстоятелства относно прокура съдържа полета, обединени в групи и раздели, в които данните
се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата.
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. раздел "Прокура" със следните полета:
а) поле № 41 "Прокуристи", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на прокуристите, както и държавата, населеното място,
пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа
и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на прокуристите, номерът на документа за самоличност на прокуристите,
органът, който го е издал, и датата на издаването му, които се попълват, когато прокуристът няма ЕГН или ЛНЧ;
б) поле № 42 "Специални правомощия", в което се отбелязва дали съответният прокурист има право да отчуждава и да
обременява с тежести недвижими имоти на търговеца;
в) поле № 43 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване от прокуристите ("заедно",
"поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
г) поле № 44 "Заличаване на прокура", в което се отбелязва заличаването на всички обстоятелства, свързани с прокурата.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят
е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване
на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б1,
в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват
за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително
приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният
идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партида е вписана прокурата. Променените обстоятелства се посочват на
съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват
за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо
обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват
обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура Б1

Указания за попълване

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно клон

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

ЕИК на клон
фирма на клон

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
З1

Б2

Вид на
вписването

Б2

първоначално вписване

за вписване на обстоятелства относно клон

пререгистрация на търговеца/клона на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ап.

Заявление

има

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

51. Седалище и
адрес на
управление
на клон

заличаване

Клон

държава

България
област

община

н аселено място

п .к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

б ул. / ул

№

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

бл.

в х.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната
Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

ЕИК на клон

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр
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вх.

ет.

ап.

Посочва се само частта от фирмата на клона, която го отличава

52. Предмет на
дейност на клон

52а. Основна
дейност по КИД

бл.

за вписване на обстоятелства относно клон Б2

51б. ЕИК на клон

№

Заявление

51а. Фирма на клон

бул. / ул

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

53. Управител
на клон

име
1.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име
2.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име
ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

54. Обем на
представителна
власт

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

за вписване на обстоятелства относно клон Б2

3.

Заявление

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

заличаване

БРОЙ 101

55. Закриване
на клон

закрит

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Документ (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност
на управителя/управителите
Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управител на клона
Решение за откриване на клон
Решение на търговеца за закриване на клона
Решение на търговеца за промяна
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Заявление за вписване на обстоятелства относно клон Б2

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

І. Заявление Б2 за вписване на обстоятелства относно клон съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват
както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата.
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният
адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. раздел "Клон" със следните полета:
а) поле № 51 "Седалище и адрес на управление на клон", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на
апартамента или офиса, в който се помещава управлението на клона; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна
поща, интернет страница на клона и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите, на територията на страната, с
населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа,
номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
б) поле № 51а "Фирма на клон", в което се посочва само частта от фирмата на клона, която го отличава от всички останали
клонове на търговеца;
в) поле № 51б "ЕИК на клона", в което се посочва кодът по БУЛСТАТ на клона; полето не се попълва при подаване на
заявление за първоначално вписване на клон;
г) поле № 52 "Предмет на дейност на клон", в което се посочва предметът на дейността на клона;
д) поле № 52а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на клона, класифицирана в
Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването
на това поле не е задължително;
е) поле № 53 "Управител/Управители на клон", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицето, което управлява клона, както
и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на управителя на клона, номерът на документа
за самоличност на управителя на клона, органът, който го е издал, и датата на издаването му, които се попълват, когато управителят на
клон няма ЕГН или ЛНЧ;
ж) поле № 54 "Обем на представителна власт", в което се посочва обемът на представителната власт на лицето, което
управлява клона;
з) поле № 55 "Закриване на клон", в което се отбелязва закриването.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване
на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б2,
в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват
за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително
приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен
код и фирмата на търговеца, по чиято партида е вписан клонът, както и единният идентификационен код и фирмата на клона.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се
променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно
основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за
заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно клон Б2

Указания за попълване

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

Заявление
за вписване на обстоятелства
относно залог на дружествен дял

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Попълва се при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата

Б3

Номер по ред
на залог

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца/клона на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

ап.

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

Вид на
вписването

Б3

Заявление за

има

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

Залог на дружествен дял

201. име / фирма / наименование
Залогодател/ 1.
Залогодатели ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

област

община

населено място

Б3

държава
п.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

203. Длъжник/
длъжници по
обезпеченото
вземане

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

Заявление за

ж.к.

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

район (за градове с районно деление)

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

заличаване

БРОЙ 101

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
п.к.

Б3

населено място

район (за градове с районно деление)
ж.к.

205. Заложен
кредитор/
Заложни
кредитори

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

община

Заявление за

област

140

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Обезпечено вземане
207. Основание

договор
съдебно разрешение

207а. Договор за
залог на дружествен
дял
208. Предмет

209. Размер

ден

месец

година

ден

месец

година

за предаване на сума пари

за предаване на определена вещ

за извършване на определени действия

за неизвършване на определени действия

количество дължимо

единици

210. Лихви

%

211. Лихви и
неустойки за
забава

Парична сума, за която е учреден залогът
212. Размер

парична единица

Заложено имущество
само за ООД

213. Описание
дружествен дял

214. Цена

размер

част от дружествен дял
парична единица

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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част от капитала, на която съответства
заложеният дял или частта от
дружествения дял при ООД
лв.

Заявление за

друг източник

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

Б3

административен акт

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

заличаване

БРОЙ 101

Модалитети
215. Срок

ден

месец

г одина

216. Условия

Пристъпване към изпълнение на залог
217. Част от
вземането,
която се търси

218. Имущество,
върху което
се насочва
изпълнението

брой дялове

стойност

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА
име / фирма / наименование

Б3

1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

219. Депозитар

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п .к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

IBAN
BIC

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

ет.

ап.

Заявление за

име / фирма / наименование
3.

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

220. Данни за
запора

заличаване

Запор върху сумата постъпила при депозитаря

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п .к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ОСНОВАНИЕ
съд

съд/съдебен изпълнител

дело №

съдебен изпълнител
АДВ

Б3

ЗАПОР ВЪРХУ
постъпила за разпределение сума
ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ, ПРИХОДИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪРХУ КОЙТО СЕ ЗАПОРИРА
име / фирма / наименование

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

останала след разпределението сума
размер

221. Вдигане на
запора

код съд

парична единица

дело №

Изоставяне на изпълнението
222. Размер
223. Имущество,
което престава
да е обект на
изпълнение

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Заявление за

чуждестранно ЮЛ

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

1.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

заличаване

БРОЙ 101

Подновяване на вписването на залога
224. Подновяване
на вписване
на залог

Заличаване на вписан залог
225. Заличен
залог

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата

Б3

държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

Декларацията на новия депозитар по чл. 38 от Закона за особените залози
Декларация от залогодателя по чл. 264 ДОПК
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Договор за залог на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
Документ за внесена държавна такса
Документ удостоверяващ волеизявлението на лицето, вписано в полето "Заложен кредитор"
при подновяване на вписан залог на дружествен дял
Писмено съгласие на лицето, придобило права върху заложеното имущество
Писмено съгласие на новия длъжник
Писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в група “Заложен кредитор”
Получено запорно съобщение
Други

Подпис
Подпис
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр . 7/9

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

бул. / ул

Заявление за

ж.к.

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101
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Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

І. Заявление Б3 за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял съдържа полета, обединени в групи и раздели,
в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" със следните полета:
а) поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято
партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
б) поле „Номер по ред на залог”, което се попълва при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата и се посочва
номера на вписания залог; полето не се попълва при първоначално вписване;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. раздел "Залог на дружествен дял" със следните групи:
4.1. група "Залогодател" с единствено поле № 201 "Залогодател/Залогодатели", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ,
съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на залогодателя; държавата, населеното място, пощенският код,
областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса на залогодателя (адресът се попълва само ако залогодателят няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по
БУЛСТАТ);
4.2. група "Длъжник по обезпеченото вземане" (полето й се попълва само когато залогодателят е различен от лицето,
задължено по обезпеченото вземане) с единствено поле № 203 "Длъжник/Длъжници по обезпеченото вземане", в което се посочват
името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на длъжника по обезпеченото вземане;
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на длъжника (адресът се попълва само ако длъжникът
няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.3. група "Заложен кредитор" с единствено поле № 205 "Заложен кредитор/Заложни кредитори", в което се посочват
името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в чиято полза е учреден залогът;
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на заложния кредитор (адресът се попълва само ако
заложният кредитор няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.4. група "Обезпечено вземане" със следните полета:
а) поле № 207 "Основание", в което се отбелязва източникът на задължението (договор, съдебно решение,
административен акт или друг източник, като се посочва какъв е този източник) и се посочва датата на съответния акт;
б) поле № 207а „Договор за залог на дружествен дял”, в което се отбелязва номер и дата на договора за залог на
дружествен дял;
в) поле № 208 "Предмет", в което се отбелязва съдържанието на задължението, чието изпълнение се обезпечава (за
предаване на сума пари или определена вещ, за извършването или неизвършването на определени действия);
г) поле № 209 "Размер", в което се посочва количеството на дължимото по задължението и единиците, в които то се
измерва (при парични задължения се посочва само главницата);
д) поле № 210 "Лихви", в което се посочва размерът на уговорената лихва, която се начислява върху паричните
задължения;
е) поле № 211 "Лихви и неустойки за забава", в което се посочва размерът на лихвата, съответно неустойката за забава,
която се начислява върху парично задължение;
4.5. група "Парична сума, за която е учреден залогът" с единствено поле № 212 "Размер" (това поле се попълва само
когато залогът за обезпечаване на парично вземане е учреден за част от вземането или когато е учреден залог за обезпечаване
изпълнението на непарично вземане), в което се посочват размерът и паричната единица на сумата;
4.6. група "Заложено имущество" със следните полета:
а) поле № 213 "Описание", в което се отбелязва "дружествен дял" или "част от дружествен дял" при дружество с
ограничена отговорност, като се посочва на каква част от капитала в левове съответства заложеният дружествен дял или частта от
дружествения дял при дружество с ограничена отговорност, която се залага;
б) поле № 214 "Цена", в което се посочват размерът и паричната единица на заложения дружествен дял, ако такива са
посочени;
4.7. група "Модалитети" със следните полета:
а) поле № 215 "Срок", в което се посочва датата, на която изтича срокът на заложното право, ако е по-кратък от 5
години; ако денят на изтичане на срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле № 216 като условие;
б) поле № 216 "Условия", в което се посочват заявените за вписване прекратителни или отлагателни условия на
заложното право;
4.8. група "Пристъпване към изпълнение на залог" със следните полета:
а) поле № 217 "Част от вземането, която се търси", в което се посочва размерът на частта от вземането, която се търси;
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б) поле № 218 "Имущество, върху което се насочва изпълнението", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно
фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружника, върху чийто дружествен дял се насочва изпълнението;
в) поле № 219 "Депозитар", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на депозитаря; държавата, населеното място,
пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на
етажа и номерът на апартамента или офиса на депозитаря; IBAN на откритата от депозитаря банкова сметка; BIC кодът на банката
(съответно на клона), в която е открита сметката;
4.9. група "Запор върху сумата, постъпила при депозитаря" със следните полета:
а) поле № 220 "Данни за запора", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата и ЕИК или наименованието
и кодът по БУЛСТАТ, и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на лицето, в чиято полза е
наложен запорът; данните за съда (съдебния изпълнител) и делото, по което е наложен запорът; когато запорът е върху постъпила
за разпределение сума, посочват се дружественият дял, който се запорира; когато запорът е върху останалата след разпределението
сума, отбелязва се "останалата след разпределението сума" и се посочват размерът и паричната единица на сумата, за която се
налага запорът;
б) поле № 221 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и № на дело, по което е постановено вдигане на запора;
4.10. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле № 222 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се изоставя изпълнението;
б) поле № 223 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от заложеното
имущество се изоставя изпълнението;
4.11. група „Подновяване на вписването на залога” с единствено поле № 224, в което се отбелязва заявяването за вписване
на подновяването на вписания залог;”
4.12. група "Заличаване на вписан залог" с единствено поле № 225 "Заличен залог", в което се отбелязва заявяването за
вписване на това обстоятелство.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле
не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по
образец Б3, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и
"Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се
прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се
отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният
идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партида е вписан залогът, както и номерът на вписания залог на
дружествен дял. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за
обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и
обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със
съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно залог на търговско предприятие

Идентификация
Идентификация

ЕИК

Попълва се при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б4

З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клон на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр . 1/8

№

ап.

Заявление

Номер по ред
на залог

за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

фирма

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

301. Длъжник/
длъжници по
обезпеченото
вземане

заличаване

Залог на търговско предприятие

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

303. Заложен
кредитор/
Заложни
кредитори

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

Обезпечено вземане
305. Основание

договор
съдебно разрешение
административен акт
друг източник

305а. Договор за
залог на търговско
предприятие
306. Предмет

307. Размер

ден

месец

г одина

ден

месец

г одина

за предаване на сума пари

за предаване на определена вещ

за извършване на определени действия

за неизвършване на определени действия

количество дължимо

единици

308. Лихви

%

309. Лихви и
неустойки за
забава

Парична сума, за която е учреден залогът
310. Размер

парична единица
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заличаване

БРОЙ 101

Залoжено имущество

311. Описание
312. Цена

предприятието като съвкупност
размер

част от предприятието
парична единица

Модалитети
313. Срок

ден

месец

г одина

314. Условия

315. Част от
вземането,
която се търси

316. Имущество,
върху което
се насочва
изпълнението
317. Депозитар

предприятието като съвкупност

отделни активи на предприятието

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п .к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

IBAN
BIC

318. Покана за
назначаване на
управител на
предприятие

търговецът кани заложния кредитор да назначи управител на предприятието

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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заличаване

С Т Р.

319. Управител
на търговското
предприятие

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

320.
Възстановено
право на
управление

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

търговецът възстановява правото си на управление върху търговското предприятие

321. Данни за
запора

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

№

бул. / ул

ОСНОВАНИЕ
съд

съд/съдебен изпълнител

дело №

съдебен изпълнител
АДВ
ЗАПОР ВЪРХУ
постъпила за разпределение сума
предприятието като съвкупност
отделни активи на предприятието

останала след разпределението сума
размер

322. Вдигане на
запора

код съд

парична единица

дело №

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение
или останала след разпределението сума

323. Размер
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1
заличаване

БРОЙ 101

изоставяне на изпълнението

324. Имущество,
което престава
да е обект на
изпълнение

Заличаване на вписан залог
325. Заличен
залог
325а.Частично
заличен залог
Описание

326. Подновяване
вписването на
залог

Подновяване на вписването на залог

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

бл.

вх.

ет.

ап.

Декларация от залогодателя по чл. 264 ДОПК
Декларацията на новия депозитар по чл.38 от Закона за особените залози
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ удостоверяващ волеизявлението на лицето, вписано в полето "Заложен кредитор"
при подновяване на вписан залог на търговско предприятие
Документ за внесена държавна такса
Договор за залог на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите
Получено запорно съобщение
Писмено съгласие и образец от подписа на новия управител
Писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в група “Заложен кредитор”
Писмено съгласие на новия длъжник
Други

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

Приложения

Описание

Подпис

бул. / ул
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Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

І. Заявление Б4 за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие съдържа полета, обединени в групи и
раздели, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" със следните полета:
а) поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партида
се заявяват за вписване обстоятелствата;
б) поле „Номер по ред на залог”, което се попълва при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата и се посочва номера
на вписания залог; полето не се попълва при първоначално вписване;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. раздел "Залог на търговско предприятие" със следните групи:
4.1. група "Длъжник/Длъжници по обезпеченото вземане" (полето й се попълва само когато залогодателят е различен от
лицето, задължено по обезпеченото вземане) с единствено поле № 301 "Длъжник/Длъжници по обезпеченото вземане", в което се
посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на длъжника по обезпеченото вземане;
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на длъжника (адресът се попълва само ако длъжникът няма
ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.2. група "Заложен кредитор" с единствено поле № 303 "Заложен кредитор/Заложни кредитори", в което се посочват името
и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в чиято полза е учреден залогът; държавата,
населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на
входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на заложния кредитор (адресът се попълва само ако заложният кредитор
няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.3. група "Обезпечено вземане" със следните полета:
а) поле № 305 "Основание", в което се отбелязва източникът на задължението (договор, съдебно решение, административен
акт или друг източник, като се посочва какъв е този източник) и се посочва датата на съответния акт;
б) поле № 305а „Договор за залог на търговско предприятие”, в което се отбелязва номер и дата на договора за залог на
търговско предприятие;
в) поле № 306 "Предмет", в което се отбелязва съдържанието на задължението, чието изпълнение се обезпечава (за
предаване на сума пари или определена вещ, за извършването или неизвършването на определени действия);
г) поле № 307 "Размер", в което се посочва количеството на дължимото по задължението и единиците, в които то се измерва
(при парични задължения се посочва само главницата);
д) поле № 308 "Лихви", в което се посочва размерът на уговорената лихва, която се начислява върху паричните задължения;
е) поле № 309 "Лихви и неустойки за забава", в което се посочва размерът на лихвата, съответно неустойката за забава,
която се начислява върху парично задължение;
4.4. група "Парична сума, за която е учреден залогът" с единствено поле № 310 "Размер" (това поле се попълва само когато
залогът за обезпечаване на парично вземане е учреден за част от вземането или когато е учреден залог за обезпечаване изпълнението
на непарично вземане), в което се посочват размерът и паричната единица на сумата;
4.5. група "Заложено имущество" със следните полета:
а) поле № 311 "Описание", в което се отбелязва "предприятието като съвкупност" или "част от предприятието";
б) поле № 312 "Цена", в което се посочват размерът и паричната единица на търговското предприятие или на отделните
активи на търговското предприятие, върху които е учреден залогът, ако такива са посочени в договора за залог
4.6. група "Модалитети" със следните полета:
а) поле № 313 "Срок", в което се посочва датата, на която изтича срокът на заложното право, ако е по-кратък от 5 години;
ако денят на изтичане на срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле № 314 като условие;
б) поле № 314 "Условия", в което се посочват заявените за вписване прекратителни или отлагателни условия на заложното
право;
4.7. група "Пристъпване към изпълнение на залог" със следните полета:
а) поле № 315 "Част от вземането, която се търси", в което се посочва размерът на частта от вземането, която се търси;
б) поле № 316 "Имущество, върху което се насочва изпълнението", в което се отбелязва "предприятието като съвкупност"
или "отделни активи на предприятието" в зависимост от избора на заложния кредитор;
в) поле № 317 "Депозитар", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на депозитаря; държавата, населеното място, пощенският
код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът
на апартамента или офиса на депозитаря; IBAN на откритата от депозитаря банкова сметка; BIC кодът на банката (съответно на клона),
в която е открита сметката;
г) поле № 318 "Покана за назначаване на управител на предприятие", в което при заявяване за вписване на това
обстоятелство се отбелязва, че търговецът кани заложния кредитор да назначи управител на предприятието;
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д) поле № 319 "Управител на търговското предприятие", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на управителя и държавата,
населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа,
номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на управителя;
е) поле № 320 "Възстановено право на управление", в което при заявяване на това обстоятелство от търговеца по чл. 51 от
Закона за особените залози се отбелязва, че търговецът възстановява правото си на управление върху търговското предприятие;
4.8. група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" със следните
полета:
а) поле № 321 "Данни за запора", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата и ЕИК или наименованието и кодът
по БУЛСТАТ, и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на
сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на лицето, в чиято полза е наложен запорът; данните за
съда (съдебния изпълнител) и № на делото, по което е наложен запорът; когато запорът е върху постъпила за разпределение сума, се
отбелязва заложеното имущество (предприятието като съвкупност или отделни активи на предприятието), приходите от продажбата на
които се запорират; когато запорът е върху останалата след разпределението сума, се отбелязва "останалата след разпределението сума" и
се посочват размерът и паричната единица на сумата, за която се налага запорът;
б) поле № 322 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и № на дело, по което е постановено вдигане на запора;
4.9. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле № 323 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се изоставя изпълнението;
б) поле № 324 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от заложеното имущество
се изоставя изпълнението.
4.10. група "Заличаване на вписан залог" със следните полета:
а) поле № 325 "Заличен залог", в което се отбелязва заявяването за вписване на това обстоятелство;
б) поле № 325а "Частично заличен залог", в което се отбелязва заявяването за вписване на това обстоятелство.
4.11. група „Подновяване на вписването на залога” с единствено поле № 326, в което се отбелязва заявяването за вписване на
подновяването на вписания залог;
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът
на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по
електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б4, в
което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за
всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение
З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен
код и фирмата на търговеца, по чиято партида е вписан залогът, както и номерът на вписания залог на дружествен дял. Променените
обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се
попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле,
следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се
посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

стр . 8/8

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

БРОЙ 101

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно запор върху дружествен дял

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б5

З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговец / клон на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

ап.

за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял

Б5

Попълва се при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата

Заявление

Номер по ред
на запор

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

заличаване

БРОЙ 101

Запор върху дружествен дял
401. Лице, в
полза на което
е наложен
запорът

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

Обезпечено вземане
403. Основание

съд

съд/съдебен изпълнител

дело №

съдебен изпълнител
АДВ

Сума, за която е наложен запорът
404. Размер
404a. Мораторни/
изтекли лихви
405. Лихви

размер

парична единица

размер

парична единица

дата, към която са изчислени

%

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял Б5

район (за градове с районно деление)

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Запорирано имущество
406. Описание

част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД
лв.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ/ЧАСТ ОТ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА
име / фирма / наименование
1.

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

Изоставяне на изпълнението
дело №

част от вземането, за която се вдига запорът

409. Размер
410. Имущество,
което престава
да е обект на
изпълнение

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Приложения
Номер на
предходно заявление

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

ет.

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял Б5

408. Вдигане на
запора

код съд

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Акт за изоставяне на изпълнението
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Получено запорно съобщение
Други

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял Б5

Подпис

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

стр . 5/5

Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял Б5

Указания за попълване
І. Заявление Б5 за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял съдържа полета, обединени в групи, в които
данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" със следните полета:
а) поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партида се
заявяват за вписване обстоятелствата;
б) поле „Номер по ред на запор”, което се попълва при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата и се посочва номера на
вписания запор; полето не се попълва при първоначално вписване;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително
заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният
адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в предвидените
по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Запор върху дружествен дял" с единствено поле № 401 "Лице, в полза на което е наложен запорът", в което се
посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето/лицата, в полза на което/които е
наложен запорът; държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на
сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на лицето, в полза на което е наложен запорът (адресът
се попълва само ако лицето, в полза на което е наложен запорът, няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
5. група "Обезпечено вземане" с единствено поле № 403 "Основание", в което се посочват данните за съда/съдебния изпълнител/
публичния изпълнител и номерът на делото, по което е наложен запорът.
6. група "Сума, за която е наложен запорът" със следните полета:
а) поле № 404 "Размер", в което се посочват размерът и паричната единица на сумата (главница), за която е наложен запорът;
б) поле № 404а "Мораторни/изтекли лихви", в което се посочват размерът и паричната единица на мораторните/изтеклите лихви,
които са начислени върху главницата, и съответна дата, към която са изчислени;
в) поле № 405 "Лихви", в което се посочва размерът на лихвата, която се начислява върху главницата;
7. група "Запорирано имущество" с единствено поле № 406 "Описание", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно
фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружника, чийто дял е запориран, като се отбелязва, в случай че се запорира
дружествен дял в дружество с ограничена отговорност, каква част от капитала в левове съответства на запорирания дружествен дял или
частта от него.
8. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле № 408 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и № на делото, по което е постановено вдигане на запора;
б) поле № 409 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се вдига запорът;
в) поле № 410 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от запорираното имущество
се изоставя изпълнението.
9. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът
на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по
електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
10. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
11. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б5, в
което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за
всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение
З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен
код и фирмата на търговеца, по чиято партида е вписан залогът, както и номерът на вписания залог на дружествен дял. Променените
обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се
попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле,
следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се
посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно прекратяване и ликвидация

Идентификация
Идентификация

ЕИК

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б6

З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клон на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

фирма

160

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

заличаване

С Т Р.

Прекратяване и ликвидация
501. Срок за
ликвидацията

502.
Ликвидатори

ден

месец

година

начин, по който се определя срокът
или

име
1.

държава

ЕГН / ЛНЧ
име

2.

държава

ЕГН / ЛНЧ
име

3.

име
държава

ЕГН / ЛНЧ

продължаване на прекратено търговско дружество или европейско обединение
по икономически интереси

504.
Продължаване
на търговската
дейност

възстановявяне на дейността на кооперация/европейско кооперативно дружество

505.
Спиране или
прекратяване на
производството по
ликвидация

спиране на производството по ликвидация
прекратяване на производството при ликвидация

506.
Възобновяване
на ликвидацията

възобновяване на ликвидацията

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

ет.

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

503.
Представител

държава

ЕГН / ЛНЧ

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Документ, удостоверяващ назначаването на ликвидатор
Документ, удостоверяващ прекратяването на търговеца/ЕОИИ
Документ, удостоверяващ срока на ликвидация
Нотариално заверен образец от подпис
Препис от съдебно решение за назначаване на ликвидатор
Решение за продължаване на прекратена търговска дейност
Решение на орган на търговец/ЕОИИ
Съгласие
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Други

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

Подпис

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

І. Заявление Б6 за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация съдържа полета, обединени в групи, в
които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има
допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Прекратяване и ликвидация" със следните полета:
а) поле № 501 "Срок за ликвидация", в което се посочва датата, на която изтича срокът за ликвидацията или начинът на
определянето му;
б) поле № 502 "Ликвидатори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на ликвидаторите, съответно членовете на
ликвидационната комисия;
в) поле № 503 "Представител", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на члена на комисията, който е избран да
представлява кооперация или европейско кооперативно дружество в ликвидация (попълва се само при кооперация и европейско
кооперативно дружество, когато е назначена ликвидационна комисия);
г) поле № 504 "Продължаване на дейността", в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се отбелязва
"продължаване на прекратено търговско дружество или европейско обединение по икономически интереси" или "възстановяване на
дейността на кооперация/европейско кооперативно дружество
д) поле № 505 „Спиране или прекратяване на производството по ликвидация”, в което при заявяване за вписване на това
обстоятелство се отбелязва „спиране на производството по ликвидация” или „прекратяване на производството по ликвидация”;
е) поле № 506 „Възобновяване на ликвидацията”, в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се отбелязва
„възобновяване на ликвидацията.”
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
Б6, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният
идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партида е вписан залогът, както и номерът на вписания залог на дружествен
дял. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които
не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване
по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето
за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Указания за попълване

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3

Заявление

за вписване на обстоятелства относно

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

В1

А1

З1

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне на и поемане търговско предприятие

В1

прехвърляне и поемане на търговско предприятие

С Т Р.

164

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Търговско предприятие
600.
Прехвърляне
или поемане
на търговско
предприятие

прехвърляне на търговското предприятие
частично прехвърляне на търговското предприятие
поемане на търговското предприятие на едноличния търговец от наследник
по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон

601.
Отчуждител/
наследодател

фирма

602.
Правоприемник

фирма

ЕИК на отчуждителя/наследодателя

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

Номер на
предходно заявление

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Акт за смърт
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Договор за прехвърляне на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите
Документ за внесена държавна такса
Завещание
Решение по чл. 262п ТЗ (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество)
Съгласие между наследниците за поемане на предприятието на едноличния търговец - наследодател
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Удостоверение за наследници
Други

Подпис
Подпис
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие В1

ЕИК на правоприемника

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5

І. Заявление В1 за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие съдържа полета,
обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Уточнение относно заявлението" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или
липсата на допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при
подаване на заявлението по електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Търговско предприятие" със следните полета:
а) поле № 600 "Прехвърляне или поемане на търговско предприятие", в което се отбелязва съответното обстоятелство прехвърляне на търговското предприятие, частично прехвърляне на търговското предприятие или поемане на търговското
предприятие на едноличния търговец от наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон;
б) поле № 601 "Отчуждител/наследодател", в което се посочват ЕИК и фирмата на отчуждителя, респективно ЕИК и
фирмата на наследодателя;
в) поле № 602 "Правоприемник", в което се посочват ЕИК и фирмата на правоприемника при прехвърляне на
предприятие, респективно ЕИК и фирмата на правоприемника, при поемане на търговското предприятие от наследник по реда на
чл. 60, ал. 2 от Търговския закон.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
В1, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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Указания за попълване

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Заявление

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

A1

A2

A3

A4

A5

A6

З1

B2-1

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

. 1/4

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
стр

№

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества В2-1

за вписване на обстоятелства относно
преобразуване на търговски дружества

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 7

Преобразуване
701. Форма на
преобразуване

вливане
сливане
промяна на правна форма
преобразуване на европейско дружество със седалище в Р. България в акционерно дружество
със седалище в Р. България
прехвърляне на имуществото върху едноличен собственик

702.
Преобразуващи
се дружества

фирма
1.

ЕИК

фирма
2.

фирма
3.

ЕИК
фирма

4.

ЕИК
фирма

5.

ЕИК
фирма

6.

ЕИК

фирма
7.

ЕИК
фирма

8.

ЕИК
фирма

9.

ЕИК
фирма

1 0.

703.
Правоприемник

ЕИК

фирма
ЕИК

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ЕИК

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление

Адрес
на територията
на страната

Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Актуален дружествен договор на приемащото дружество
Актуален устав на приемащото дружество
Декларация на депозитарите, че са им предадени акциите
Декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Декларация на депозитаря
Договор за преобразуване
Доклад на орган на управление на ЕД във връзка с преобразуването на ЕД в АД
Доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 ТЗ
Доклад на проверителя/ите
Документ за внесена държавна такса
План за преобразуване на европейското дружество в акционерно дружество
Препис от дружественият договор и/или устава на приемащото дружество, в който личните данни,
освен тези които се изискват по закон са заличени
Разрешение от Комисията за защита на конкуренцията
Решение за преобразуване
Решение на общото събрание на акционерите за одобряване на плана за преобразуване
Списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество,
видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори
Съгласие на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, т. 6 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
Съгласие по чл. 262р ТЗ
Съгласие по чл. 264г, ал. 2 ТЗ
Съгласие по чл. 262л, ал. 5 ТЗ
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Приложения
Номер на
предходно заявление

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9

І. Заявление В2-1 за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества съдържа полета, обединени в
групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на
заявлението по електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група " Преобразуване " със следните полета:
4.1.поле № 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - вливане, сливане, промяна
на правната форма, преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със
седалище в Република България или прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик;
4.2.поле № 702 "Преобразуващи се дружества", в което се посочват фирмите и ЕИК, както следва:
а) при вливане и при сливане - фирма и ЕИК на преобразуващите се дружества;
б) при промяна на правната форма, при преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в
акционерно дружество със седалище в Република България и при прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик фирма и ЕИК на преобразуващото се дружество;
4.3. поле № 703 "Правоприемник", в което се посочва фирма и ЕИК, както следва:
а) при вливане - фирма и ЕИК на приемащото дружество;
б) при сливане, при промяна на правната форма и при преобразуване на европейско дружество със седалище в
Република България в акционерно дружество със седалище в Република България - фирма на новоучреденото дружество;
в) при прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик - фирмата и ЕИК на едноличния собственик;
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
В2-1, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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Указания за попълване

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Заявление

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

A2

A3

A4

A5

A6

З1

B2-2

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

. 1/6

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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за вписване на обстоятелства относно
преобразуване на търговски дружества

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 1

Преобразуване
701. Форма на
преобразуване

разделяне
отделяне

702.
Преобразуващо
се дружество

фирма
ЕИК

703. фирма
Правоприемници 1 .
ЕИК

фирма

фирма
3.

ЕИК

фирма
4.

ЕИК

фирма
5.

ЕИК

фирма
6.

ЕИК

фирма
7.

ЕИК

фирма
8.

ЕИК

фирма
9.

ЕИК

фирма
1 0.

ЕИК
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2.

С Т Р.

172

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

704. Клонове на Приемащо дружество
преобразуващо фирма
се дружество 1 .
ЕИК

фирма на клон
1.

ЕИК на клон

фирма на клон
2.

ЕИК на клон

фирма на клон

фирма на клон
4.

ЕИК на клон

фирма на клон
5.

ЕИК на клон

фирма на клон
6.

ЕИК на клон

фирма на клон
7.

ЕИК на клон

фирма на клон
8.

ЕИК на клон

фирма на клон
9.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 0.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 1.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 2.

ЕИК на клон
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3.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

Приемащо дружество
фирма
2.

ЕИК

фирма на клон
1.

ЕИК на клон

фирма на клон
2.

ЕИК на клон

фирма на клон

фирма на клон
4.

ЕИК на клон

фирма на клон
5.

ЕИК на клон

фирма на клон
6.

ЕИК на клон

фирма на клон
7.

ЕИК на клон

фирма на клон
8.

ЕИК на клон

фирма на клон
9.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 0.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 1.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 2.

ЕИК на клон
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3.

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

В2-2

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Актуален дружествен договор на преобразуващото се дружество
Актуален устав на преобразуващото се дружество
Декларация на депозитарите, че са им предадени акциите
Декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения
Декларация на депозитаря
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Договор за преобразуване
Доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 ТЗ
Доклад на проверител
Документ за внесена държавна такса
План за преобразуване
Препис от дружественият договор и/или устава на преобразуващото се дружество, в който личните данни,
освен тези които се изискват по закон са заличени
Решение за преобразуване
Списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество,
видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори
Съгласие на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, т. 6 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
Съгласие по чл. 262р ТЗ
Съгласие по чл. 262л, ал.5 от ТЗ
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Номер на
предходно заявление

бул. / ул

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 5
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І. Заявление В2-2 за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества съдържа полета, обединени в
групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на
заявлението по електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група " Преобразуване " със следните полета:
4.1. поле № 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - разделяне, отделяне;
4.2.поле № 702 "Преобразуващи се дружества", в което се посочва фирма и ЕИК на преобразуващото се дружество;
4.3. поле № 703 "Правоприемници", в което се посочват фирмите и ЕИК, както следва:
а) при разделяне чрез придобиване и при отделяне чрез придобиване - фирма и ЕИК на приемащите дружества;
б) при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване - фирма на новоучредените дружества;
4.4. поле № 704 "Клонове на преобразуващото се дружество", в което се посочва приемащо дружество с фирма и ЕИК и
преминаващите към всеки от тях клонове с фирма на клон и идентификатор на клон.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
В2-2, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.

В2-2

Указания за попълване

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Заявление

за спиране на вписването при
оспорване на преобразуването

Идентификация
Идентификация

ЕИК

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

B2-3

З1

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

. 1/4

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

ап.

Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването

В2-3

фирма

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7

Преобразуване
705. Входящ
номер на
заявлението за
преобразувене
706. Входящ
номер на
исковата молба

Входящ номер на исковата молба

Дата на подаване

Код на съда

702. Преобразуващи се
дружества

фирма
1.

ЕИК

фирма

фирма
3.

ЕИК
фирма

4.

ЕИК
фирма

5.

ЕИК

703. Правопри- фирма
емници 1 .
ЕИК

фирма
2.

ЕИК

фирма
3.

ЕИК

фирма
4.

ЕИК

фирма
5.

ЕИК
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В2-3

ЕИК

Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването

2.

С Т Р.

178

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ, удостоверяващ предявяването на иска
Препис от исковата молба за оспорване на преобразуването
Други

Подпис
Подпис
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В2-3

Номер на
предходно заявление

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 9
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Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването

І. Заявление В2-3 за спиране на вписването при оспорване на преобразуването съдържа полета, обединени в групи, в които
данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на
заявлението по електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група " Преобразуване " със следните полета:
а) поле № 705 "Входящ номер за заявлението за преобразуване", в което се посочва входящият номер на заявлението за
преобразуване, за което е подадена искова молба за оспорване на преобразуването;
б) поле № 706 "Входящ номер на исковата молба", в което се посочват входящият номер на исковата молба за оспорване
на преобразуването, датата на подаване на молбата и кодът на съда, пред който е предявен искът;
в) поле № 702 "Преобразуващи се дружества", в което се посочват фирмите и ЕИК на преобразуващите се дружества,
посочени в заявлението за преобразуване;
г) поле № 703 "Правоприемници", в което се посочват фирмите и ЕИК на правоприемниците, посочени в заявлението за
преобразуване.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
В2-3, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Заявление

Идентификация

ЕИК
фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

A4

A5

A6

B2-4

З1

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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№

ап.

Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски с участие на

Идентификация

дружества от държави - членки на ЕС или държави - страни по споразумението за ЕИП

В2-4

за вписване на обстоятелства относно
преобразуване с участие на дружества от
държави - членки на ЕС или други
държави - страни по споразумението за ЕИП

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

бул. / ул

Качество
на заявителя

Име

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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ап.

за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски с участие на
Заявление дружества от държави - членки на ЕС или държави - страни по споразумението за ЕИП В2-4

ж.к.

С Т Р.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Преобразуване
701. Форма на
преобразуване

вливане
сливане

702а. фирма
Преобразуващи 1 .
се дружества ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
ЕИК

В2-4

номер на регистрацията

фирма
3.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
4.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
5.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
6.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
7.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
8.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
9.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията
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за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски с участие на

компетентен орган по регистрацията

Заявление дружества от държави - членки на ЕС или държави - страни по споразумението за ЕИП

2.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

703.
Правоприемник

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3

фирма
ЕИК

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление

Адрес
на територията
на страната

Име/фирма/наименование на адресата
държава
населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Декларация на депозитарите, за предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства,
че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от ТЗ
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Доклад на проверителя/ите
Документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията на чл. 265с от ТЗ
Дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за
вписване на избраните органи
Общ план за преобразуване
Препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и
допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството
Разрешение от КЗК, когато издаването му е задължително съгласно ЗЗК
Решения за преобразуване за всички участващи в преобразуването дружества
Списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество,
видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори
Съгласие на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, т. 6 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Съгласие по чл. 265к, ал. 3 от ТЗ
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Удостоверения по чл. 10 от Директива 2005/56/ЕО за всички участващи в преобразуването дружества
Други

Подпис
Подпис
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община
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за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски с участие на

І. Заявление В2-4 за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави - членки на
Европейския съюз, или други държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство съдържа полета,
обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на
заявлението по електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група " Преобразуване " със следните полета:
4.1. поле № 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - вливане или сливане;
4.2. поле № 702а "Преобразуващи се дружества при преобразуване по реда на раздел V от глава шестнадесета на Търговския
закон", в което за всяко от преобразуващите се дружества се посочват фирмата и ЕИК, съответно фирмата, компетентният орган по
регистрация и номерът, под който чуждестранният търговец е вписан по националното си законодателство;
4.3. поле № 703 "Правоприемник", в което се посочват фирма и ЕИК, както следва:
а) при вливане - фирмата и ЕИК на приемащото дружество;
б) при сливане - фирмата на новоучреденото дружество.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
Б2-4, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Актуален устав на приемащата кооперация
Препис от устав на приемащата кооперация, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са
заличени
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Договор за преустройство
Разрешение от Комисията за защита на конкуренцията
Решение за преустройство
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на
НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Други

Подпис
Подпис
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І. Заявление В3-1 за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации съдържа полета, обединени в групи, в
които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на
заявлението по електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група " Преустройство " със следните полета:
4.1. поле № 801 "Форма на преустройство", в което се отбелязва формата на преустройство - вливане, сливане;
4.2. поле № 802 "Преустройващи се кооперации", в което се посочват наименованията и ЕИК, на преустройващите се
кооперации;
4.3. поле № 803 "Правоприемник", в което се посочват фирма и ЕИК, както следва:
а) при вливане - наименованието и ЕИК на приемащата кооперация;
б) при сливане - наименованието на новоучредената кооперация;
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
В3-1, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТE
ЗАПОВЕД № РД-834
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 39 и 43 във връзка с чл. 33
от Закона за защитените територии с цел запазване на растителен вид – наплъстена трихоколеа
(Trichocolea tomentella) и нейното местообитание,
нареждам:
1. Обявявам за защитена местност Коритата
в землището на гр. Вършец, община Вършец,
област Монтана, с площ 8,800 дка.
2. Защитена местност Коритата включва имот
с идентификатор 12961.415.084 съгласно кадастралната карта за землището на гр. Вършец,
ЕКАТТЕ 12961, община Вършец, област Монтана,
одобрена със Заповед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 8,800 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. строителство;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. извеждане на голи сечи в отдели 217/б
и 218/а;
3.6. намаляване на склопеността на насажденията под 0.6;
3.7. промяна в хидрологичния режим на десния приток на река Стара река в границите на
защитената територия.
4. След вл иза не в си ла на за повед та
РИОСВ – Монтана, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената местност в
кадастралната карта за землището на гр. Вършец,
ЕКАТТЕ 12961, община Вършец, област Монтана.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
13210

За министър: Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-860
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 110, чл. 109, ал. 1 и чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
пречупване на дървото в основата му нареждам:

1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво
Ясен (Fraxinus sp.), обявено със Заповед № 292
от 7.02.1962 г. на Комитета по горите и горската
промишленост при Министерския съвет, заведено
в Държавния регистър под № 53, намиращо се
в подотдел 25„б“ на ДЛС – Шерба, с. Венелин,
община Долни чифлик, област Варна.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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За министър: Евд. Манева

ЗАПОВЕД № РД-861
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 110, чл. 109, ал. 1 и чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради изсъхване на цялото дърво нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти:
1.1. Вековно дърво Орех (Juglans regia), намиращо се в землището на с. Друмохар, община
Невестино, област Кюстендил, обявено със Заповед № 1044 от 24.04.1971 г., заведено в Държавния
регистър под № 469.
1.2. Вековно дърво Цер (Quercus cerris), намиращо се в землището на с. Кадровица, община
Невестино, област Кюстендил, обявено със Заповед № 1044 от 24.04.1971 г., заведено в Държавния
регистър под № 470.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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За министър: Евд. Манева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 715-ДФ
от 1 декември 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН във връзка с чл. 15, ал. 2,
т. 1 и 6 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране Комисията за финансов
надзор отказва да издаде разрешение на УД „Нюуей
Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес
на управление София 1408, район „Триадица“, ж.к.
Иван Вазов, ул. Балша 1, бл. 9, за организиране и
управление на ДФ „Нюуей Високодоходен фонд“.
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На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.
13192

Председател: Ст. Мавродиев

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № 1403
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС, изготвена оценка от лицензиран оценител
и влезлия в сила план на кв. 216 – Благоевград,
одобрен със Заповед № 1018 от 12.12.2000 г.,
нареждам:
1. Отчуждавам 96 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 04279.617.34 по кадастралната карта
на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-1832 от 10.05.2006 г. и изменена през 2011 г. (стар
пл. № 8883), за мероприятието – улица от о.т.
150 до о.т. 154, кв. 216а, собственост на Йордан
Борисов Терзийски, Евгений Борисов Терзийски,
Снежана Борисова Кацарова, Евгений Христов
Минков, Любимо Евгениев Минков, Емил Иванов Терзийски.
2. Оценявам частта от имота на обща стойност
13 212 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Йордан Борисов Терзийски – 1942 лв.;
Евгений Борисов Терзийски – 2537 лв.;
Снежана Борисова Кацарова – 3687 лв.;
Евгений Христов Минков – 964 лв.;
Любимо Евгениев Минков – 964 лв.;
Емил Иванов Терзийски – 3118 лв.
3. Обезщетенито ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка
на правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.
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Кмет: Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 1404
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС, изготвена оценка от лицензиран оценител
и влезлия в сила план на кв. 216 – Благоевград,
одобрен със Заповед № 1018 от 12.12.2000 г.,
нареждам:
1. Отчуждавам 301 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.617.33 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 7860), за
мероприятието – улица от о.т. 150 до о.т. 159, кв.
216а, собственост на Тонка Георгиева Трайкова.
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2. Оценявам частта от имота на обща стойност 41 385 лв.
Тонка Георгиева Трайкова – 41 385 лв.
3. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка
на правоимащата 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.
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Кмет: Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 1405
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС, изготвена оценка от лицензиран оценител
и влезлия в сила план на кв. 216 – Благоевград,
одобрен със Заповед № 1018 от 12.12.2000 г.,
нареждам:
1. Отчуждавам 103 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.617.31 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 8778), за
мероприятието – улица от о.т. 140 до о.т. 150, кв.
216а, собственост на Роберто Тодоров Тотев, Любомир Кирилов Георгиев, Борислава Любомирова
Георгиева, Лилия Любомирова Георгиева.
2. Оценявам частта от имота на обща стойност
14 918 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Роберто Тодоров Тотев – 9945 лв.;
Любомир Кирилов Георгиев – 1658 лв.;
Борислава Любомирова Георгиева – 1658 лв.;
Лилия Любомирова Георгиева – 1657 лв.
3. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не
е обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.
13196

Кмет: Ат. Камбитов

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 11-ОА-3064
от 28 ноември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС, предвид влязъл в сила ПУП, одобрен със
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заповеди № ОА-1381 от 16.07.1993 г. и № ОА-2614
от 19.09.2007 г., съгласно който се предвижда
разширение на бул. Руски, нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 56784.518.332 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, със стар идентификатор
№ 361, кв. 206, с площ на целия имот – 320 кв.
м, намиращ се в Пловдив, бул. Руски 6, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), ведно със сгради: сграда с идентификатор 56784.518.332.1 със застроена площ 94 кв.
м, брой етажи – два, предназначение – жилищна
сграда, и сграда с идентификатор 56784.518.332.2
със застроена площ 14 кв. м, брой етажи – един,
при граници по кадастралната карта на целия
имот: 56784.518.329, 56784.518.330, 56784.518.1509,
56784.518.331, 56784.518.333, която част съгласно
действащия регулационен план на Втора градска
част – гр. Пловдив, в кв. 206, одобрен със заповеди № ОА-1381 от 16.07.1993 г. и № ОА-2614 от
19.09.2007 г., представлява частта от ПИ № 332
с площ 85 кв. м, ведно с двуетажната жилищна
сграда и пристройката към нея, попадащи в
разширението на бул. Руски, като останалата
част от ПИ № 332 е включена в УПИ ІІІ-361,
362, жилищно и обществено застрояване, при
граници на отчуждаемата част: от изток – бул.
Руски, от север – частта от ПИ № 333, попадаща
в улична регулация, от запад – частта от ПИ
№ 332, включена в УПИ ІІІ-361, 362, жилищно и
обществено застрояване, и от юг – частта от ПИ
№ 331, попадаща в улична регулация, като взех
предвид, че съгласно нотариален акт № 73, том 83,
рег. № 22024, дело № 20938 от 25.11.1997 г., Христо
Василов Тодоров е собственик на 1/2 идеална част
от дворното място и първия етаж със ЗП 108 кв.
м (по скица), две избени помещения, едното под
вестибюла, едно под северната стая и пералня
под кухнята; че съгласно нотариален акт № 106,
том V, дело № 1538 от 01.01.1990 г. на Районния
съд – Пловдив, Лили Нисим Нахум е собственик
на 1/2 идеална част от втория жилищен етаж на
двуетажната жилищна сграда 86 кв. м застроена
площ и 1/4 ид. част от дворно място, цялото
248,70 кв. м, намиращи се в Пловдив, бул. Руски
6, съставляващо имот пл. № 361; че съгласно
констативен нотариален акт вх. № 751, акт № 197,
том 1, дело № 213 от 20.01.2009 г. Нисим Пресиядо
Пардо е собственик по наследство на 1/4 идеална част от дворно място, цялото 248,70 кв. м,
намиращо се в Пловдив, бул. Руски 6, ведно с
1/2 идеална част от втория етаж от построената
в имота двуетажната жилищна сграда 86 кв. м
застроена площ.
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2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е 199 980 лв.,
определено съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС,
и се разпределя между съсобствениците в съответствие с притежаваните квоти, както следва:
Христо Василов Тодоров – 111 555 лв.;
Лили Нисим Нахум – 41 412,50 лв.;
Нисим Пресиядо Пардо – 41 412,50 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 3, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща след 28.12.2011 г. след влизане в сила на тази
заповед или съдебно решение и след представяне
на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив, към Агенцията по вписванията
за наличие или липса на вещни тежести, както
и оригинали или заверени копия от Службата
по вписванията на документи за собственост в
администрацията на Община Пловдив или след
служебното снабдяване със същите.
5. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед на основание чл. 60, ал. 1 АПК при
следните обстоятелства:
Реа л изи ра не т о на и н вес т и ц ион н и я п ро ект – разширение на бул. Руски, е етап от изграждането на транспортен възел от първостепенно
значение за Пловдив и се явява продължение на
реконструкцията на моста на р. Марица, който
обект е вече изпълнен. Има за цел да увеличи
пропускателната способност на съоръжението,
свързващо бул. Руски с ул. Победа.
Единствен е от поредицата имоти с незавършено отчуждително производство поради постигнато,
но нефинализирано по вина на собствениците на
имота споразумение за начина на обезщетение,
попадащи в разширението на бул. Руски, чието
строителство е стартирало.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждения
имот да получат дължимото парично обезщетение
съгласно издадената заповед за отчуждаване с
право на обжалване.
6. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ от ЗОС не се събират
данъци и такси.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
8. Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Административния съд – Пловдив.
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Кмет: Ив. Тотев
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