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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на класифицираната информация
(обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от
2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89
от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95
и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от
2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103
от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53
от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от
2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд
от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62, 71
и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7,
17, 44 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 9 т. 16 се изменя така:
„16. осъществява общ контрол по защита
на класифицираната информация, създавана,
съхранявана, обработвана и пренасяна в комуникационни и информационни системи;“.
§ 2. В чл. 12, т. 3 думите „автоматизираните информационни системи или мрежи за
създаване, съхраняване, обработка и пренос
на класифицирана информация“ се заменят
с „комуникационните и информационните
системи, включително до свързаните към
тях информационни системи“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани
за работа с класифицирана информация“ се
заменят с „комуникационните и информационните системи“.
2. В т. 3 думите „дейността по защита
от паразитни електромагнитни излъчвания
на т ех ни ческ и те средст ва, обрабо т ващ и,

съхраняващи и пренасящи класифицирана
информация“ се заменят с „контрамерките
по TEMPEST“.
§ 4. В глава шеста в наименованието на
раздел V думите „автоматизираните информационни системи или мрежи“ се заменят
с „комуникационните и информационните
системи“.
§ 5. В чл. 89 думите „автоматизираните
информационни системи (АИС) или мрежи“
се заменят с „комуникационните и информационните системи (КИС)“ и думите „АИС
или мрежи“ се заменят с „КИС“.
§ 6. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. (1) Задължителните общи условия
за сигурност на КИС обхващат компютърната, комуникационната, криптографската,
физическата, документалната и персоналната сигурност, сигурността при свързване на
КИС, сигурността на самата информация на
всякакъв електронен носител и контрамерките
по TEMPEST, определени в наредба, приета
от Министерския съвет по предложение на
председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) За всяка КИС се извършва анализ на
риска за сигурността съгласно изискванията
по наредбата по ал. 1.
(3) Задължителните специфични изисквания и процедури за сигурност на КИС във
всяка организационна единица се определят
от ръководителя на организационната единица
по предложение на служителя по сигурността
на информацията. Тези изисквания и процедури подлежат на утвърждаване от Държавна
агенция „Национална сигурност“.
(4) Изискванията и процедурите по ал. 3
включват подробно описание на мерките и
правилата за сигурност, които се прилагат
при проектиране и експлоатация на конкретната КИС.
(5) Изискванията и процедурите по ал. 3 се
изготвят при условията и по реда, определени
в наредбата по ал. 1.
(6) Всички последващи промени в специфичните изисквания и процедурите за сигурност по ал. 3 подлежат на утвърждаване от
Държавна агенция „Национална сигурност“
при условията и по реда, определени в наредбата по ал. 1.“
§ 7. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. (1) Преди въвеждане в експлоатация
за работа с класифицирана информация за
всяка КИС се провежда процедура по акредитиране при условията и по реда, определени
с наредбата по чл. 90, ал. 1.
(2) Не се допуска създаване, обработване,
съхраняване и пренасяне на класифицирана
информация в КИС без наличието на издаден
сертификат по чл. 14, т. 2.“
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§ 8. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. Ръководителят на организационната единица, в която се използват КИС, по
предложение на служителя по сигурността
на информацията назначава служители или
възлага на назначени служители функции
по контрола за спазване на изискванията за
сигурност на тези КИС при условията и по
реда, определени с наредбата по чл. 90, ал. 1.“
§ 9. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ отнема издадения сертификат по
чл. 14, т. 2 по писмено предложение на органа
по прекия контрол по защита на класифицираната информация при констатирани системни
нарушения на изискванията за сигурност на
к ласифицираната информация, създавана,
обработвана, съхранявана и пренасяна в КИС.
(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ прекратява действието на издадения
сертификат по чл. 14, т. 2:
1. с изтичането на срока на действие на
издадения сертификат за сигурност на КИС;
2. при премахване или промяна на нивото
на класификация на информацията, която
се създава, обработва, съхранява и пренася
в КИС;
3. при прекратяване на експлоатацията
на КИС;
4. при закриване на организационната
единица без правоприемник.
(3) Отнемането и прекратяването на издаден сертификат по чл. 14, т. 2 може да се
обжалва пред ДКСИ при условията, по реда и
в срока по глава пета, раздел V и не подлежи
на обжалване по съдебен ред.“
§ 10. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. (1) Допуска се междусистемна връзка на КИС, предназначени за класифицирана
информация до ниво „Секретно“ включително,
с други КИС за класифицирана информация
със същото или различно ниво на класификация, както и към информационни системи
от затворен тип при условията, посочени в
наредбата по чл. 90, ал. 1.
(2) Доп уска се меж д усистемна връзка
на КИС, предназначени за класифицирана
информация с ниво „За служебно ползване“,
към интернет или други публични мрежи при
условията, посочени в наредбата по чл. 90,
ал. 1.
(3) Не се допуска междусистемна връзка
на КИС, предназначени за класифицирана
информация с ниво „Поверително“ и „Секретно“, с КИС, предназначени за класифицирана
информация с ниво „За служебно ползване“,
които са свързани към интернет или други
публични мрежи.
(4) Не се допуска междусистемна връзка
на КИС, предназначени за класифицирана
информация с ниво „Строго секретно“.“
§ 11. Член 94а се изменя така:
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„Чл. 94а. Междусистемната връзка е разрешена само когато:
1. в КИС са приложени механизми за защита на границата, одобрени от Държавна
агенция „Национална сигурност“, при условията и по реда, определени с наредбата по
чл. 90, ал. 1;
2. комуникационните и информационните
системи притежават издаден валиден сертификат по чл. 14, т. 2.“
§ 12. Членове 94б и 94в се отменят.
§ 13. В чл. 125 думите „чл. 90, ал. 2“ се
заменят с „чл. 90, ал. 3“.
§ 14. В чл. 127 думите „чл. 93“ се заменят
с „чл. 91, ал. 2 и чл. 94“.
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 19 – 26:
„19. „Комуникационна и информационна
система (КИС)“ е съвкупност от технически
(вк лючително ком у никационни средства,
устройства за защита на границата, криптографски средства и среда за разпространение на сигнала в границите на системата)
и програмни средства, методи, процедури и
персонал, организирани за осъществяване на
една или няколко от функциите по създаване,
обработване, ползване, съхраняване и обмен
на класифицирана информация в електронна
форма. Комуникационната и информационната система може да е изградена и на основата
на една или повече отделни работни станции,
несвързани в мрежа.
20. „Информационна система от затворен
тип“ е система с приложени мерки за защита,
без достъп до публични мрежи, предназначена за работа с информация, която не е
класифицирана.
21. „Меж д усистемна връзка“ е връзка
между две или повече КИС, както и връзка
на КИС към други информационни системи
за работа с информация, която не представлява класифицирана информация за целите
на обмена на данни и други информационни
ресурси по еднопосочен или многопосочен път.
Връзката между КИС и система, предлагаща
единствено комуникационна инфраструктура
за пренасяне на класифицирана информация,
защитена чрез криптографски средства, одобрени по реда на наредбата по чл. 85, не се
счита за междусистемна връзка.
22. „Граница на КИС“ е физически или
логически периметър, който определя границите на защита на КИС.
23. „Механизъм за защита на границата“
е съвкупност от компоненти (програмни или
технически средства), служещи за контрол,
наблюдение и филтриране с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп до класифицираната информация и информационните
ресурси в КИС при междусистемна връзка.
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24. „Компрометиращи електромагнитни
излъчвания“ са непреднамерено излъчени
електромагнитни сигнали, свързани с работата
на технически средства за създаване, обработване, съхраняване и пренасяне на класифицирана информация, чието прихващане и
анализ могат да доведат до нерегламентиран
достъп до нея.
25. „TEMPEST“ е изследване, изучаване
и контрол на компрометиращите електромагнитни излъчвания и контрамерките за
тяхното потискане и ограничаване.
26. „Контрамерки по TEMPEST“ са мерки за сигурност, имащи за цел защита от
нерегламентиран достъп до класифицирана
информация чрез компрометиращи електромагнитни излъчвания.“
§ 16. В приложение № 1 към чл. 25 в раздел
II „Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната“
т. 14 се изменя така:
„14. Сведения за организационно-техническата и програмната защита на комуникационните и информационните системи на
органите на държавна власт и местно самоуправление и техните администрации, както
и на други техни системи за обработване на
информация.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) Актовете по прилагането на закона се издават или привеждат в съответствие
с този закон в 6-месечен срок от влизането
му в сила.
(2) Издадените до приемането на актовете по ал. 1 подзаконови нормативни актове
се прилагат, доколкото не противоречат на
този закон.
§ 18. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35,
42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г.,
бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105
от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7, 27, 55 и
56 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 5 думите „автоматизираните информационни системи или мрежи“ се
заменят с „комуникационните и информационните системи“.
2. В чл. 42, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. извършва акредитиране на комуникационните и информационните системи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация; координира и
контролира контрамерките по TEMPEST;“.
§ 19. В Закона за военното разузнаване
(обн., ДВ, бр. 88 от 2015 г.; изм., бр. 98 от
2016 г. и бр. 103 от 2017 г.) в чл. 71, ал. 4
думите „автоматизираните информационни
системи или мрежи (АИС или мрежи)“ се
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заменят с „комуникационните и информационните системи (КИС)“ и думите „АИС
или мрежи“ се заменят с „КИС“.
§ 20. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82
от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и
бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г.) в чл. 1, ал. 3
д у мите „автоматизирани информационни
системи или мрежи“ се заменят с „комуникационни и информационни системи“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9026

УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Търговския закон,
приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г.
Издаден в София на 16 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Търговския закон (обн.,
ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г.,
бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63
от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г.,
бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70
от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от
1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от
2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42,
43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105
от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50,
67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и
82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18
и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и
20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от
2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от
2017 г. и бр. 15 и 27 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 74, ал. 4 думите „на акционерно
дружество с издадени акции на приносител
или“ се заличават.
§ 2. В чл. 178 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Акциите са поименни.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Член 180 се отменя.
§ 4. В чл. 185 ал. 1 се отменя.
§ 5. В чл. 198 ал. 2 се отменя.
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§ 6. В чл. 223, ал. 3 изречение второ се
изменя така: „Уставът може да предвиди
свикването да стане само с писмени покани.“
§ 7. В чл. 262ч, ал. 4 изречения второ и
трето се заличават.
§ 8. Член 262ш се отменя.
§ 9. В чл. 264е ал. 1 се изменя така:
„(1) За притежателите на особени права,
които не са акции в преобразуващото се
дружество, се прилага чл. 262ц.“
Допълнителна разпоредба
§ 10. С този закон се въвеждат изискванията
на чл. 10, параграф 2, чл. 58, параграфи 1, 2 и
5 и чл. 59, параграф 1, буква „а“ и параграф 2
от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за
предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на
Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. (1) Издадените до влизането в сила на
този закон акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят
с поименни акции.
(2) В 9-месечен срок от влизането в сила
на този закон дружествата, издали акции на
приносител или заместващи ги временни
удостоверения, са длъжни да изменят уставите
си, като предвидят, че акциите им са поименни, заменят акциите на приносител или
заместващите ги временни удостоверения с
поименни акции, започват да водят книги за
акционерите, заявяват за вписване промените
и представят за обявяване изменените устави
в търговския регистър. Към заявлението се
прилага заверено актуално извлечение от
книгата за акционерите.
(3) След влизането в сила на този закон
срещу временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител,
се получават само поименни акции.
(4) В случай че акционер не представи
за замяна притежаваните от него акции на
приносител или заместващи ги временни
удостоверения в срока по ал. 2, дружеството
ги обезсилва. В този случай чл. 189, ал. 3,
изречения трето и четвърто се прилагат съответно.
(5) Акционер, чиито акции на приносител
или заместващи ги временни удостоверения
са обезсилени съгласно ал. 4, има право да
поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в
6-месечен срок от узнаването, но не по-късно
от 5 години от датата на обезсилването.
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§ 12. (1) Кредиторите със залог на акции
на приносител или заместващи ги временни
удостоверения извършват в срока по § 11, ал. 2
действията по замяна на акциите на приносител, съответно по замяна на заместващите ги
временни удостоверения с поименни акции.
В противен случай дружеството обезсилва
акциите на приносител или заместващите ги
временни удостоверения и чл. 189, ал. 3, изречения трето и четвърто се прилагат съответно.
(2) При замяната дружеството отбелязва
върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и го вписва
в книгата за акционерите.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно при
запор на акции на приносител или заместващи
ги временни удостоверения по чл. 515, ал. 1
от Гражданския процесуален кодекс.
(4) Кредиторът със залог или запор носи
отговорност за вреди, причинени виновно
на акционер вследствие на обезсилване на
акциите му или заместващите ги временни
удостоверения по ал. 1 или на извършени
неверни записи във връзка със залога или
запора при замяната на акциите.
§ 13. (1) Търговските дружества, които не
изпълнят задълженията си по § 11 и нямат
висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по реда на
чл. 252, ал. 1, т. 4.
(2) В двумесечен срок след изтичането на
срока по § 11, ал. 2 Агенцията по вписванията
съставя списък на търговските дружества, които не са изпълнили задълженията си по § 11
и нямат висящо производство по заявление
за вписване на промени.
(3) Списъкът се изпраща на прокуратурата
за завеждане на искове по реда на чл. 252,
ал. 1, т. 4.
(4) Списъкът се актуализира на всеки 6 месеца и се изпраща на прокуратурата.
§ 14. Искове по чл. 74, ал. 4, с които се
оспорва решение на общото събрание на
акционерно дружество с издадени акции на
приносител, предявени до вписване на съответните промени по § 11, ал. 2, се разглеждат
по досегашния ред.
§ 15. Подзаконовите нормативни актове
се привеждат в съответствие с този закон в
тримесечен срок от влизането му в сила.
§ 16. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 6, който влиза в сила от
1 юни 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9024
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УКАЗ № 233
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за закрила и развитие на културата, приет от
44-то Народно събрание на 11 октомври 2018 г.
Издаден в София на 16 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55
от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г.,
бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г.,
бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от
2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от
2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г.,
бр. 16 от 2016 г. и бр. 7 и 28 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) Конкурсът се излъчва на запис на
интернет страницата на Министерството на
културата.“
§ 2. В чл. 7 се създава ал. 6:
„(6) Конкурсът се излъчва на запис на
интернет страницата на Министерството на
културата.“
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Конкурсът се излъчва на запис на
интернет страницата на Министерството на
културата.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 4. В чл. 26, ал. 2 се създава изречение
второ: „При невъзможност на министъра
на културата да присъства на заседание на
управителния съвет по изключение той се
замества от упълномощен от него заместник-министър.“
Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за филмовата индустрия
(обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99
от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от
2016 г. и бр. 20 и 77 от 2018 г.) в чл. 7, ал. 2
се създава изречение второ: „Конкурсът се
излъчва на запис на интернет страницата на
Министерството на културата.“
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9027

УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за семейни помощи за деца, приет от 44-то
Народно събрание на 12 октомври 2018 г.
Издаден в София на 16 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и
95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от
2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и
109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от
2016 г., бр. 99 от 2017 г. и бр. 30 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „дирекциите „Социално
подпомагане“ се заменят с „Агенцията за
социално подпомагане и териториалните є
структури – регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции „Социално
подпомагане“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Националната агенция за приходите
предоставя на Агенцията за социално подпомагане и на дирекциите „Социално подпомагане“ необходимата данъчна и осигурителна
информация за изпълнение на функциите по
ал. 3 по писмено искане от изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане или директорите на дирекции „Социално
подпомагане“.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. месечни помощи за дете без право на
наследствена пенсия от починал родител.“
2. В ал. 4 след думите „т. 3“ се добавя „и 4“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В а л. 1, т. 2 д у мите „задъл ж ителна
предучилищна подготовка“ се заменят със
„задължително предучилищно образование“.
2. В ал. 12 накрая се поставя запетая и
се добавя „а в случаите, когато спирането за
третия и шестия месец е за месеца, в който
изтича срокът, за който е отпусната помощта,
тя може да бъде отпусната отново не по-рано
от една година от месеца, следващ месеца на
спирането.“
§ 4. Създава се чл. 8е:
„Чл. 8е. (1) Месечни помощи за дете без
право на наследствена пенсия от починал родител се предоставят на другия родител или
на настойника/попечителя, който отглежда
детето и живее постоянно в страната, при
условие че детето:
1. не получава наследствена пенсия по чл. 82,
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
2. не е настанено за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето;
3. редовно посещава подготвителните групи
в детските градини или подготвителните групи
в училищата за задължително предучилищно
образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
4. до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст, редовно
посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
5. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно
възрастта и здравословното му състояние;
6. живее постоянно в страната.
(2) Месечната помощ по ал. 1 се отпуска
на другия родител или настойника/попечителя
независимо от доходите на семейството и на
детето.
(3) Месечната помощ по ал. 1 се предоставя
до навършване на 18-годишна възраст от детето,
а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.
(4) При условията на ал. 1, т. 1, 2 и 6 месечна помощ се предоставя и за дете, което
е завършило средното си образование преди
навършване на 18-годишна възраст.
(5) При условията на ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6
месечна помощ се предоставя на семействата
на роднини и/или близки, при които е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето, в случай че семейството
не получава месечна помощ с цел отглеждане
на детето в семейства на роднини или близки
съгласно Закона за закрила на детето.
(6) В случаите по ал. 5 другият родител
или настойникът/попечителят нямат право
на месечната помощ по ал. 1.
(7) Размерът на месечната помощ по ал. 1
се определя ежегодно със Закона за държавния
бюджет на Република България, като не може
да е по-малък от предходната година.
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(8) Месечната помощ по ал. 1 се прекратява
преди изтичането на срока, за който е отпусната,
при отпадане и/или установено неспазване на
условията за отпускането є, както и:
1. при осиновяване на детето;
2. при настаняване на детето извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето;
3. при промяна на настойника/попечителя
на детето;
4. когато детето, за което се получава помощта, стане родител.
(9) В случаите по ал. 8, т. 4 се прилага
чл. 7, ал. 13.
(10) Месечната помощ по ал. 1 не може да
се получава заедно с персонална пенсия на дете
по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „родителя, настойника или попечителя“.
2. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 2,
ал. 3, т. 1, 2 и 3“.
3. В ал. 3 след думата „помощите“ се добавя
„по чл. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 3“.
4. В ал. 4 след думата „помощи“ се добавя
„по чл. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 3“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „8 и 8д“ се заменят с „8,
8д и 8е“.
2. В ал. 3 думите „чл. 7 и 8“ се заменят с
„чл. 7, 8 и 8е“.
§ 7. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 11:
„11. за месечните помощи за дете без право на
наследствена пенсия от починал родител – след
навършване на 18-годишна възраст от детето,
а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след числото „3“ се добавя „и
чл. 8е, ал. 1, т. 3 и 4“.
2. В ал. 5 думите „8 и 8д“ се заменят с „8,
8д и 8е“.
Заключителни разпоредби
§ 9. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от
2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от
2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92,
99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64 и
77 от 2018 г.) в преходните и заключителните
разпоредби се създава § 6в:
„§ 6в. (1) Отпуснатите до 31 декември
2018 г. персонални пенсии на деца без право
на наследствена пенсия от починал родител по
чл. 92 продължават да се изплащат в размерите,
определени към тази дата по досегашния ред.
(2) Персоналната пенсия на дете, за което е
отпусната месечна помощ по чл. 8е от Закона
за семейни помощи за деца, се прекратява на
основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от първо число
на месеца, в който е отпусната помощта, въз
основа на информация, предоставена на Националния осигурителен институт по служебен
път от Агенцията за социално подпомагане
в тридневен срок от отпускане на помощта.“
§ 10. Министерският съвет в срок от два
месеца от обнародването на този закон в
„Държавен вестник“ приема необходимите
изменения и допълнения в наредбата по чл. 106
от Кодекса за социално осигуряване.
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари
2019 г. с изключение на § 3 и 10, които влизат
в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9029

РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 22, ал. 6 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на националната сигурност и чл. 132, ал. 3 от Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“
РЕШИ:
Приема Годишен доклад за дейността на
Държавна агенция „Национална сигурност“
за 2017 г. (поверителен).
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9159

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Служба
„Военна информация“ през 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление
и функциониране на системата за защита на
националната сигурност
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Служба „Военна информация“ през 2017 г.
(секретен).
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9160

РЕШЕНИЕ

по Доклад за дейността на Държавна агенция
„Разузнаване“ през 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление
и функциониране на системата за защита на
националната сигурност
РЕШИ:
Приема Доклад за дейността на Държавна
агенция „Разузнаване“ през 2017 г. (секретно).
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9161

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за състоянието
на националната сигурност на Република
България през 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9373
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със
сивата икономика и контрабандата
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Калин Димитров Василев за член
на Комисията за наблюдение на приходните
агенции и борба със сивата икономика и
контрабандата.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9376

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:

9374

Избира Таня Тодорова Петрова за член на
Комисията по вероизповеданията и правата
на човека.

за промяна в състава на Комисията по отбрана

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Запрян Василев Янков като
член на Комисията по отбрана.
2. Избира Валентин Иванов Радев и Калин
Димитров Василев за членове на Комисията
по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9375

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9377

РЕШЕНИЕ
за попъ лване състава на Комиси ята по
енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Станислав Иванов Попов за член
на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
вза и модейс т вие то с неп ра ви те лс т вен и те
организации и жалбите на гражданите

9378

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

за попълване състава и ръководството на
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

РЕШИ:
Избира Запрян Василев Янков за член
на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите
на гражданите.

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
1. Избира Александър Руменов Ненков
за заместник-председател на Комисията по
региона лна политика, благоуст ройство и
местно самоуправление.
2. Избира Станислав Иванов Попов за
член на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9379

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вът
решна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Таня Тодорова Петрова
като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Изби ра Ва лен т ин Ива нов Ра дев за
член на Комисията по вътрешна сигурност
и обществен ред.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9380

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ивайло Ангелов Московски за
член на Комисията по труда, социалната и
демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9381

ВЕСТНИК
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 230
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение на Закона за
държавната собственост, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г.
Издаден в София на 16 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение
на Закона за държавната собственост, приет
от 44-то Народно събрание на 10.10.2018 г.
Уважаеми народни представители,
Общественият интерес изисква разпореждането с държавно или общинско имущество
да се подчинява на ясни правила, които да го
охраняват във всички случаи. Това се отнася
с още по-голяма сила за правилата, по които
се осъществява приватизацията на такова
имущество. Въпреки направената в мотивите
за приемането на закона заявка, че няма да се
променя по същество досегашната концепция на
законодателя, новите правила засягат основни
елементи и принципи за правата на държавата
в търговски дружества и за приватизацията.
С § 1, т. 2 от Закона за изменение на Закона за държавната собственост (ЗИ ЗДС) се
премахва забраната за апортиране на имоти
и вещи – собственост на търговски дружества, включени в приложение № 1 „Списък на
търговските дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или обособени
части от тях“ от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол. Освен това с
§ 4 се предвижда възможност за апортиране
на имоти и вещи, които не са обособени части
от дружества по приложение № 1, в търговски
дружества с държавно или общинско участие.
Посочените разпоредби от ЗИ ЗДС противоречат на целта на забранителния списък, а
именно – да не се приватизират без решение
на Народното събрание дружества, които
имат структуроопределящо значение за икономиката или висока обществена и социална
значимост. Апортът има транслативен ефект
и предметът на апорта става собственост на
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дружеството, в което той е направен, без
апортиращият да получи насрещно плащане.
Когато апортът се прави в дружество, което
не е в забранителния списък, няма пречка
впоследствие това дружество да бъде приватизирано заедно с апортираните имоти и вещи
на дружеството от забранителния списък. По
този начин се създава законова възможност за
скрита безплатна приватизация на дружества
от забранителния списък чрез апортиране на
техни имоти и вещи. Нещо повече, с § 1, т. 2
се отменя общата забрана за апортиране на
имоти и вещи на дружества от забранителния
списък, а с § 4 се създава специално правило,
изискващо решение на Министерския съвет
само при апорт на необособени части от тях.
По отношение на другите видове апорт, например на обособени части, право на ползване,
право на строеж, патент, право на вземания,
приетият закон не съдържа никакви специални правила. Това дава възможност такива
апорти да бъдат извършвани и без решение на
Министерския съвет.
Приетият § 3 от ЗИ ЗДС премахва един
важен правен способ за защита на държавния
интерес, когато търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие учредяват или
участват с парична или непарична вноска в
търговски дружества, чийто капитал не е тяхна
собственост. Отнема се възможността в тази
хипотеза направилите апорт търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие да
имат блокираща квота при вземане на решения
за изменение на устава или на дружествения
договор, за увеличаване и намаляване на капитала, за сключване на сделките по чл. 236,
ал. 2 от Търговския закон, за извършване на
разпоредителни сделки с имущество – предмет
на непаричната вноска, както и за преобразуване и прекратяване на дружеството. Това
правило ще рефлектира и върху търговските
дружества от забранителния списък, които няма
да могат да се противопоставят на взимането
на решения за отчуждаване на апортираното
от тях имущество в полза на трети лица. Така
се създава още по-реална опасност за скрита
приватизация по отношение на дружества, които би трябвало да подлежат на приватизация
само след решение на Народното събрание.
Справедливостта и честността на приватизационния процес обяснимо са във фокуса на
обществото, защото чрез този процес в частни
ръце преминават блага, създадени с труда на
много поколения. В настоящия момент, когато
останалите за приватизация обекти са малко,
се увеличава интересът към търговските дружества от забранителния списък. Затова не
мога да остана безучастен, когато уредбата
за тях се превръща от средство за защита в
законодателни решения, които увреждат обществения интерес.

ВЕСТНИК
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Уважаеми народни представители,
По изложените мотиви и на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република
България връщам за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 1, т. 2,
§ 3 и § 4 от Закона за изменение на Закона за
държавната собственост, приет на 10.10.2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
9169

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна
и многост ранна дип ломац и я“, бюд жет на
програма „Международно сътрудничество за
развитие и хуманитарни въпроси“, в рамките
на Дейност „Официална помощ за развитие
и хуманитарна помощ“, в размер 135 275 лв.;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„Политика в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публични
дейности“, със 135 275 лв.
Чл. 2. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството
на външните работи за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. В § 1 от заключителните разпоредби
на Постановление № 168 на Министерския
съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на външните работи за 2018 г. (ДВ, бр. 67 от
2018 г.) накрая се добавя „и чл. 78, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по правосъдната реформа и министър на
външните работи.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2018 г. в размер до 991 128 лв. за покриване на допълнително възникнали разходи при
извършването на базово техническо обслужване на самолет Еър бъс А-319-112 LZ-AOB,
безвъзмездно предоставен на Авиоотряд 28
на основание чл. 28, ал. 1 и 3 от Закона за
държавната собственост.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
транспорта“, бюджетна програма „Организация,
управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“,
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9187

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за лова и опазване
на дивеча, приет с Постановление № 151 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2001 г.; Решение № 3722 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 43
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2003 г.;
Решение № 654 на Върховния административен съд от 2004 г. – бр. 10 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 15 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 48
от 2011 г.; Решение № 12586 на Върховния
административен съд от 2016 г. – бр. 19 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 54, ал. 2 след думите „Подборният
отстрел“ се добавя „по линия на организирания
ловен туризъм“, а думите „и ловностопанските
райони, предоставени на ловните дружини“
и запетаята след тях се заличават.
§ 2. В чл. 85а, ал. 7 думите „се извършва
под контрола на“ се заменят със „се организира
и контролира от“, а думите „муфлон и дива
свиня“ се заменят с „и муфлон“ и запетаята
пред тях се заличава.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9188

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата
като наркотични, приета с Постановление
№ 293 на Министерския съвет от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97
от 2013 г., бр. 70 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г.
и бр. 6 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 се
правят следните допълнения:
1. След ред
„

-

AMB-FUBINACA
FUB-AMB

се създава ред:

„
-

Метил-2-{1-[(4-флуорофенил)метил]-1H-индазол-3-ил}формамидо-3метилбутаноат
“

А к ри лои лф ен т а- N-(1-фенетилпиперидиннил
4 - и л) - N - ф е н и л а к р и л (Акрилфентанил) амид
“

С Т Р.
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2. След ред

„

-

4 -йодо -2 , 5 -д и ме токси-N-(2-меток2-(4-йодо-2,5-диметоксиси б ен зи л)ф ен и лф ен и л)-N-(2 -м е т окс ие т и л а м и н (2 5 I бензил) етанамин
N B OMe) (2 - C - I NBOMe)
“

-

Карфентанил

3. След ред

„
-

NM-2201

се създава ред:

„
-

Окфентанил

4. След ред

„

-

Те т р а х и д р ок а н абинол и неговите
изомери:
делта 6a(10a), делта 6a(7), делта 7,
делта 8, делта 10,
делта 9(11) и техните стерохимични
варианти

се създава ред:

„
-

Н а ф т а л е н -1- и л 1- (5 фл уоропен т и л)-1H-и ндол-3-карбоксилат
“

N-(2 - ф л уо р о ф ен и л)-2 метокси-N-[1-(2-фениле т и л)п и пери д и н- 4 -и л]
ацетамид
“

-

-

-

N-фенил-N-[1-(2-фенилФуранилфентанил е т и л)п и пери д и н- 4 -и л]
фуран-2-карбоксамид
“

Допълнителна разпоредба

§ 2. С това постановление се осигурява
прилагането на изискванията на Решение
за изпълнение (ЕС) 2017/1774 на Съвета от
25 септември 2017 г. за въвеждане на мерки
за кон т рол на N-(1-фенет и лпипери дин- 4ил)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил)
(ОВ, L 251/21, 29.09.2017 г.) и Решение за
изпълнение (ЕС) 2017/2170 на Съвета от
15 ноември 2017 г. за въвеж дане на мерки за контрол на N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]-фу ран-2-карбоксамид
(фуранилфентанил) (ОВ, L 306/19, 22.11.2017 г.).
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2018 г.
“

Те т ра х и д рофу ра- N-фенил-N-[1-(2-фенилнилфентанил
е т и л)п и пери д и н- 4 -и л]
(THF-F)
оксолан-2-карбоксамид
“

4-Флуор-меткати1 - (4 - ф л у о р ф е н и л) - 2 нон
(мет и ламино)-п ропан(флефедрон)
1 он
(4-FMC)
“

4-Флуороизобутирфентанил
(4-FIBF)
(pFIBF)

„

“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 18 ОКТОМВРИ 2018 Г.

се създава ред:

„

се създава ред:

9189

5. След ред

„

1- (5 - ф л у о р п е н т и л) -N 5-F-NNEI
(нафтален-1-ил)-1H-ин(5-флуоро MN-24)
дол-3-карбоксамид

-

Метил-1-(2-фенилетил)4 - [ф е н и л (п р о п а н о и л)
а м и н о] п и п е р и д и н - 4 карбоксилат
“
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„

се създава ред:

„

ВЕСТНИК

N-(4 - ф л уо р о ф ен и л)-2 м е т и л - N -[1- (2 - ф е н и л е т и л)п и пери д и н- 4 -и л]
пропанамид
“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 3 663 000 лв. по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2018 г. за изграждане на многофункционална
спортна зала в гр. Кърджали.
(2) Разходите по а л. 1 да се осиг у рят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Ч л. 2 . (1) С ъ с с у мата по ч л. 1, а л. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
област та на п ривеж дането на спорт ни те
обекти и съоръжения във вид, отговарящ
на съвременните меж ду народни стандарти“, бюджетна програма „Спортни обекти
и с ъ ор ъ жен и я“, по бюд же та на М и н истерството на младежта и спорта за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
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Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 18 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
в общ размер 1 300 000 лв., разпределени,
както следва:
1. за довършването на новостроящия се
катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“
в гр. Ловеч – 200 000 лв.;
2. за довършването на новостроящия се
храм „Св. Николай Чудотворец“ в гр. Бургас,
кв. Меден рудник – 500 000 лв.;
3. за основен ремонт на сградата на Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил
и Методий“, гр. Пловдив – 600 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2018 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9191

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 8 от
2013 г. за условията и реда за одобряване и
издаване на разрешения за вземане на проби
от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на
лаборатории за извършване на лабораторни
анализи за посевни качества на семената
и на лаборатории за определяне здравното
състояние на семената и посадъчния материал (ДВ, бр. 98 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 4 думата „заготовка“ се
заличава.
§ 2. В чл. 3, ал. 3 т. 1 се отменя.
§ 3. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подаденото заявление се разглежда
от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 думата „документите“
се заменя със „заявлението“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът на разрешението за вземане
на проби е 4 години и се отнема само в
случаите, предвидени в тази наредба.“
2. В ал. 4 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) На всеки четири години преди изтичане на срока на разрешението пробовземачите
преминават двудневен опреснителен курс,
организиран от ИАСАС, в края на който
полагат изпит. Успешно издържалите изпита
пробовземачи получават ново разрешение за
срок 4 години.“

С Т Р.
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4. Създава се нова ал. 7:
„(7) Лицата по ал. 5 следва да подадат
заявление за включване в организирания от
ИАСАС опреснителен курс в последната година от срока на валидност на издаденото
разрешение.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 6. В чл. 8 изречение второ се заличава.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 3 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“.
3. В ал. 5 думата „производителя“ и наклонената черта след нея се заличават.
§ 8. В чл. 12, ал. 3 изречение трето се
заличава.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „или 3“ се заличават.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“;
б) в т. 2 думите „и/или заготовка“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 11. В чл. 16, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 3 думите „с приложени копия от
документи за квалификация“ се заличават.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „МЗХ“ се заменя
с „МЗХГ“.
2. В ал. 2 думата „завеждане“ се заменя
с „подаване“, а абревиат у рата „МЗХ“ – с
„МЗХГ“.

ВЕСТНИК
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§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „или
към него не е приложен някой от документите по чл. 16, ал. 3“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „на подадените документи“ се заменят с „в заявлението“.
§ 14. В чл. 24 ал. 4 се изменя така:
„(4) След изт и чане на срока по а л. 3
комисията проверява дали са отстранени
несъответствията в рамките на 2 работни
дни. Когато проверката е на място, командировъчните разходи на комисията са за
сметка на лабораторията.“
§ 15. В чл. 31, ал. 1 думите „по чл. 30,
ал. 1 и 2“ се заличават.
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „кандидат“ се заменя с
„курсист“.
2. В ал. 5 думата „курсистите“ се заменя
с „лабораториите“.
§ 17. В чл. 33 думата „кандидатите“ се
заменя с „курсистите“.
§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 8 т. 2 се отменя.
2. В ал. 11 думите „на производителя“ се
заличават.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 20. В чл. 42, ал. 8 изречение второ се
изменя така: „Изключение се допуска само
в случай, че семената продължават да отговарят на съответните изисквания.“
§ 21. Приложение № 1 се изменя така:
„ Приложение № 1

към чл. 3, ал. 2
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в курс за вземане на проби за лабораторен анализ на семена (пробовземач)
от ............................................................................................................................................................................................
(трите имена на физическото лице)
Адрес: ....................................................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,
Заявявам, че желая да бъда включен/включена за участие в курса за квалификация за вземане на проби
от семена за лабораторен анализ от:
Приложение:
копие от диплома за завършено образование;
медицинско свидетелство;
автобиография.
Дата ........................................
Подпис: .......................................“
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„ Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1

ОБРАЗЕЦ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1
e-mail: iasas@iasas.government.bg
тел.: 02 870 03 75; факс: 02 870 65 17
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ......................../...........................
ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ СЕМЕНА
ОТ БОТАНИЧЕСКИ ВИД/ВИДОВЕ .................................................................................................................
СЪГЛАСНО ЧЛ. ... ОТ НАРЕДБА № .................................................................................................................
Разрешението се издава на лицето ......................................................................................................................
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: 4 години
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

§ 23. Приложение № 3 се изменя така:

“
„ Приложение № 3

към чл. 7, ал. 4
Клетвена декларация
от ............................................................................................................................................................................................
(трите имена)

Декларирам, че при осъществяване на моята дейност за вземане на проби за лабораторен анализ за
определяне на посевни качества на семена и за определяне на здравното състояние за културите, за които
се изисква, ще бъда безпристрастен и ще спазвам стриктно изискванията на Методиката за пробовземане, анализ за чистота, кълняемост на 1000 (хиляда) семена.
Гр. .................................../дата .................................

§ 24. Приложение № 4 се изменя така:
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Подпис: ............................“

„ Приложение № 4

към чл. 16, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
................................................................................................................................................................................................,
(трите имена)
.................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес )
Управител на фирма/лаборатория ................................................................................................................................,
(седалище и наименование на лабораторията/фирмата, адрес)
БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................................
Уважаеми г-н министър,
Представляваната от мен лаборатория ...................................................................................................................
кандидатства за извършване на лабораторни анализи за определяне посевните качества на семената съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) със следния обхват на дейност:
I. Извършване на лабораторни анализи за посевни качества на:
0 зърнени култури
0 маслодайни и влакнодайни
0 фуражни
0 зеленчукови
0 цвекло
0 декоративни
II. Видове лабораторни анализи:
аналитична чистота;
кълняемост и кълняема енергия;
влага.
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Моля за издаване на разрешение за работа на лаборатория ................. с посочения обхват на дейност на основание чл. 10, ал. 3 ЗППМ.
Лабораторията кандидатства:
за първи път – ДА (НЕ);
за промяна на обхвата на дейност – ДА (НЕ).
Прилагам:
1. копие от наръчника по качество и приложени към него документи на лабораторията;
2. списък на персонала.
Дата:
гр. .................................. Подпис: …………………………..“

§ 25. Приложение № 5 се изменя така:
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„ Приложение № 5

към чл. 16, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ..........................................................................................................................................................................................,
(трите имена)
...................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
Управител на фирма/лаборатория ................................................................................................................................,
(седалище и наименование на лабораторията/фирмата, адрес)
БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................................
Уважаеми г-н министър,
Представляваната от мен лаборатория ................................. кандидатства за извършване на лабораторни
анализи за определяне здравното състояние на семената/посадъчния материал съгласно чл. 8 от Закона
за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) със следния обхват на дейност:
I. Извършване на лабораторни анализи за здравно състояние на:
култура(и) ......................., категории
култура(и) ......................., категории
култура(и) ......................., категории
II. Видове лабораторни анализи:
микологични;
бактериологични;
вирусологични;
нематологични;
.................................................................................................................................................................................................
Моля за издаване на разрешение за работа на лаборатория ................... с посочения обхват на дейност на
основание чл. 10, ал. 3 ЗППМ.
Лабораторията кандидатства:
за първи път – ДА (НЕ);
за продължаване срока на действие на разрешението – ДА (НЕ).
Прилагам:
1. копие от наръчника по качество и приложени към него документи на лабораторията;
2. списък на персонала.
Дата:
гр. ............................... 

§ 26. Приложение № 6 се изменя така:
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО
СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ
И СЕМЕКОНТРОЛ

Подпис:……………………………….“

„ Приложение № 6

към чл. 16, ал. 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ..........................................................................................................................................................................................,
(трите имена)
.................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
Управител на фирма/лаборатория ................................................................................................................................,
(седалище и наименование на лабораторията/фирмата, адрес)
БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................................
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Уважаеми/а г-н/г-жо директор,
представляваната от мен лаборатория ……………………………………………… кандидатства за извършване на лабораторни анализи за определяне посевните качества на семената съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за посевния
и посадъчния материал със следния обхват на дейност:
I. Извършване на лабораторни анализи за посевни качества на:
0 зърнени култури
0 маслодайни и влакнодайни
0 фуражни
0 зеленчукови
0 цвекло
0 декоративни
II. Видове лабораторни анализи:
аналитична чистота;
кълняемост и кълняема енергия;
влага;
маса на хиляда семена.
Моля за издаване на разрешение за работа на лаборатория .................. с посочения обхват на дейност на
основание чл. 10, ал. 3 ЗППМ.
Лабораторията кандидатства:
за първи път – ДА (НЕ);
за промяна на обхвата на дейност – ДА (НЕ).
Прилагам:
1. копие от наръчника по качество и приложени към него документи на лабораторията;
2. списък на персонала.
Дата:
град ……………………..
Подпис: ..................“

§ 27. Приложение № 7 се изменя така:

„ Приложение № 7
към чл. 19, ал. 3, т. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният (ата) ...............................................................................................................................................,
представител на .................................................................................................................................................................,
като подписвам тази декларация, се задължавам:
1. Да използвам и прилагам фактите, сведенията и документите, предоставени ми като задължителна
информация, единствено само за целите на изпълнение на задълженията ми.
2. Да не разгласявам и да не допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени
за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като задължителна
информация за целите на изпълнение на задълженията ми.
Дата ................................ 
Декларатор: ...............................“

§ 28. Приложение № 8 се изменя така:

„ Приложение № 8
към чл. 26, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ
№ Л-00/ .............. г.
ЗА РАБОТА НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ЗППМ
Наименование, адрес: ....................................................................................................................................................
Обхват на разрешението:
I. Извършване на лабораторни анализи за посевни качества на:
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
II. Видове лабораторни анализи:
аналитична чистота;
кълняемост;
влага.
РАЗРЕШЕНИЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ ...................................................................................................................
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: 4 години
МИНИСТЪР:
Разрешението се издава за първи път. X
Разрешението се издава на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал.

“
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„ Приложение № 9
към чл. 26, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ЛЗ-00/ .............. г.
ЗА РАБОТА НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЧЛ. 8 ЗППМ
Наименование, адрес: ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Обхват на разрешението:
I. Извършване на лабораторни анализи за здравно състояние на
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
II. Видове лабораторни анализи:
микологични;
бактериологични;
вирусологични;
нематологични;
.................................
РАЗРЕШЕНИЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ ....................................................................................................................
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: 4 години
МИНИСТЪР:
Разрешението се издава за първи път. X
Разрешението се издава на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 30. Приложение № 10 се изменя така:

“
„ Приложение № 10
към чл. 26, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
РАЗРЕШЕНИЕ
№ Л-00/ .............. г.
ЗА РАБОТА НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 3 ЗППМ
Наименование, адрес: ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Обхват на разрешението:
I. Извършване на лабораторни анализи за посевни качества на:
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
култура(и) ...........................................................
категории ..........................................................
II. Видове лабораторни анализи
аналитична чистота;
кълняемост;
влага.
РАЗРЕШЕНИЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ ....................................................................................................................
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: 4 години
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАСАС:
Разрешението се издава за първи път. X
Разрешението се издава на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал.
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„ Приложение № 11

към чл. 31, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в курс за квалификация за извършване на лабораторни анализи
за посевни качества на проби от семена
От ...........................................................................................................................................................................................
(трите имена)
Адрес: ....................................................................................................................................................................................
Управител на .......................................................................................................................................................................
Фирма/лаборатория ...........................................................................................................................................................
(седалище и наименование на лабораторията, адрес)
УВАЖАЕМИ(А) ГОСПОДИНЕ (ГОСПОЖО),
Заявявам желанието си като ръководител на лабораторията .................. броя специалисти да бъдат
включени за участие в курса за квалификация за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семена от следните видове:
1. ............................................................................................................................................................................................;
2. .............................................................................................................................................................................................
Приложение:
Списък на специалистите от лабораторията със съответните им длъжности.
Дата .................. 
Подпис: ...............................“

§ 32. Приложение № 12 се изменя така:

„ Приложение № 12

към чл. 31, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА БАБХ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в курс за квалификация за извършване на лабораторни анализи за здравно състояние на
проби от семена/посадъчен материал
От ...........................................................................................................................................................................................
(трите имена)
Адрес: ....................................................................................................................................................................................
Управител на .......................................................................................................................................................................
Фирма/лаборатория ...........................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ(А) ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,
Заявявам желанието си като ръководител на лабораторията ............... броя специалисти да бъдат включени за участие в курса за квалификация за извършване на лабораторни анализи за здравно състояние
проби от семена/посадъчен материал от следните видове:
1. ............................................................................................................................................................................................;
2. .............................................................................................................................................................................................
Приложение:
Дата ........................ 
Подпис: ...............................“

§ 33. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и абревиатурата „МЗХ“
се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
Заключителна разпоредба
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов

9103

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп
до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ,
бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г.,
бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г.,
бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 думите „приложения № Г1
и Г2“ се заменят с „приложения № Г1 – Г3“.
§ 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато документите по ал. 2 са на чужд
език, те се представят заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен
в списъка на Министерството на външните
работи. Подписът на преводача, положен в
извършения от него превод, се удостоверява от
нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите
на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от
1958 г.).“
§ 3. В глава втора, раздел I „Образци“ се
създава чл. 8а:
„Чл. 8а. Агенцията осигурява възможност
при заявяване за вписване на първоначална
регистрация в търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел да се
заяви и правото по чл. 100, ал. 1 и 2 от Закона
за данък върху добавената стойност.“
§ 4. В чл. 10, т. 3 буква „в“ се изменя така:
„в) при заличаване на едноличния търговец – удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса
за социално осигуряване.“
§ 5. В чл. 21, ал. 3, т. 10 след думите „извършени едновременно“ се поставя запетая и
се добавя „декларацията по чл. 129, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Търговския закон“.
§ 6. В глава втора наименованието на раздел
XVIа се изменя така:
„Раздел XVIа
Заявление за вписване на обстоятелства относно
действителни собственици“.
§ 7. Член 50а се изменя така:
„Чл. 50а. (1) Подлежащите на вписване
обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец
съгласно приложение № Б7. Заявлението се
състои от две части: Част I. Обстоятелства по
чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари и Част II. Обстоятелства
по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици, като
се попълва само частта, съответстваща на
обстоятелствата, подлежащи на вписване по
съответния закон.
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(2) В зависимост от заявените за вписване
обстоятелства към заявлението се прилагат
съответно:
1. декларация по чл. 63, ал 4 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари;
2. документ, установяващ съществуването
на дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по
националния му закон;
3. документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни
образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол, и удостоверяващи лицата,
които ги представляват по националния им
закон, ако не са учредени по българското право
или не са вписани в търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел или регистър БУЛСТАТ;
4. нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари;
5. други документи съгласно изискванията
на закон.“
§ 8. В чл. 51, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„и декларацията по чл. 16, ал. 2 във връзка с
чл. 15, ал. 4 от Търговския закон“.
§ 9. В глава втора се създава раздел XXб:
„Раздел XXб
Заявление за обявяване на декларация по чл. 38,
ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
Чл. 62б. (1) Подлежащата на обявяване
декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за
счетоводството, че не е осъществявана дейност
през предходната календарна година, се представя за обявяване със заявление по образец
съгласно приложение № Г3, 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 „Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2
от Закона за счетоводството“.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона
за счетоводството;
2. подлежащата на обявяване дек еу ларация
по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството,
в която личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени;
3. други документи съгласно изискванията
на закон.“
§ 10. В чл. 66, ал. 3 т. 8а се изменя така:
„8а. раздел „Действителни собственици“,
който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари
и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, ре-
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гистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици, групирани,
както следва:
а) група „Основание за вписване“;
б) група „Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“;
в) група „Юридически лица или други правни
образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол“;
г) група „Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3,
5 – 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици“;
д) група „Действителни собственици – физически лица“;
е) група „Лице за контакт по чл. 63, ал. 4,
т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари;“.
§ 11. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 46 със следното съдържание:
„(46) В раздел „Действителни собственици“ група „Основание за вписване“ съдържа
единствено поле № 529 „Основание за вписване“, в което се отбелязва на какво основание
се извършва вписването (чл. 63, ал. 1 и 4 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари
или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици).“
2. Досегашната ал. 46 става ал. 47 и в нея
основният текст се изменя така:
„(47) В раздел „Действителни собственици“
при вписване на обстоятелства по чл. 6, ал. 3
от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици група „Дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим“ съдържа следните полета:“.
3. Досегашната ал. 47 става ал. 48 и се
изменя така:
„(48) В раздел „Действителни собственици“
при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1
и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици група „Юридически лица или други правни образувания,
чрез които пряко или непряко се упражнява
контрол“ съдържа следните полета:
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1. поле № 537 „Юридическо лице или друго
правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“;
2. поле № 538 „Юридическо лице или друго
правно образувание, чрез което непряко се
упражнява контрол“.“
4. Досегашната ал. 48 става ал. 49 и в нея думите „Действителни собственици на дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим“ се заменят с „Действителни
собственици“.
5. Досегашната ал. 49 става ал. 50 и се
изменя така:
„(50) В раздел „Действителни собственици“
при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1
и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици група
„Действителни собственици – физически лица“
съдържа единствено поле № 550 „Действителни собственици – физически лица“, в което
се посочват индивидуализиращите данни за
физическите лица – действителни собственици – имена, гражданство, единен граждански
номер или дата на раждане, държава на пребиваване (ако е различна от Република България
или държавата по гражданството).“
6. Създава се нова ал. 51 със следното съдържание:
„(51) В раздел „Действителни собственици“
при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1
и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари група „Лице за контакт по чл. 63, ал. 4,
т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари“ с единствено поле № 550а „Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари“, в което се посочват
индивидуализиращите данни на физическо
лице за контакт, постоянно пребиваващо на
територията на Република България, когато
по партидата не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република
България законен представител – физическо
лице – име, гражданство, единен граждански
номер или дата на раждане.“
7. Досегашните ал. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57 и 58 стават съответно ал. 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59 и 60.
§ 12. В чл. 123, ал. 7 думата „ЗЕДЕП“ се
заменя със „Закона за електронния подпис и
електронните удостоверителни услуги“.
§ 13. Навсякъде в наредбата думите „Закона
за електронния документ и електронния подпис“
се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 14. Приложенията към чл. 6, ал. 1 по
образец № А1 – А18, № Б7, № В1 и № Г2 се
изменят така:
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„

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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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.

6а. Основна
дейност по КИД

18. Физическо
лице-търговец

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

име

ЕГН / ЛНЧ

Държава

27. Заличаване
на търговеца

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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.

Приложения

Приложени документи

Описание
Документи от предходно заявление

№

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 ЗТРРЮЛНЦ.
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 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

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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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 и интернет страница;
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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ,
ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел", 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 търговеца;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за
заявяване на регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на
първоначална регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е
задължително.
8. 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.
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28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно събирателно дружество

Идентификация
номер

ЕИК

Идентификация

година

код на съд

фирмено дело

фирма

Допълнително
заявление

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

търговецът
друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

Уточнение относно заявлението

Заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

търговецът
друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

Име

бл.

Заявление

Качество
на заявителя

№

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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.

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

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

№

бл.

вх.

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

ДЪРЖАВЕН

7а. Лица,
на които е
възложено
управлението

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

заличаване

БРОЙ 88

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.
Неограничено 1.
отговорни ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
съдружници
име / фирма / наименование

държава
област

община

населено място

п.к.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

име / фирма / наименование
2.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

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.

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

№

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

№

бл.

вх.

27. Заличаване
на търговеца
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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 ЗТРРЮЛНЦ
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ,
ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел", 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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за
заявяване на регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на
първоначална регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е
задължително.
8. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество A2

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.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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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)

ж.к.

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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заличаване

БРОЙ 88

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.

№

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

бл.

вх.

ет.

ап.

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество A3

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

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

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр. 4/10

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество A3

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

заличаване

БРОЙ 88

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

№

бл.

вх.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество A3

район (за градове с районно деление)

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

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.

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.

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

№

бл.

вх.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество A3

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

заличаване

БРОЙ 88

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

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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район (за градове с районно деление)
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С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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 ЗТРРЮЛНЦ
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

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество A3

Завещание
Лиценз

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на командитното дружество;
е) 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;
ж) 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);
з) 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;
и) 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);
к) 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;
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 (например цел), а ако дружеството е консорциум, се отбелязва това обстоятелство;
н) 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;
о) 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;
п) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на командитното дружество.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ,
ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле " Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел", 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;
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Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество A3

Указания за попълване

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

7. група „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за
заявяване на регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на
първоначална регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е
задължително.
8. 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.

Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество A3

С Т Р.
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БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност A4

ЕИК

Идентификация

48

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност A4

ж.к.

Заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

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)

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 3/10
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Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност A4

ж.к.

50

ДЪРЖАВЕН

7. Управители

ВЕСТНИК

име
1.

БРОЙ 88

заличаване

държава

ЕГН / ЛНЧ
име

2.

държава

ЕГН / ЛНЧ
име

3.

държава

ЕГН / ЛНЧ

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно

16. Срок на
дружеството

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
лв.

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

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

за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност A4

по друг начин

размер на дяловото участие
лв.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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

С Т Р. 5 1

заличаване

БРОЙ 88

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
размер на дяловото участие
лв.

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
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност A4

ПРАВОПРИЕМНИК
име / фирма / наименование

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Капитал
31. Размер

лв.

32. Внесен
капитал

лв.
1.

стойност
лв.
2.

стойност
лв.
3.

стойност
лв.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност A4

33. Непарична
вноска

БРОЙ 88

заличаване

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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

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 по образец по чл. 129, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 129, ал. 1 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
Договор за прехвърляне на дружествен дял, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието
извършено едновременно
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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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 ЗТРРЮЛНЦ.
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
Други

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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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 и
интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
е) 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;
ж) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
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 дружеството се представлява само
от едно лице;
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 дружествения договор 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 № 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);
м) 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;
н) 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".
о) 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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на
отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел", 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;
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8. Група „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за
заявяване на регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на
първоначална регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не
е задължително.
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 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.
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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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество

няма

Заявление

Допълнително
заявление

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)

ж.к.

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр

. 2/12

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

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.

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

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

№

бл.

вх.

6. Предмет на
дейност

дружеството е банка
6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

дружеството е застраховател

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

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
държава

ЕГН/ЛНЧ

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
6.

С Т Р. 6 1

заличаване

БРОЙ 88

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

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

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

име/фирма/наименование
2.

62

ДЪРЖАВЕН

14. Надзорен
съвет

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

или

ВЕСТНИК

начинът, по който се определя мандатът

БРОЙ 88

заличаване

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
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

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

заличаване

БРОЙ 88

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

24a.Скрита
непарична
вноска

номер на регистрацията

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

Капитал
31. Размер

31a. Акции

лв.

вид акции

брой акции

номинална стойност
лв.
лв.
лв.
лв.

права за отделни класове акции

лв.

особени условия за прехвърляне на акции

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

27. Заличаване

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

32. Внесен
капитал
33. Непарична
вноска

лв.
1. вид

стойност
лв.
2.вид

стойност
лв.
3. вид

стойност
лв.

34. Решение
за обратно
изкупуване на
акции

взето решение

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество A5

Номер на
предходно заявление

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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 ЗТРРЮЛНЦ.
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

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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ДЪРЖАВЕН

Приложени документи
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Документи от предходно заявление

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) 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;
е) 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;
ж) 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;
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 дружеството се представлява само от едно лице;
и) 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;
к) 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;
л) 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;
м) 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;
н) 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;
о) 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;
п) 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;
р) 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;
с) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на акционерното дружество;
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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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8. Група „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална
регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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ж.к.

Заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

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.

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

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

№

бл.

вх.

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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

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.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

заличаване

БРОЙ 88

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

№

бл.

вх.

27. Заличаване
на търговеца

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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район (за градове с районно деление)

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Капитал

заличаване

31. Размер
31a. Акции

лв.
вид акции

брой акции

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

права за отделни класове акции

особени условия за прехвърляне на акции

32. Внесен
капитал

33. Непарична
вноска

лв.

вид

стойност
лв.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

заличаване

БРОЙ 88

33. Непарична
вноска

вид

стойност

33. Непарична
вноска

вид

стойност
лв.

34. Решение
за обратно
изкупуване на
акции

взето решение

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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лв.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Приложения
Номер на
предходно заявление

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 ЗТРРЮЛНЦ.
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

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Приложени документи

ДЪРЖАВЕН

Документи от предходно заявление

БРОЙ 88

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88
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Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции A6

Указания за попълване
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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6 "Предмет на дейност" в което се посочва предметът на дейността на командитното дружество с акции;
е) 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;
ж) 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;
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 дружеството се представлява само от едно лице;
и) поле № 12 "Съвет на директорите", в което се посочва датата на изтичане на мандата му или се описва начинът, по който той се определя;
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 устава 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 холдинг или консорциум, това се отбелязва);
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, 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 № 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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
8. Група „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална регистрация
по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А6, 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 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация A7

промяна в обстоятелствата

80

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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.

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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за вписване на обстоятелства относно кооперация A7

Име

№

Заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

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.

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

Попълва се, ако се различава от адреса на управление
държава

България
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

6. Предмет на
дейност

кооперацията е застраховател
6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация A7

район (за градове с районно деление)

82

ДЪРЖАВЕН

9. Председател

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
държава

ЕГН/ЛНЧ

13. Управителен
съвет

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

БРОЙ 88

заличаване

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

име
6.

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация A7

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

15. Контролен
съвет

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

заличаване

БРОЙ 88

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.

25. Отговорност
над дялови
вноски
27. Заличаване
на търговеца

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

държава

ЕГН/ЛНЧ

лв.

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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15а.
Подгласници
в контролния
съвет

държава

ЕГН/ЛНЧ

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

84

ДЪРЖАВЕН

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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 ликвидатора по чл. 44 от ЗК
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
Поканата за свикване на общо събрание и доказателства за спазване на предвидените в устава изисквания за
свикване на общо събрание
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 за заличаване на кооперацията
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 ЗТРРЮЛНЦ.
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация A7

Документи от предходно заявление

Описание
Приложени документи

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация A7

Подпис

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Указания за попълване
І. Заявление А7 за вписване на обстоятелства относно кооперация съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както
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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на кооперацията, а ако кооперацията е застраховател, това се
отбелязва;
е) 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;
ж) поле № 9 "Председател", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на председателя на кооперацията;
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 № 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);
к) 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;
л) 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);
м) 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;
н) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на кооперацията.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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 търговеца;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална регистрация
по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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 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".
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 кооперация A7

следва:

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец

A8

фирма

88

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

ж.к.

Заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

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.

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

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

№

бл.

вх.

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление

ж.к.

за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

район (за градове с районно деление)

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

10.
Представители

име
1.

държава

ЕГН/ЛНЧ
име

2.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН/ЛНЧ

11. Начин на
представляване

държава

заедно
поотделно

54. Обем на
представителна
власт

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

по друг начин

Заявление

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

заличаване

БРОЙ 88

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

22б. Несъстоятелност на
чуждестранния
търговец
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

за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

прекратяване на ликвидацията

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ

92

ДЪРЖАВЕН

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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

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 ЗТРРЮЛНЦ
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

Номер на
предходно заявление

Приложени документи

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

Подпис

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Заявление

за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец A8

Указания за попълване
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 и
интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на клона на чуждестранен търговец;
е) 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;
ж) 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;
з) 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;
и) поле № 54 "Обем на представителна власт", в което се посочва обемът на представителната власт на лицата, които управляват клона на
чуждестранния търговец;
к) 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");
л) 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;
м) 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);
н) 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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална регистрация
по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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 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.
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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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие A9

фирма

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Основни обстоятелства

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

заличаване

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.

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

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

№

бл.

вх.

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие A9

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

7. Управители

ВЕСТНИК

име
1.

С Т Р. 9 7

заличи

БРОЙ 88

ЕГН / ЛНЧ

държава

име
2.

ЕГН / ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН / ЛНЧ

11. Начин на
представляване

държава

заедно
поотделно
по друг начин

A9

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

име
6.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
7.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
8.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
9.

ЕГН/ЛНЧ

държава

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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дата на изтичане на мандата
ден
месец година

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление

13. Управителен
съвет

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличи

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
име

4.

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие A9

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

A9

Номер на
предходно заявление

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 ЗТРРЮЛНЦ.
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на
НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Учредителен акт / Устройствен правилник
Други

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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;
адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на търговеца - публично предприятие;
е) 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;
ж) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/изпълнителния директор/генералния директор/директора;
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 дружеството се представлява само от едно лице;
и) 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;
к) 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;
л) 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;
м) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
търговеца - публично предприятие (например "цел");
н) поле № 23а "Собственик", в което се посочва наименование и БУЛСТАТ на органа, който упражнява правата на принципал на
търговеца - публично предприятие;
о) поле № 25а "Стойност на имуществото, предоставено от държавата", в което се посочва стойността на имуществото в левове;
п) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на търговеца - публично предприятие.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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 търговеца;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване
на регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална
регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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 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 търговец - публично предприятие A9

Указания за попълване

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ

промяна в обстоятелствата

102

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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
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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 2/10

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

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)

ж.к.

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

А10

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

6. Предмет на
дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ

ж.к.

104

ДЪРЖАВЕН

7. Управители

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

С Т Р.

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ

17. Специални
условия

ДЪРЖАВЕН

компетентен орган по регистрацията

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

заличаване

БРОЙ 88

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)
ж.к.

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
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
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр

. 5/10

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ

ден

№

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

С Т Р.

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

на седалището
от друга държава-членка
в Република България

номер на регистрацията

А10

компетентен орган по регистрацията
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Поделения на европейско обединение

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

№

бл.

вх.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ

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

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

заличаване

БРОЙ 88

фирма
3.

компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

държава
област

община

населено място

п.к.

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

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

А10

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

бул. / ул

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.

Приложения

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ

Номер на
предходно заявление

бул. / ул

БРОЙ 88

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

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно ЕОИИ

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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на европейското обединение по икономически интереси;
е) 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;
ж) 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;
з) 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;
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 европейското обединение по икономически интереси се
представлява само от едно лице;
к) 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;
л) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
европейското обединение по икономически интереси (например цел);
м) 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;
н) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на европейското обединение по
икономически интереси;
о) 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.
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.
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А10

7. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална
регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
10. 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.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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фирма и правна форма
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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.

3.

А11

Име

бул. / ул

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.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение на ЕОИИ

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

заличаване

Основни обстоятелства
Изписва се фирмата без правната форма

2. Фирма
Изписва се фирмата включително правната форма

4. Изписване
на чужд език
държава

5. Седалище и
адрес на
управление

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

А11

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.

22в.
Европейско
обединение по
икономически интереси

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

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.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение на ЕОИИ

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

правомощия

синдици
1.
2.
3.
правомощия

заличаване на ЕОИИ

заличен

прекратяване на ЕОИИ
започване на ликвидация
продължаване на дейността

А11

22г.
Прекратяване и
ликвидация на
ЕОИИ

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение на ЕОИИ

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение на ЕОИИ А11

Номер на
предходно заявление

ДЪРЖАВЕН

Приложени документи

116

Документи от предходно заявление

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Други

Други

Други

Други

Други

А11

Други

Други

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение на ЕОИИ

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7
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Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение на ЕОИИ

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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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;
адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) 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");
е) 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;
ж) 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;
з) 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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване
на регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална
регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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 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.

А11

Указания за попълване

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно европейско дружество

А12

Идентификация

А12

ЕИК

Идентификация

фирма и правна форма

Уточнение относно заявлението
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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

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

№

бл.

вх.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

А12

Качество
на заявителя

бул. / ул

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Основни обстоятелства

заличаване

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)

ж.к.

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

А12

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

6. Предмет на
дейност

дружеството е банка
6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

дружеството е застраховател

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

10.
Представители

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
1.

С Т Р. 1 2 1

заличаване

БРОЙ 88

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

3.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

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

А12

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

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

14б. Надзорен
орган

дата на изтичане на мандата
ден

месец

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

заличаване

БРОЙ 88

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

име/фирма/наименование
6.

124

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

С Т Р.

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

27. Заличаване
на търговеца

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

заличаване

БРОЙ 88

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

А12

особени условия за прехвърляне на акции

126

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

С Т Р.

3. вид

стойност

34. Решение
за обратно
изкупуване на
акции

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване
на отказ
Съгласие за

получаване на
отказ / указание
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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

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
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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не съм съгласен

А12

взето решение

С Т Р. 1 2 7

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

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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ВЕСТНИК

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

Приложени документи

ДЪРЖАВЕН

Документи от предходно заявление

БРОЙ 88

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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 и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) 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;
е) 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;
ж) 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;
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 дружеството се представлява само
от едно лице;
и) 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;
к) 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;
л) 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;
м) 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;
н) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
дружеството;
о) 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;
п) 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;
р) 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;
с) 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.

стр

. 11/12

А12

Указания за попълване

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

С Т Р.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9

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 евро);
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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на
отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел", 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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за
заявяване на регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на
първоначална регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не
е задължително.
10. 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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А12

ДЪРЖАВЕН

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество

БРОЙ 88

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно европейско
кооперативно дружество

А13

Идентификация
ЕИК

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество A13

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 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)

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество

A13

Качество
на заявителя

бул. / ул

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Основни обстоятелства

заличаване

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.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

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

№

бл.

вх.

6. Предмет на
дейност

дружеството е банка
6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество A13

С Т Р.

10.
Представители

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
1.

С Т Р. 1 3 3

заличаване

БРОЙ 88

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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име/фирма/наименование
3.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
6.

БРОЙ 88

заличаване

С Т Р.

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество A13

12в. Заместници на
членовете на
административния орган

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

С Т Р. 1 3 5

заличаване

БРОЙ 88

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
име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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име/фирма/наименование
6.

136

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

име/фирма/наименование
7.

БРОЙ 88

заличаване

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

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

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

заличаване

БРОЙ 88

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Капитал
31б. Минимален
размер

лева

евро

32. Внесен
капитал

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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17. Специални
условия

138

ДЪРЖАВЕН

33. Непарична
вноска

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

вид

стойност

вид

стойност

вид

стойност

25. Отговорност
над дялови
вноски
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Приложения
Номер на
предходно заявление

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Приложени документи

140

Документи от предходно заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

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 и
интернет страница;
д) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
е) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на европейското кооперативно дружество, а ако дружеството е
банка, това се отбелязва;
ж) 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;
з) 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;
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 в случай, че европейското кооперативно дружество се представлява
от едно лице;
к) 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;
л) 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);
м) 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;
н) 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);
о) 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;
п) 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);
р) 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;
с)поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
европейското кооперативно дружество;
т) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на европейското кооперативно дружество;
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;
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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

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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел", 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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална регистрация
по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
10. 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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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

Заявление

за вписване на обстоятелства относно
дружество, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим

А14

Идентификация
ПИК

Номер по национален регистър

Идентификация

фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б1

Б6

З1

Г1

Б7

първоначално вписване
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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Име

ВЕСТНИК
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2.

ЕГН/ЛНЧ
населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

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

Основни обстоятелства

2. Фирма
4. Изписване
на чужд език

Изписва се фирмата без правната форма

ап.

Изписва се фирмата включително правната форма

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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държава

5. Седалище и
адрес на
управление

област

община

населено място

п.к.

ж.к.

10.
Представители

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
ЕГН/ЛНЧ

11. Начин на
представляване

държава

заедно
поотделно
по друг начин

17. Специални
условия

27в. Закриване
на партида

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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район (за градове с районно деление)

146
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ВЕСТНИК
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Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
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
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

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
Доказателства за представителната власт на пълномощниците
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим 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
Решение на компетентен орган
Учредителен акт
Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)
Други

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

Документи от предходно заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

I. Заявление А14 за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съдържа полета,
обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1.
група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва персоналният
идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който дружеството е регистрирано по национален
регистър и фирмата, като полето ПИК не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване.
2.
група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а)
поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; при първоначално подаване на заявление
задължително се подава заявление приложение по образец Б7; 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), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата на раждане 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 е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален
данъчен режим, 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 дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;
г)
поле № 10 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ)
или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният идентификационен код (ЕИК),
кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане,
държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице - представител;
д)
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;
е)
поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.
поле № 27в "Закриване на партида", в което се отбелязва закриването;
ж)
5.
група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен
път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е заявил
съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел", 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 на територията на РБългария;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на регистрация
по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална регистрация по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
8.
група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.
II.Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А14, 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.
III.Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
IV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "номер и наименование" се посочва номерът, с който дружеството е регистрирано. Ако
се заявява промяна в наименованието на дружеството, в това поле се посочва вече вписаното наименование. 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, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим A14

Указания за попълване

148

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно сдружение

А15

Идентификация
ЕИК

Идентификация

фирмено дело

номер

година

код на съд

Наименование

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

А15

Б2

Б6

З1

Г1

Първоначално вписване

Вид на
вписването

Пререгистрация на сдружението
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

лице, представляващо сдружението

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

2.

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.

бул. / ул

Качество
на заявителя

Име

лице, представляващо сдружението

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи
3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

адвокат с изрично пълномощно

лице, представляващо сдружението

заличаване

друго лице в предвидените по закон случаи

Основни обстоятелства
2. Наименование

Изписва се наименованието с означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел

4. Изписване
на чужд език

Изписва се наименованието с означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел

5. Седалище и
адрес на
управление

ап.

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.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15

район (за градове с районно деление)

150

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

5а. Адрес за Попълва се, ако се различава от адреса на управление
кореспонденция държава
с НАП на територията България
страната
област

община

БРОЙ 88
заличи

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

6б. Цели

6в. Средства за
постигане на целите

6г. Предмет на
допълнителна
стопанска дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

10а. Представляващи

Основна икономическа дейност от КИД

име

1.
ЕГН / ЛНЧ

държава

длъжност
име
2.

ЕГН / ЛНЧ

държава

длъжност
име
3.

ЕГН / ЛНЧ

държава

длъжност

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

12г. Органи

ВЕСТНИК

Наименование

1.

С Т Р. 1 5 1
заличи

БРОЙ 88

Наименование

2.

Наименование

3.

12д. Органи на управление

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

начинът, по който се определя мандатът

Посочва се наименованието на органа на управление:
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.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

16в. Срок на
ЮЛНЦ

ден

месец

начинът, по който се определя срокът

година
или

17. Специални
условия
17а. Определено за
извършване на дейност
в обществена полза
17в. Възстановяване
на статут в обществена
полза
17г. Определено за
извършване на дейност
в частна полза
25б. Общ размер
на първоначалните
имуществени вноски

лв.

27. Заличаване
на ЮЛНЦ
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15

име/фирма/наименование
6.

152

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

Описание

Актуален списък на членовете на сдружението
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 представени от заявителя
Декларация от ликвидатора за обстоятелства по чл. 273 от ТЗ
Доказателства за представителната власт на пълномощниците
Доказателства за извършени първоначални имуществени вноски
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител и удостоверяващ лицата, които го представляват
по националния му закон
Образци от подписите на лицата, които представляват сдружението
Покана за свикване на общо събрание и доказателства за спазване на предвидения в устава на сдружението ред и срокове
за свикване на общо събрание
Препис от решенията за промени в обстоятелства, подлежащи на вписване, в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени
Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на годишния отчет от ликвидатора
Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Решение за прехвърляне на имуществото на сдружението с общественополезна дейност, останало след приключване
ликвидацията и доказателства, че прехвърлянето е осъществено
Решение за промени в обстоятелства, подлежащи на вписване
Решение за разпределяне на имуществено на сдружението
Решение за учредяване на сдружението
Решение на съответния орган за юридическо лице - учредител за участие в сдружението
Решение на учредителите за избор на управителен орган
Решение за избор на представляващ/и
Списък на присъствалите на общото събрание членове на сдружението (пълномощници)
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ съгласно
чл. 5, ал. 10 от КСО
Устав
Други

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15

Номер на
предходно заявление

Документи от предходно заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15

Подпис

154

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Указания за попълване

І. Заявление А15 за вписване на обстоятелства относно сдружение съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и наименование", в което се посочват единният идентификационен код на сдружението, по
чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и наименованието на сдружението, като полето не се попълва при подаване на заявление за
първоначално вписване на сдружение; при заявяване промяна на наименованието, се посочва вече вписаното наименование;
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: "лице, представляващо сдружението", "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Наименование", в което се посочва наименованието с включено означение, че юридическото лице с нестопанска цел е сдружение;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който наименование 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 сдружението; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност, 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 № 6б „Цели“, в което се посочват целите на сдружението;
ж) поле № 6в „Средства за постигане на целите“, в което се посочва с какви средства ще бъдат постигнати целите;
з) поле № 6г „Предмет на допълнителна стопанска дейност“, в което се посочва предмет на допълнителна стопанска дейност, ако такъв е предвиден
в устава;
и) поле № 10а "Представляващи", в което се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ и длъжностите на представляващите;
к) 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 сдружението се представлява само от едно лице;
л) поле № 12г „Органи“, в което се посочват наименованията на органите на сдружението, предвидени в устава;
м) поле № 12д „Органи на управление“, в което се посочва наименованието на органа на управление, датата на изтичането на мандата му или
описание на начина, по който той се определя, както и имената и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете му;
н) поле № 16в "Срок на ЮЛНЦ", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено сдружението, или се описва начинът, по
който той се определя, ако в устава е уговорен срок;
о) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на сдружението;
п) поле № 17а "Определено за извършване на дейност в обществена полза", в което се отбелязва, че сдружението ще осъществява дейност в
обществена полза;
р) поле № 17в „Възстановяване на статут в обществена полза“, в което се отбелязва заявяването за вписване на възстановяване на статута в
обществена полза след отпадане на основанието за спирането му;
с) поле № 17г "Определено за извършване на дейност в частна полза", в което се отбелязва, че сдружението ще осъществява дейност в частна полза;
т) поле № 25б „Общ размер на първоначалните имуществени вноски“, в което се посочва общият размер на първоначалните имуществени вноски,
ако такива са предвидени;
у) поле № 27 "Заличаване на ЮЛНЦ", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на сдружението;
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по
електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят
е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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 сдружението;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална регистрация по
Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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 А15, 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 наименование" се посочват единният идентификационен код и
наименованието на сдружението. Ако се заявява промяна на наименованието, в това поле се посочва вече вписаното наименование. 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 сдружение А15

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно фондация

А16

Идентификация
ЕИК

Идентификация

фирмено дело

номер

година

код на съд

Наименование

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

А16

Б2

Б6

З1

Г1

Първоначално вписване

Вид на
вписването

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

лице, представляващо фондацията

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16

Пререгистрация на фондация

156

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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

Име

бул. / ул

лице, представляващо фондацията

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

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

лице, представляващо фондацията

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Основни обстоятелства

2. Наименование

Изписва се наименованието с означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел

4. Изписване
на чужд език

Изписва се наименованието с означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16

Място на
раждане

заличаване

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

заличи

БРОЙ 88

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.

ет.

ап.

5а. Адрес за
кореспонденция Попълва се, ако се различава от адреса на управление
с НАП на територията държава
страната България
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

6в. Средства за
постигане на целите

6г. Предмет на
допълнителна
стопанска дейност

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16

6б. Цели

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличи

С Т Р.

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

10а. Представляващи

Основна икономическа дейност от КИД

име

1.

държава

ЕГН / ЛНЧ

длъжност
име
2.

държава

ЕГН / ЛНЧ

длъжност
име
3.

държава

ЕГН / ЛНЧ

длъжност

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

1.

2.

3.

12д. Органи на управление

Наименование

Наименование

Наименование

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

начинът, по който се определя мандатът

Посочва се наименованието на органа на управление:

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация

12г. Органи

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

заличи

БРОЙ 88

име/фирма/наименование
4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование
5.

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

6.

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

7.

16в. Срок на
ЮЛНЦ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

ден

месец

начинът, по който се определя срокът

година
или

17. Специални
условия
17а. Определено за
извършване на дейност
в обществена полза

17г. Определено за
извършване на дейност
в частна полза
25б. Общ размер
на първоначалните
имуществени вноски

лв.

27. Заличаване
на ЮЛНЦ

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16

17в. Възстановяване
на статут в обществена
полза

160

ДЪРЖАВЕН

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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
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 представени от заявителя
Декларация от ликвидатора за обстоятелства по чл. 273 от ТЗ
Доказателства за представителната власт на пълномощниците
Доказателства за безвъзмездно предоставено имущество
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител и/или юридическо лице - член на управителен орган
и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
Нотариално заверен препис от завещание
Образци от подписите на лицата, които представляват фондацията
Препис от решенията за промени в обстоятелства, подлежащи на вписване, в който личните данни, освен тези, които се
изискват по закон, са заличени
Препис от учредителния акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на годишния отчет от ликвидатора
Решение за определяне състава на органите на фондацията
Решение за определяне на представляващ/и
Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Решение за прехвърляне на имуществото на фондация с общественополезна дейност, останало след приключване на
ликвидацията и доказателства, че прехвърлянето е осъществено
Решение за промени в обстоятелства, подлежащи на вписване
Решение за разпределение на имуществото на фондацията
Решение на съответния орган на юридическо лице - учредител за учредяване на фондацията
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ съгласно
чл. 5, ал. 10 от КСО
Учредителен акт
Други

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16

Приложени документи

Описание
Документи от предходно заявление

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

І. Заявление А16 за вписване на обстоятелства относно фондация съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и наименование", в което се посочват единният идентификационен код на фондацията, по
чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и наименованието на фондацията, като полето не се попълва при подаване на заявление за
първоначално вписване на фондация; при заявяване промяна на наименованието, се посочва вече вписаното наименование;
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: "лице, представляващо фондацията", "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Наименование", в което се посочва наименованието с включено означение, че юридическото лице с нестопанска цел е фондация;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който наименование 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 фондацията; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност, 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 № 6б „Цели“, в което се посочват целите на фондацията;
ж) поле № 6в „Средства за постигане на целите“, в което се посочва с какви средства ще бъдат постигнати целите;
з) поле № 6г „Предмет на допълнителна стопанска дейност“, в което се посочва предмет на допълнителна стопанска дейност, ако такъв е предвиден в
учредителния акт;
и) поле № 10а "Представляващи", в което се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ и длъжностите на представляващите;
к) 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 фондацията се представлява само от едно лице;
л) поле № 12г „Органи“, в което се посочват наименованията на органите на фондацията, предвидени в учредителния акт;
м) поле № 12д „Органи на управление“, в което се посочва наименованието на органа на управление, датата на изтичането на мандата му или
описание на начина, по който той се определя, както и имената и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете му;
н) поле № 16в "Срок на ЮЛНЦ", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредена фондацията, или се описва начинът, по който
той се определя, ако в учредителния акт е уговорен срок;
о) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на фондацията;
п) поле № 17а "Определено за извършване на дейност в обществена полза", в което се отбелязва, че фондацията ще осъществява дейност в обществена
полза;
р) поле № 17в „Възстановяване на статут в обществена полза“, в което се отбелязва заявяването за вписване на възстановяване на статута в
обществена полза след отпадане на основанието за спирането му;
с) поле № 17г "Определено за извършване на дейност в частна полза", в което се отбелязва, че фондацията ще осъществява дейност в частна полза;
т) поле № 25б „Общ размер на първоначалните имуществени вноски“, в което се посочва общият размер на предоставеното с учредителния акт
имущество;
у) поле № 27 "Заличаване на ЮЛНЦ", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на фондацията;
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по
електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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 фондацията;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална регистрация по
Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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 А16, 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 наименование" се посочват единният идентификационен код и
наименованието на фондацията. Ако се заявява промяна на наименованието, в това поле се посочва вече вписаното наименование. 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

162

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно народно читалище

А17

Идентификация
номер

ЕИК

Идентификация

година

код на съд

фирмено дело

Наименование

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б2

А17

Б6

З1

Г1

първоначално вписване
пререгистрация на народно читалище
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

лице, представляващо читалището

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище A17

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 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)

ж.к.

бул. / ул

Качество
на заявителя

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

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

лице, представляващо читалището

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище A17

Име

лице, представляващо читалището

№

164

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Основни обстоятелства

заличаване

2. Наименование
4. Изписване
на чужд език
държава

България

5. Седалище и
адрес на
управление

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

5а. Адрес за Попълва се, ако се различава от адреса на управление
кореспонденция държава
с НАП на територията България
страната
област

община

вх.

населено място

ет.

ап.

ет.

ап.

п.к.

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

10а. Представляващи

бул. / ул

№

бл.

вх.

име

1.

ЕГН / ЛНЧ

държава

длъжност
име
2.

ЕГН / ЛНЧ

държава

длъжност

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище A17

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5

заличаване

БРОЙ 88

13г. Настоятелство

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

или

начинът, по който се определя мандатът

име
1.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
2.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН/ЛНЧ

държава

име
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище A17

4.

166

ДЪРЖАВЕН

15б. Проверителна
комисия

дата на изтичане на мандата
ден
месец година

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

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.

25в. Източници на
първоначално
финансиране

държава

ЕГН/ЛНЧ

членски внос
културно-просветна и информационна дейност
субсидия от държавния и общинските бюджети
наем от движимо и недвижимо имущество
дарение и завещания
други приходи

27. Заличаване
на ЮЛНЦ

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище A17

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 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
Номер на
предходно заявление

Aктуален списък на членовете на читалището, имащи право на глас
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
Декларация от ликвидатора, за обстоятелства по чл. 273 от ТЗ
Декларация от членовете на настоятелството по чл.16, ал.1, изр. второ от Закон за народните читалища
Декларация от секретаря за липсата на обстоятелства по чл. 17а, ал.2 от Закона за народните читалища
Декларации от членовете на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закон за народните читалища
Доказателства за представителната власт на пълномощниците
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на читалището и удостоверяващ лицата,
които го представляват по националния му закон
Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи читалището и от валидния печат на
читалището
Покана за свикване на общо събрание и доказателства за спазване изискванията за свикване на общо събрание
Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени
Пояснителен доклад към баланса
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за учредителното събрание
Решение за освобождаване на ликвидаторите от отговорност
Решение за прехвърляне на имуществото, останало след приключване на ликвидацията и доказателства, че
прехвърлянето е осъществено
Решение за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване
Свидетелства за съдимост на членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря
Списък на присъствалите на общото събрание членове на читалище (пълномощници)
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ
съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Устав
Други

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище A17

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

С Т Р.

168

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Указания за попълване

1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и наименование", в което се посочват единният идентификационен код на
читалището, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и наименованието на читалището, като полето не се попълва при подаване на
заявление за първоначално вписване на читалище; при заявяване промяна на наименованието, се посочва вече вписаното наименование;
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: "лице, представляващо читалището", "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Наименование", в което се посочва наименованието с включено означение, че юридическото лице с нестопанска цел е
читалище, както и годината на неговото първоначално създаване;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който наименование 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 читалището; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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;
адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност, класифицирана в Националната
класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е
задължително;
e) поле № 10а "Представляващи", в което се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ и длъжностите на представляващите;
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 читалището се представлява само от едно лице;
з) поле № 13г „Настоятелство“, в което се посочва датата на изтичане на мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както
и имената и ЕГН/ЛНЧ на членовете на настоятелството;
и) поле № 15б „Проверителна комисия“, в което се посочва датата на изтичане на мандата й или се описва начинът, по който той се
определя, както и имената и ЕГН/ЛНЧ на членовете на проверителната комисия;
к) поле № 25в „Източници на финансиране“, в което се посочват източниците на финансиране по чл. 21 от Закона за народните читалища:
членски внос; културно-просветна и информационна дейност; субсидия от държавния и общинските бюджети; наеми от движимо и недвижимо
имущество; дарения и завещания; други приходи;
л) поле № 27 "Заличаване на ЮЛНЦ", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на читалището;
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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 читалището;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на
регистрация по чл. 100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална
регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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 А17, 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 наименование" се посочват единният идентификационен код
и наименованието на читалището. Ако се заявява промяна на наименованието, в това поле се посочва вече вписаното наименование. 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 народно читалище A17

следва:

Заявление А17 за вписване на обстоятелства относно народно читалище съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно клон на чуждестранно
юридическо лице с нестопанска цел

А18

Идентификация
номер

ЕИК

Идентификация

година

код на съд

фирмено дело

Наименование

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

А18

Г1

З1

Първоначално вписване

Вид на
вписването

Пререгистрация на клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел
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.

ап.

лице, представляващо клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел
адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18

БРОЙ 88

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

ап.

лице, представляващо клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел
адвокат с изрично пълномощно

Име

№

друго лице в предвидените по закон случаи

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

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

бл.

вх.

ет.

ап.

друго лице в предвидените по закон случаи

Основни обстоятелства

заличаване

лице, представляващо клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел
адвокат с изрично пълномощно

2. Наименование на
клон на чуждестранно
ЮЛНЦ

№

държава
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.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр

. 2/7

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18

район (за градове с районно деление)

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

5а. Адрес за Попълва се, ако се различава от адреса на управление
кореспонденция държава
с НАП на територията България
страната
област

С Т Р. 1 7 1

заличаване

БРОЙ 88

община

населено място

п.к.

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

6б. Цели

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Цели, които ще се осъществяват чрез клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел

6в. Средства за
постигане на целите

6г. Предмет на
допълнителна
стопанска дейност

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

10. Представители

Основна икономическа дейност от КИД

име
1.

ЕГН / ЛНЧ

държава

име
2.

ЕГН / ЛНЧ

държава

име
3.

ЕГН / ЛНЧ

държава

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18

Цели на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел

172

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88
заличаване

С Т Р.

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно
по друг начин

17а. Определено за
извършване на дейност
в обществена полза
17в. Възстановяване
на статут в обществена
полза
17г. Определено за
извършване на дейност
в частна полза
22.
Чуждестранно
ЮЛНЦ

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

синдици
1.
2.
3.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18

54. Обем на
представителна
власт

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

заличаване

БРОЙ 88

правомощия

заличаване на чуждестранното ЮЛНЦ

заличен
прекратяване на чуждестранното ЮЛНЦ
започване на ликвидация
продължаване на дейността
прекратяване на ликвидацията
22б. Несъстоятелност на
чуждестранно
ЮЛНЦ
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
чуждестранно
ЮЛНЦ

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18

22а.
Прекратяване и
ликвидация на
чуждестранно
ЮЛНЦ

174

ДЪРЖАВЕН

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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 предходно заявление

Описание

Акт на компетентния орган по несъстоятелността, който е вписан по съответния ред според националния закон на
чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
Актуален учредителен акт или устав на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Документ, удостоверяващ започването на ликвидацията на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
Документ, удостоверяващ името на лицето, което представлява чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел според
регистъра, в който е вписано (ако има такъв регистър)
Документ, удостоверяващ начина на представляване на чуждестранното юридиическо лице с нестопанска цел
Документ, удостоверяващ прекратяването на ликвидацията на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
Документ, удостоверяващ прекратяването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
Документ, удостоверяващ приключването на ликвидацията на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
Документ, удостоверяващ продължаването на дейността на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
Документ, удостоверяващ съществуването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18

С Т Р.

Образец от подписа на лицето, което представлява клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
Пълномощното за овластяване на управител на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел с нотариална
заверка на подписа
Решение на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за закриване на клона
Решение на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за откриване на клона
Решение на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване
Препис от учредителния акт или устава на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, в който личните данни, освен
тези, които се изискват по закон, са заличени
Удостоверение за извършено вписване в регистъра, където е вписано чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел (ако
има такъв регистър)
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ съгласно чл.5,
ал. 10 от КСО
Други

Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност
( Попълва се само при заявяване на първоначална регистрация по ЗТРРЮЛНЦ )

Заявявам регистрация:
По чл. 100, ал. 1 от ЗДДС
По чл. 100, ал. 2 от ЗДДС

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 5

Указания за попълване
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Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18

І. Заявление А18 за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел съдържа полета, обединени в групи, в които
данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и наименование", в което се посочват единният идентификационен код на клона на чуждестранното
юридическо лице с нестопанска цел, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и наименованието на клона на чуждестранното юридическо лице с
нестопанска цел, като полето не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване; при заявяване промяна на наименованието, се посочва вече вписаното
наименование;
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: "лице, представляващо клона на чуждестранното ЮЛНЦ", "друго лице
в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Наименование", в което се посочва наименованието на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който наименованието 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 клона на
чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват 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; адрес за кореспонденция с Националната
агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност, 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 № 6б „Цели“, в което се посочват целите на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел и целите, които ще се осъществяват чрез клона на
чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
ж) поле № 6в „Средства за постигане на целите“, в което се посочва с какви средства ще бъдат постигнати целите; попълването на това поле не е
задължително;
з) поле № 6г „Предмет на допълнителна стопанска дейност“, в което се посочва предмет на допълнителна стопанска дейност, ако такъв е предвиден;
попълването на това поле не е задължително;
и) поле № 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, които представляват клона на чуждестранното юридическо лице с
нестопанска цел;
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 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 представляват клона на чуждестранното
юридическо лице с нестопанска цел;
и) поле № 17а "Определено за извършване на дейност в обществена полза", в което се отбелязва, че клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска
цел ще осъществява дейност в обществена полза;
к) поле № 17в „Възстановяване на статут в обществена полза“, в което се отбелязва заявяването за вписване на възстановяване на статута в обществена полза
след отпадане на основанието за спирането му;
л) поле № 17г "Определено за извършване на дейност в частна полза", в което се отбелязва, че клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел
ще осъществява дейност в частна полза;
м) поле № 22 "Чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел", в което се посочват вида и наименованието на чуждестранното юридическо лице с
нестопанска цел; регистърът и номерът, под който чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел е вписано (ако приложимото право го предвижда); правото на
държавата, което се прилага за чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел (ако приложимото право е на държава - член на Европейския съюз, в това поле се
отбелязва "ЕС"); името на лицето, което представлява чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел според регистъра, в който е вписано (ако има такъв регистър),
начинът на представляване, както ликвидаторите и синдиците, и техните правомощия; заличаването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел (при заявяване
на това обстоятелство се отбелязва "заличен");
н) поле № 22а "Прекратяване и ликвидация на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел", в което се отбелязват: прекратяване на чуждестранното
юридическо лице с нестопанска цел, започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване и приключване на ликвидацията;
о) поле № 22б "Несъстоятелност на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел", в което се посочват обстоятелствата от актовете на съда по
несъстоятелността, които се вписват в регистъра, в който е вписано чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел (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);
п) поле № 28 "Закриване на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел", в което се отбелязва заявяването за вписване на закриване на клона
на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен
път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е заявил
съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел", 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 клона на чуждестранното юридическо лице с
нестопанска цел;
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 „Регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност“ с единствено поле за заявяване на регистрация по чл.
100, ал 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, което може да се попълва само при заявяване на първоначална регистрация по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Попълването на това поле не е задължително.
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 А18, 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 наименование" се посочват единният идентификационен код и наименованието
на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел. Ако се заявява промяна на наименованието, в това поле се посочва вече вписаното наименование.
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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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно действителни собственици

Б7

Идентификация
ЕИК/ПИК
Идентификация

Номер по национален регистър

Б7

фирма / наименование

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б7

З1

първоначално вписване
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
1.

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 / представляващ ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

С Т Р.

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7

2.

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.

бул. / ул

Качество
на заявителя

№

бл.

вх.

ет.

търговецът / представляващ ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

Име

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Качество
на заявителя
529. Основание
за вписване

№

бл.

вх.

ет.

търговецът / представляващ ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко
или непряко се упражнява контрол
фирма/наименование

заличаване

чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари

537. Юридическо
лице или друго правно
образувание, чрез което
пряко се упражнява
контрол

Б7

бул. / ул

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма
Държава

номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление
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.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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ж.к.

С Т Р.

178

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Представители

име на представители
1.
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

име на представители
2.
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

име на представители
3.
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане
Начин на представляване:

заедно
поотделно
по друг начин

538. Юридическо
лице или друго правно
образувание, чрез което
непряко се упражнява
контрол

фирма/наименование

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма
Държава

номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление
населено място

п.к.

Б7

община

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

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

Представители

име на представители
1.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители
2.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители
3.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

Начин на представляване:

заедно
поотделно
по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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област
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Действителни собственици - физически лица

550. Действителни
собственици

име

1.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
гражданство

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

име
2.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
гражданство

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Данни за притежаваните права

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Б7

Данни за притежаваните права

180

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88
заличаване

име
3.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
гражданство

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

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.

Б7

Данни за притежаваните права

Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП
550а. Лице за
контакт

име
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
гражданство

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Постоянен адрес на територията на Р. България
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1
заличаване

БРОЙ 88

Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
1б.
531. Фирма

Номер по национален регистър

Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

532. Изписване
на чужд език
533. Седалище и
адрес на
управление

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

534. име/фирма/наименование
Представители 1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

вх.

ет.

ап.

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане
име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане
име/фирма/наименование
3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

535. Начин на
представляване

държава

заедно
поотделно
по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Б7

бул. / ул

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

ж.к.

182

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

С Т Р.

536. Специални
условия

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко
или непряко се упражнява контрол
537. Юридическо
лице или друго правно
образувание, чрез което
пряко се упражнява
контрол

фирма/наименование

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма
Държава

номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

Представители

име на представители
1.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители
2.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители
3.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

Начин на представляване:

заедно
поотделно
по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Б7

№

за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

бул. / ул

Заявление

ж.к.

ДЪРЖАВЕН

538. Юридическо
лице или друго правно
образувание, чрез което
непряко се упражнява
контрол

фирма/наименование

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3

заличаване

БРОЙ 88

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма
Държава

номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление
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.

Представители

име на представители
1.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители
2.
държава

Б7

име на представители
3.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

Начин на представляване:

заедно
поотделно
по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

184

ДЪРЖАВЕН

540.

ВЕСТНИК

Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролнираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

БРОЙ 88

заличаване

Обстоятелства по чл.4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

Обстоятелства по чл.4, т. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и
територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1
от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;
Обстоятелства по чл.4, т. 7 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно
търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото
споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
Обстоятелства по чл.4, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с
услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Обстоятелства по чл.4, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на
Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз
има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на
обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага
споразумението;

Б7

Обстоятелства по чл.4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6
или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;

Заявление

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 5

заличаване

БРОЙ 88

Действителни собственици - физически лица
550. Действителни
собственици

име

1.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
гражданство

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

име
2.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
гражданство

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Данни за притежаваните права

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Б7

Данни за притежаваните права

186

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

заличаване

С Т Р.

име
3.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
гражданство

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ

Б7

Данни за притежаваните права

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 7

Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
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
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим 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
Решение на компетентен орган
Учредителен акт
Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт в случаите на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Указания за попълване
І. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 4 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, като заявителят попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на
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Заявлениеза вписване на обстоятелства относно действителни собственици

А. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единният идентификационен код (ЕИК)/
персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който дружеството е регистрирано по национален регистър и
фирмата, като полето ЕИК/ПИК не се попълва при подаване на заявление за 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 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), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата на раждане на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, в която 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 „Основание за вписване“ с единствено поле № 529 „Основание за вписване“, в което се отбелязва на какво основание се извършва вписването - чл. 63, ал. 1 и ал.4 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Б. Данни, които се попълват в Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, със следните групи и полета:
1. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:
а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по
който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния
регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, 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 дружеството/правното образувание; по желание може да се
посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата,
представляващи юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).
б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът,
по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния
регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, 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 дружеството/правното образувание; по желание може да се
посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата,
представляващи юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).
2. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо лице, участващо пряко
или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; гражданство: държава,
населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; държава на пребиваване: :
държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; данни за
притежаваните права, в което се описват притежаваните от действителните собственици права.
3. група „Лице за контакт по чл.63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП“ с единствено поле № 550а, в което се посочват името на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващо на
територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1 от ЗМИП, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на
Република България законен представител - физическо лице, единният граждански номер (ЕГН), гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район,
жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; държава на пребиваване: : държава, населено място, пощенски код, област, община,
район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;
В. Данни, които се попълват в Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС със следните групи и полета:
1. група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:
а) поле 1б „Номер по национален регистър“, в което се посочва номера на дружеството, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по
регистрация на дружеството.
б) поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим, без да се
посочва правната форма;
в) поле № 532 "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;
г) поле № 533 "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 дружеството; по желание
може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;
д) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината,
месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният идентификационен код (ЕИК), кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите,
когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице представител;
е) поле № 535 "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;
ж) поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството;
2. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:
а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по
който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния
регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, 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 дружеството/правното образувание; по желание може да се
посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата,
представляващи юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).
б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът,
по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния
регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, 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 дружеството/правното образувание; по желание може да се
посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата,
представляващи юридическото лице, начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).
3. група "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) с единствено поле № 540, в което се отбелязва заявяването за вписване на
съответното обстоятелство по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
4. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо лице, участващо пряко
или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; гражданство: държава,
населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; държава на пребиваване: :
държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; данни за
притежаваните права, в което се описват притежаваните от действителните собственици права.
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Г. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:
1. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на
постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие
за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел", 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 на територията на РБългария;
2. 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;
3. 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 Б7, 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 са вписани обстоятелствата относно действителните собственици. 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
В1

прехвърляне и поемане на търговско предприятие

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 1/3

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

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

ЕИК на правоприемника

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

Подпис

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 по образец по чл. 16, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Договор за прехвърляне на търговското предприятие с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,
извършени едновременно
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие В1

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ

С Т Р.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие В1

Указания за попълване
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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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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Заявление

за обявяване на годишни
финансови отчети

Г2

Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

фирма / наименование

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
31

има

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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финансови отчети

Постоянен
адрес

населено място

Заявление за обявяване на годишни Г2

Място на
раждане
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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

№

вх.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

Име

бл.

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

финансови отчети

прокурист

ап.

Заявление за обявяване на годишни Г2

С Т Р.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Обявени актове
1001. Описание
на обявения акт

ВЕСТНИК
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година

Годишен финансов отчет

година

Годишен доклад за дейността

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

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
Препис от подлежащия на обявяване акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Други

Подпис

финансови отчети

Заявление за обявяване на годишни Г2

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Указания за попълване
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Заявлениефинансови отчети

за обявяване на годишни

Г2

І. Заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет 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/
наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление;
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/лице, представляващо ЮЛНЦ", „прокурист”,
"друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно", „съставител на финансовите отчети”.
4. група „Обявени актове” с единствено поле с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва „Годишен финансов
отчет” и „Годишен доклад за дейността“ и се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
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 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 Г2, 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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§ 15. Създава се приложение към чл. 6, ал. 1 по образец № Г3:

Заявление

за обявяване на декларация
по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч

Г3

Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

Г3

фирма / наименование

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
31

има

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

Г3

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Обявени актове
1001. Описание на
на обявения акт

Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч

година

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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 по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закон за счетоводството
Подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, с която 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
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч

І. Заявление Г3 за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за неосъществяване на дейност 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/
наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, по чиято партида се заявява за обявяване декларацията;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление;
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/лице, представляващо ЮЛНЦ", „прокурист”,
"друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група „Обявени актове” с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва „Декларация за по чл. 38, ал. 9 т. 2 от
Закона за счетоводството” и се посочва годината, за която се отнася съответната декларация.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
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 подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се попълва.
ІІ. 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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Заключителни разпоредби
§ 16. В § 84, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2007 г. за водене, съхраняване и достъп до
търговския регистър (ДВ, бр. 77 от 2017 г.)
думите „приложение № А17 – за клоновете на
чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, и приложение № А18 – за народните
читалища“ се заменят с „приложение № А17
– за народните читалища, и приложение №
А18 – за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел“.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3, който влиза в сила от 1
януари 2019 г.
Министър:
Цецка Цачева
8922

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 109 от
2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г.,
бр. 54 от 2010 г., бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г. и бр. 52, 62
и 85 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Образците на корабните документи се
утвърждават със заповед на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) До сключването на споразумения за
взаимно признаване на свидетелствата за
корабоплаване между Европейския съюз и
трети държави за целите на корабоплаването
по вътрешните водни пътища на Република
България Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ признава свидетелствата за
корабоплаване на плавателни средства, плаващи по вътрешните водни пътища, издадени
от трети държави – страни по Конвенцията
за режима на корабоплаването по Дунава,
подписана в Белград на 18 август 1948 г.,
ратифицирана с указ – ДВ, бр. 112 от 1949 г.
(ДВ, бр. 112 от 1949 г.), в съответствие с Препоръките на Дунавската комисия относно техническите изисквания към корабите, плаващи
по вътрешните водни пътища, приети на 68-та
є сесия през 2007 г. (ДК/СЕС 68/7), изменени
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на 76-та сесия през 2011 г. (ДК/СЕС 76/11),
82-та сесия през 2014 г. (ДК/СЕС 82/9), 84та сесия през 2015 г. (ДК/СЕС 84/9), 86-та и
87-та сесия през 2016 г. (ДК/СЕС 86/7 и ДК/
СЕС 87/7).“
§ 3. В чл. 8 думата „молба“ се заменя със
„заявление“.
§ 4. В чл. 11, ал. 2 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
§ 5. Членове 12а – 12ж се отменят.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя
„е безсрочен и“, а след думите „се издава“ се
добавя „на български и на английски език“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Свидетелството за регистрация на кораб, вписан в регистровите книги на големите
кораби, съдържа най-малко следните данни:
1. име на кораба;
2. пристанище на регистрация;
3. том, страница и пореден номер в регистъра;
4. основни данни за:
а) най-голяма дължина;
б) най-голяма широчина;
в) височина на борда;
г) бру то тона ж – за морск и те кораби,
съответно товароподемност – за корабите,
плаващи по вътрешните водни пътища;
д) нето тонаж – за морските кораби, съответно водоизместване – за корабите, плаващи
по вътрешните водни пътища;
е) позивни;
ж) идентификационен номер от Морската
подвижна служба (MMSI номер) – за морските кораби, съответно номер от системата за
автоматична идентификация на корабни радиотелефонни предаватели (ATIS номер) – за
корабите, плаващи по вътрешните водни
пътища;
з) номер на Международната морска организация (ИМО номер) – за морските кораби,
съответно Уникален европейски идентификационен номер (УЕИН или ENI) – за корабите,
плаващи по вътрешните водни пътища;
5. данни за собственика на кораба – имената
и единен граждански номер, личен номер на
чужденец или друг национален идентификационен номер на физическото лице, съответно
наименованието и единен идентификационен
код, код по БУЛСТАТ или друг присъден в
държавата по регистрация национален идентификационен номер на юридическото лице.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Свидетелството за регистрация на кораб, вписан в регистровите книги на малките
кораби, съдържа най-малко следните данни:
1. име на кораба;
2. пристанище на регистрация;
3. том, страница и пореден номер в регистъра;
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4. позивни и MMSI номер, ако е приложимо;
5. данни за собственика на кораба – имената
и единен граждански номер, личен номер на
чужденец или друг национален идентификационен номер на физическото лице, съответно
наименованието и единен идентификационен
код, код по БУЛСТАТ или друг присъден в
държавата по регистрация национален идентификационен номер на юридическото лице;
6. технически данни за:
а) основни размери;
б) газене;
в) бруто и нето тонаж;
г) материал, от който е изработен корпусът, и идентификационен номер (HIN), ако
е приложимо;
д) година и място на построяване;
е) двигател(и) – марка, модел, номер, година на производство, общ брой, мощност,
използвано гориво и максимален обем запас
от гориво на борда;
7. екипаж.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) За корабите, вписани в регистровите
книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, се издава временно свидетелство
по ал. 1 – за срока на действие на договора за
беърбоут чартър, но за не повече от 5 години.
В свидетелството се посочва срокът на неговата
валидност и в зависимост от бруто тонажа
(за морските кораби), съответно дължината
(за корабите, плаващи по вътрешните водни
пътища) – данните по ал. 3 или ал. 4.“
§ 7. Член 14 се отменя.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 4“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се издава на
английски език, за срок до пристигане на
кораба в първото българско пристанище, но
за не повече от една година – за придобити в
чужбина кораби, съответно до предаване на
кораба от корабостроителя на притежателя
му – за новопостроени кораби, и съдържа
най-малко следните данни:
1. име на кораба;
2. основни данни за:
а) най-голяма дължина;
б) най-голяма широчина;
в) височина на борда;
г) бру то тона ж – за морск и те кораби,
съответно товароподемност – за корабите,
плаващи по вътрешните водни пътища;
д) нето тонаж – за морските кораби, съответно водоизместване – за корабите, плаващи
по вътрешните водни пътища;
е) мощност на главния двигател;
3. срок на валидност.“
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 5а“ и
скобите пред и след тях се заличават, а ду-
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мите „морски неконвенционални кораби“ се
заменят с „малки морски кораби“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документът по ал. 1 се издава на
български и на английски език от директора
на съответната териториална дирекция на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, от оправомощено от него длъжностно
лице или от лице, оправомощено по реда на
чл. 73а, ал. 3 КТК.“
3. В ал. 3, т. 1 думите „морски неконвенционални кораби“ се заменят с „малки морски
кораби“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешението за корабна радиостанция
удостоверява правото на борда на кораба да
се използват корабните излъчващи радиосредства на съответните честоти. Разрешението
за корабна радиостанция удостоверява също,
че монтираните на кораба радиостанции отговарят на:
1. Радиорегламента на Международния съюз
по далекосъобщения – за морските кораби;
2. Радиорегламента на Меж дународния
съюз по далекосъобщения и техническите и
експлоатационните изисквания, установени в
Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни
пътища (R AINWAT), подписано в Букурещ на
18 април 2012 г., одобрено с Решение № 352 на
Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 44 от
2012 г.) – за корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища на Европа.“
2. Създава се нова алинея 3:
„(3) Документът по ал. 1 съдържа най-малко
информацията, посочена в Анекс 2 към Препоръка 7 (Rev. WRC-97) на Международния
съюз по далекосъобщения.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 11. Член 20 се отменя.
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 9, 9а и
9б“ и скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Документът по ал. 1 се издава:
1. на английски език съобразно формата,
приета с Резолюция А.1047(27) на Общото
събрание на Международната морска организация – за морски кораби;
2. на български и немски език – за кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 10“ и
скобите пред и след тях се заличават, а думите „Международната конвенция за измерване тонажа на корабите, 1969 г.“ се заменят
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с „Международната конвенция за тонажно
измерване на корабите – 1969 г., съставена
в Лондон на 23 юни 1969 г., ратифицирана
с указ – ДВ, бр. 70 от 1982 г. (ДВ, бр. 15 от
2003 г.)“.
2. В ал. 2 думите „приложение № 10а“ и
скобите пред и след тях се заличават.
3. В ал. 3 думите „приложение № 10б“ и
скобите пред и след тях се заличават, а думите „Международната конвенция за измерване тонажа на корабите, 1969 г.“ се заменят
с „Международната конвенция за тонажно
измерване на корабите – 1969 г.“.
4. В ал. 4 след думите „инспектори от
ИА „МА“ се добавя „или от организация по
чл. 73, ал. 2 КТК“.
5. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) Свидетелството по ал. 1 се издава във
формата, предвидена в приложение 3 на Международната конвенция за тонажно измерване
на корабите – 1969 г.
(7) Свидетелството по ал. 2 съдържа наймалко следната информация:
1. име на кораба;
2. пристанище на регистрация;
3. позивни;
4. главни размери на кораба;
5. изчисления бруто и нето тонаж;
6. обемите, включени в тонажите на кораба.
(8) Свидетелството по ал. 3 съдържа наймалко информацията по ал. 7, т. 1 – 5.“
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 11“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 2 след думите „български език“ се
добавя „във формата, предвидена в приложение 1 от Анекса към Конвенцията за измерване
на корабите от вътрешното плаване от 1966 г.“.
§ 15. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 12“ и скобите пред и след тях се заличават, запетаята
след думата „водолинии“ се заменя с тире,
а думите „както и че товарните водолинии
са обозначени на двата борда на кораба“ се
заменят с „подписана в Лондон на 5 април
1966 г., ратифицирана с указ – ДВ, бр. 94 от
1968 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2003 г.; изм., бр. 96
от 2004 г.)“.
2. В ал. 2 в края на текста се добавя „във
формата, предвидена в приложение III към
Меж дународната конвенци я за товарните
водолинии – 1966 г.“.
3. В ал. 4 думата „лице“ се заменя с „длъжностно лице, или от организация по чл. 73,
ал. 2 КТК“.
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 13“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документът по ал. 1 се издава от
директора на съответната дирекция „Мор-
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ска администрация“ на английски език във
формата, предвидена в приложение III към
Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., след извършване на преглед на
кораба за установяване на съответствието му
с изискванията за безопасност на корабоплаването или че са взети допълнителни мерки в
съответствие с конвенцията, които ИА „МА“
счете, че са достатъчни за безопасността на
кораба и корабоплаването.“
§ 17. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Свидетелството за безопасност на
пътнически кораб удостоверява, че корабът
отговаря на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г., както е изменена с
Протокола от 1988 г., изготвена в Лондон на
1 ноември 1974 г., ратифицирана с указ – ДВ,
бр. 61 от 1983 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.,
изм., бр. 16, 17, 19, 20, 22, 23 и 24 от 2017 г.)“.
2. В ал. 2 думите „след извършване на
преглед“ се заменят със „след извършен от
инспектори на ИА „МА“ или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК преглед“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Свидетелството за безопасност на
пътнически кораб е със срок на валидност
не по-дълъг от една година и към него се
прилага списък на оборудването – форма Р,
изготвен на английски език. Свидетелството
и списъкът към него се издават съгласно
формата, предвидена в приложението към
Анекса на конвенцията по ал. 1. При промяна
на оборудването се издава нов списък.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На корабите, които попадат в приложното поле на Наредба № 20 от 2011 г. относно
правилата за безопасност и стандартите за
пътническите кораби (ДВ, бр. 73 от 2011 г.),
се издава свидетелство за безопасност на
пътнически кораб, което удостоверява, че
корабът съответства на нейните разпоредби.
Свидетелството се издава на английски език
във формата, предвидена в приложение II
към Директива 2009/45/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за
правилата за безопасност и стандартите за
пътническите кораби (ОВ, L 163 от 25 юни
2009 г.), изменена с Директива 2010/36/ЕС
на Комисията от 1 юни 2010 г. (ОВ, L 162 от
29 юни 2010 г.) и Директива (ЕС) 2016/844
на Комисията от 27 май 2016 г. (ОВ, L 141
от 28 май 2016 г.), поправена – ОВ, L 193 от
19 юли 2016 г. Свидетелството се издава от
органа по ал. 2 след извършване на прегледа,
предвиден в Наредба № 20 от 2011 г. относно
правилата за безопасност и стандартите за
пътническите кораби.“
5. В ал. 5 думите „приложение № 14в“ и
скобите пред и след тях се заличават.
§ 18. В чл. 26а ал. 1 се изменя така:
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„(1) Списък на експлоатационните ограничения на пътнически кораб се издава съгласно
изискванията на Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. и удостоверява експлоатационните
ограничения, предвидени в правило V/30,
параграф 2 от Анекса към конвенцията, определени от администрацията, във връзка с
конструкцията и строежа на кораба.“
§ 19. В чл. 26б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 69“, скобите пред и след тях, както и думите „ДВ,
бр. 73 от 2011 г.“ и скобите пред и след тях
се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Документът по ал. 1 съдържа най-малко
следната информация:
1. име на кораба;
2. пристанище на регистрация;
3. отличителен номер или букви/ИМО
номер;
4. бруто тонаж;
5. дата на построяване;
6. значителната височина на вълната (в
зависимост от морския район, в който плава), до която корабът може да удовлетворява
специфичните изисквания за стабилност.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, а думите „приложение № 15“
и скобите пред и след тях се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Свидетелството за безопасност на
конструкцията на товарен кораб се издава
съгласно формата, предвидена в приложението
към Анекса на конвенцията по ал. 1, и е със
срок на валидност не по-дълъг от 5 години.“
3. В ал. 4 думите „оправомощено от него
лице“ се заменят с „оправомощено от него
длъжностно лице или от организация по
чл. 73, ал. 2 КТК“.
§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, а думите „приложение № 16“
и скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“.
3. В ал. 4 думите „оправомощено от него
лице“ се заменят с „оправомощено от него
длъжностно лице или от организация по
чл. 73, ал. 2 КТК“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Към свидетелството за безопасност
на оборудването и снабдяването на товарен
кораб се прилага списък на оборудването и
снабдяването – форма Е, изготвен на английски език. Свидетелството и списъкът към него
се издават съгласно формата, предвидена в
приложението към Анекса на конвенцията по
ал. 1. При промяна в оборудването и снаб-
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дяването по заявление на заинтересуваното
лице се издава нов списък.“
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, а думите „приложение № 17“
и скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Към документа по ал. 1 се прилага
списък на оборудването – форма R, изготвен
на английски език. Свидетелството и списъкът към него се издават съгласно формата,
предвидена в приложението към Анекса на
конвенцията по ал. 1. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при
промяна в радиооборудването.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Свидетелството по ал. 1 се заверява
ежегодно от директора на съответната дирекция „Морска администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице, или от
организация по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката
се извършва след преглед за съответствие с
изискванията на конвенцията по ал. 1.“
§ 23. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, а думите „приложение № 18“
и скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Към документа по ал. 1 се прилага
списък на оборудването – форма C, изготвен
на английски език. Свидетелството и списъкът към него се издават съгласно формата,
предвидена в приложението към Анекса на
конвенцията по ал. 1. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при
промяна в оборудването.“
4. В ал. 5 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“.
§ 24. Член 30а се изменя така:
„Чл. 30а. (1) Свидетелство за безопасност
на риболовен кораб се издава на морски
риболовни кораби, попадащи в обхвата на
Наредба № 21 от 2005 г. за безопасността на
риболовните кораби (ДВ, бр. 84 от 2005 г.), и
удостоверява, че конструкцията на кораба и
нейните елементи, оборудването и снабдяването на кораба и радиосредствата му (по тип
и състояние) отговарят на изискванията на
същата наредба.
(2) Документът по ал. 1 се издава на английски език във формата, предвидена в приложение V към Директива 97/70/ЕО на Съвета
от 11 декември 1997 г. относно установяване
на хармонизиран режим на безопасност на
риболовни кораби с дължина, равна или поголяма от 24 метра (ОВ, L 34 от 9 февруари
1998 г.), изменена с Директива 1999/19/ЕО
на Комисията от 18 март 1999 г. (OB, L 83 от
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27 март 1999 г.), Директива 2002/35/ЕО на
Комисията от 25 април 2002 г. (OB, L 112 от
27 април 2002 г.), Директива 2002/84/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (OB, L 324 от 29 ноември 2002 г.)
и Регламент (ЕО) 219/2009 г. на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. (OB,
L 87 от 31 март 2009 г.), от директора на съответната дирекция „Морска администрация“
след извършване на преглед за съответствие
с изискванията на наредбата по ал. 1.
(3) Свидетелството за безопасност на риболовен кораб е със срок на валидност не
по-дълъг от 5 години.
(4) Към документа по ал. 1 се прилага
списък на оборудването. По заявление на
заинтересуваното лице се издава нов списък
при промяна на оборудването.
(5) Сви детелст во т о за безопасност на
риболовен кораб се заверява ежегодно от
директора на съответната дирекция „Морска администрация“ или оправомощено от
него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
след преглед за съответствие с изискванията
на наредбата по ал. 1.
(6) Свидетелството за освобождаване на
риболовен кораб удостоверява, че риболовният
кораб е освободен от някое от изискванията
на наредбата по ал. 1. Издава се от органа по
ал. 2 и е валидно за същия срок, за който е
валидно и свидетелството за безопасност на
риболовния кораб.“
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 19“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 след думите „се издава“ се добавя
„съгласно формата, предвидена в приложението към Анекса на конвенцията по ал. 1“.
§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 20“ и
скобите пред и след тях се заличават, а в
края на текста се добавя „(ISM Code) (ДВ,
бр. 58 от 1995 г.)“.
2. В ал. 2 думата „междинен“ се заменя с
„временен“, а думите „приложение № 20а“ и
скобите пред и след тях се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Документите по ал. 1 и 2 се издават
от директора на съответната дирекция „Морска администрация“ на английски език във
формата, предвидена в приложението към
кодекса по ал. 1, след извършване на одит
от ИА „МА“ или от организация по чл. 73,
ал. 2 КТК.
(4) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
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след проведен одит за съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.“
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 21“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 думата „междинно“ се заменя с
„временно“, а думите „приложение № 21а“ и
скобите пред и след тях се заличават.
3. В ал. 5 след думите „английски език“ се
добавя „във формата, предвидена в приложението към кодекса по ал. 1“.
§ 28. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт удостоверява, че корабът отговаря на изискванията
на Анекс I към Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби,
1973 , изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL
73/78) и с протокол от 1997 г., съставена в
Лондон на 2 ноември 1973 г., ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 94 от 2004 г. (ДВ, бр. 12
от 2005 г.) (MARPOL 73/78).“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
след преглед за съответствие с изискванията
на конвенцията по ал. 1.“
3. В ал. 5 думите „приложение № 22а“,
„приложение № 22б“ и скобите пред и след
тях се заличават.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Документите по ал. 1 и 5 се издават
съгласно формите в приложение 2 към Анекс I
на MARPOL 73/78.“
§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване
на вредни течни вещества в наливно състояние
удостоверява, че корабът е построен, снабден
и обзаведен в съответствие с изискванията на
Анекс II на MARPOL 73/78, на Международния
кодекс за конструкцията и оборудването на
кораби, превозващи опасни химически вещества наливно, приет с Резолюция MSC.4(48),
изменен с резолюции MSC.10(54), MSC.50(66),
M S C . 5 8 (67 ), M S C .10 2 (7 3), M S C .176 (7 9),
MSC.219(82) и MEPC.19(22) на Коми тета
по морска безопасност на Международната
морска организация, или на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химически вещества наливно,
приет с Резолюция MEPC.20(22), поправен с
Резолюция MEPC.22(21), изменен с резолюции MEPC.41(29), MEPC.70(38), MEPC.80(43),
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MEPC.91(45), MEPC.144(54) и MEPC.249(66) на
Комитета по опазване на морската среда на
Международната морска организация, както
и на одобрените от ИА „МА“ процедури и
ръководства за товарно-разтоварни и миячни
операции.“
2. В ал. 3 след думата „състояние“ се добавя
„се издава съгласно формата в приложение 3
към Анекс II на MARPOL 73/78 и“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
след преглед за съответствие с изискванията
на конвенцията, процедурите и ръководствата
по ал. 1.“
§ 30. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води
удостоверява, че обзавеждането, оборудването
и арматурата на кораба, включително тяхното
разположение и състояние, отговарят на изискванията на Анекс IV към MARPOL 73/78.“
2. В ал. 3 след думата „предотвратяване“
се добавя „на“, след думата „води“ се добавя
„се издава съгласно формата в приложението
към Анекс IV на MARPOL 73/78 и“, а числото
„1973“ и скобите пред и след него се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато е приложимо, към Международното свидетелство за предотвратяване на
замърсяване с отпадъчни води се прилага
Разчет за изхвърляне на необработени отпадни
води съгласно Резолюция MEPC.157(55) на
Комитета по опазване на морската среда на
Международната морска организация. Разчетът се извършва от корабопритежателя и се
одобрява от инспектори на ИА „МА“ или от
организация по чл. 73, ал. 2 КТК.“
§ 31. В чл. 36а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Меж д у народ но т о сви де т елс т во за
предотвратяване на замърсяване на въздуха
удостоверява, че оборудването, системите,
арматурата, приспособленията и материалите на кораба отговарят на изискванията на
Анекс VI на MARPOL 73/78.“
2. В ал. 3 след думата „предотвратяване“ се
добавя „на“, а след думата „въздуха“ се добавя
„се издава съгласно формата в приложение
1 към Анекс VI на конвенцията по ал. 1 и“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Свидетелството по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
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след преглед за установяване на съответствие
с изискванията на конвенцията по ал. 1.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Към свидетелството по ал. 1 се прилага
притурка, изготвена на английски език съгласно формата в приложение 1 към Анекс VI
на конвенцията по ал. 1, в която се описват
методите и оборудването на кораба за предотвратяване на замърсяване на въздуха. По
заявление на заинтересуваното лице се издава
нова притурка при промяна на оборудването.“
§ 32. В чл. 36б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Меж д у народ но т о сви де т елс т во за
енергийна ефективност, с притурката към
него, удостоверява, че корабът е прегледан в
съответствие с Правило 5.4 и Правило 5.1.1
на Анекс VI към MARPOL 73/78 и отговаря
на съответните изисквания.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска
админист раци я“ на английск и език след
извършване на преглед за установяване на
съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Международното свидетелство за енергийна ефективност и притурката към него
се издават съгласно формата в приложение 8
към Анекс VI на конвенцията по ал. 1 и са
безсрочни.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Международното свидетелство за енергийна ефективност и притурката към него се
преиздават:
1. при промяна на знамето, под което
плава корабът;
2. след същест вена реконст ру к ц и я по
смисъла на правило 2.24 от Анекс VI към
конвенцията по ал. 1.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Международното свидетелство за енергийна ефективност е валидно само ако към
него са приложени:
1. за нови кораби по смисъла на правило 2.23
от Анекс VI към конвенцията по ал. 1 – конструктивен индекс за енергийна ефективност
на кораба, посочен в свидетелството;
2. за всички кораби – корабен план за управление на енергийната ефективност, като
планът може да бъде част от системата за
управление на безопасността.“
§ 33. Създава се чл. 36в:
„Чл. 36в. (1) Международното свидетелство
за управление на баластните води удостоверява, че корабът е прегледан в съответствие с
Правило Е-1 от Анекса към Международната
конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, съставена в

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

Лондон на 13 февруари 2004 г., ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 28 от 2018 г.
(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от
директора на съответната дирекция „Морска администрация“ на английски език след
извършване на преглед за установяване на
съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1.
(3) Международното свидетелство за управление на баластните води се издава съгласно
формата в приложение 1 към Анекса на конвенцията по ал. 1 и е със срок на валидност
не по-дълъг от 5 години.
(4) Свидетелството се преиздава при изтичане на срока му на валидност, както и при
промяна на оборудването и/или конструкцията
на баластните системи на борда.“
§ 34. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 25 или
25а“ и скобите пред и след тях се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се заверява от
директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, от оправомощено от него
длъжностно лице или от лице, оправомощено
по реда на чл. 73а, ал. 3 от КТК. Заверката
се извършва след преглед за установяване на
съответствие с изискванията на разпоредбите
по ал. 1, както следва:
1. за кораби за спорт, туризъм и развлечение,
вписани в регистъра на големите кораби – в
периода между втората и третата година,
считано от датата на издаване на документа
по ал. 1 (междинна заверка);
2. за кораби, извършващи стопанска дейност, вписани в регистъра на малките кораби – в периода между втората и третата година,
считано от датата на издаване на документа
по ал. 1 (междинна заверка);
3. за кораби, извършващи стопанска дейност, вписани в регистъра на големите кораби – ежегодно, в сроковете, предвидени в
чл. 12 (ежегодна заверка).“
§ 35. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на Общността (приложение № 26)“ се заменят със „за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Речен надзор“
на български език в съответствие с образеца,
предвиден в приложимата към момента на
издаването и представляваща приложение
към наредбата по ал. 1 версия на Европейския
стандарт относно техническите изисквания за
плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (Стандарт ES-TRIN), след извършване
на преглед на кораба за съответствието му с
изискванията на същата наредба.“
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
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„(5) Срокът на валидност на Корабното
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз се определя от директора
на съответната дирекция „Речен надзор“ и е
не по-дълъг от:
1. пет години за новопостроени пътнически
и високоскоростни кораби;
2. десет години за всички други новопостроени кораби;
3. срокът по т. 1 или по т. 2, определен за
всеки конкретен случай в зависимост от резултатите от прегледа по ал. 2 – за въведените
в експлоатация и пуснатите на вода кораби.
(6) Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се
подновява при изтичане на неговия срок на
валидност след извършване на периодична
проверка по реда на Наредба № 11 от 2004 г.
за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101
от 2004 г.; доп., бр. 9 от 2009 г., изм. и доп.,
бр. 30 и 49 от 2009 г., бр. 65 от 2013 г., изм.,
бр. 16 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2015 г.).“
4. Досегашните ал. 5 – 8 стават съответно
ал. 7 – 10 и се изменят така:
„(7) Валидността на удостоверение по ал. 1
може да бъде продължена от директора на
съответната дирекция „Речен надзор“ след
извършване на периодична проверка по реда
на наредбата по ал. 6. Срокът, за който се
продължава валидността на удостоверението,
се определя съгласно резултатите от проверката и се отбелязва в него.
(8) По изключение, въз основа на обосновано искане от корабособственика или негов
представител, директорът на съответната дирекция „Речен надзор“ може да разреши продължаване на валидността на удостоверение,
което е издал първоначално или подновил,
и без да е извършена периодична проверка
по реда на наредбата по ал. 6. В тези случаи
продължаването на валидността не може да
бъде за повече от шест месеца и се отбелязва
в удостоверението.
(9) При основни изменения или основни
ремонти, засягащи съответствието на плавателното средство с посочените в наредбата
по ал. 1 технически изисквания по отношение
на якостта на конструкцията, плавателните
качества, маневреността или специалните
му характеристики, и след извършване на
проверка по реда на Наредба № 11 от 2004 г.
за прегледите на корабите и корабопритежателите промените се отразяват в Корабното
удостоверение за вътрешно корабоплаване
на Европейския съюз или се издава ново
удостоверение.
(10) Директорът на съответната дирекция
„Речен надзор“ може да преиздаде валидно
Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, което е било
изгубено или повредено. Новото удостоверение
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се издава след представяне на декларация, че
документът е изгубен, а в случай на повреда – след връщане на повредения документ.
Срокът на валидност на новото удостоверение
не може да бъде по-дълъг от този на изгубеното
или повреденото. Върху новото удостоверение
се отбелязва, че е дубликат.“
5. Създават се ал. 11 – 15:
„(11) Отказът да се издаде или поднови
Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се мотивира.
Заявителят се уведомява за постановения
отказ и за срока и органа, пред който може
да го оспори. Отказът да се издаде или поднови Корабно удостоверение за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз може
да бъде оспорен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Валидно удостоверение по ал. 1 се
отнема от органа, който го е издал или подновил, когато корабът/плавателното средство
престане да отговаря на техническите изисквания на наредбата по ал. 1.
(13) По искане на корабособственика директорът на съответната дирекция „Речен
надзор“ може да издаде Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз на плавателно средство, което не
попада в обхвата на наредбата по ал. 1, ако
посоченото плавателно средство отговаря на
изискванията, установени в нея.
(14) Корабопритежател ят е длъжен да
у ведоми Изпълнителна агенци я „Морска
администрация“ за всяка промяна в името
или собствеността на плавателното средство,
всяко повторно измерване или промяна в
пристанището на регистрация или домуване
и да изпрати Корабното удостоверение за
вътрешно корабоплаване на Европейския съюз
на агенцията за отразяване на промените.
(15) Директорът на съответната дирекция
„Речен надзор“ има право да впише всяка
нова информация или промени в Корабното
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз. Когато удостоверението не
е издадено от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, директорът уведомява за
извършеното вписване компетентния орган в
съответната държава – членка на Европейския
съюз, който го е издал.“
§ 36. Член 38а се изменя така:
„Чл. 38а. (1) Корабното удостоверение за
вътрешно корабоплаване на Европейския съюз
за плавателно средство, плаващо под българско знаме, може да бъде издадено, подновено
или продължено от компетентен орган на
държава – членка на Европейския съюз, който
е включен в поддържания от Европейската
комисия списък на компетентните органи.
(2) По искане на корабособственика, по
реда и при условията на чл. 38 директорът на
съответната дирекция „Речен надзор“ може
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да издаде, да поднови или да продължи срока
на валидност на Корабно удостоверение за
вътрешно корабоплаване на Европейския съюз
за плавателно средство, вписано в регистър
на друга държава – членка на Европейския
съюз. Корабно удостоверение за вътрешно
корабоплаване на Европейския съюз се издава след извършване на проверка дали на
плавателното средство вече не е издадено
валидно удостоверение.
(3) В случаите на извършено по реда и при
условията на ал. 2 подновяване или продължаване на валидността на Корабно удостоверение
за вътрешно корабоплаване на Европейския
съюз директорът на съответната дирекция
„Речен надзор“ уведомява служебно в 30-дневен
срок компетентния орган в другата държава
членка. Към уведомлението за извършеното
подновяване се прилага и по-рано издаденото
Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.
(4) Когато по реда и при условията на ал. 2
директорът на съответната дирекция „Речен
надзор“ е извършил промени в Корабното
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз или е издал ново удостоверение поради извършени основни изменения
или основни ремонти по смисъла на чл. 38,
ал. 9, той уведомява за това в 30-дневен срок
компетентния орган в другата държава членка,
издал или подновил Корабното удостоверение
за вътрешно корабоплаване на Европейския
съюз.“
§ 37. В чл. 38б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Директорът на съответната дирекция
„Речен надзор“ има право да издаде временно
Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз:
1. на плавателно средство, което с разрешение на ИА „МА“ ще извърши преход до
място, където ще му бъде издадено Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз;
2. на плавателно средство, чието Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз е изгубено, повредено или
е отнето временно в съответствие с чл. 38,
ал. 12;
3. на плавателно средство, чието Корабно
удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз се изготвя след успешна
проверка;
4. на плавателно средство, при което не са
изпълнени всички условия за получаване на
Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз;
5. на плавателно средство, което е повредено
и техническото му състояние вече не отговаря на изискванията за издаване на Корабно
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удостоверение за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз;
6. на плаващи инсталации или оборудване,
за които снабдяването с такова удостоверение
е предвидено като условие за издаване от съответния компетентен орган на разрешение
за извършване на специална транспортна
дейност;
7. на плавателно средство, ползващо дерогацията от техническите изисквания в съответствие с наредбата по чл. 72, ал. 3 КТК,
която определя техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища – до приемане от Европейската комисия
на актовете за изпълнение по чл. 25 или чл. 26
от Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.
за установяване на техническите изисквания
за плавателните съдове по вътрешните водни
пътища, за изменение на Директива 2009/100/
ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ,
L 252/118 от 2016 г.), изменена с Делегирана
директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от
18 април 2018 г. (ОВ, L 174 от 10 юли 2018 г.)
(Директива (ЕС) 2016/1629).
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава
съгласно чл. 38, ал. 2, ако плавателността на
плавателното средство, плаващата инсталация
или оборудването е осигурена.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват
определените от органа по ал. 1 като необходими специални условия.
(4) Удостоверението по ал. 1 е със срок
на валидност:
1. в случаите по ал. 1, т. 1 и т. 4 – 6 – за
определен рейс, но не повече от един месец;
2. в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 – за определен от органа по ал. 1 срок;
3. в случаите по ал. 1, т. 7 – за шест месеца; временното Корабно удостоверение за
вътрешно корабоплаване на Европейския съюз
може да бъде продължавано за нови шестмесечни периоди до приемане от Европейската
комисия на съответния акт за изпълнение по
чл. 25 или чл. 26 от Директива (ЕС) 2016/1629.“
§ 38. Член 38в се изменя така:
„Чл. 38в. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ поддържа регистър на
корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, които е
издала или подновила. Регистърът включва
информацията, която се съдържа в образеца
на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз по чл. 38, ал. 2.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съхранява оригинал или копие от
всяко издадено от нея Корабно удостоверение
за вътрешно корабоплаване на Европейския
съюз и вписва в него всички промени, както
и случаите на отмяна или замяна на удосто-
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верение. В съответствие с извършените вписвания се актуализира и регистърът по ал. 1.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставя достъп до съдържащите се в регистъра данни само за справка
на компетентните органи на:
1. другите държави – членки на Европейския съюз;
2. държавите – страни по Конвенцията за
корабоплаване по река Рейн, подписана през
1868 г. в Манхайм, както е изменена;
3. трети държави, с които има подписани
споразумения, ако е осигурено същото ниво
на сигурност на информацията.
(4) На лица, доказали наличието на правен
интерес, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да предостави информация
за съдържанието на Корабно удостоверение
за вътрешно корабоплаване на Европейския
съюз или да им издаде извлечение или заверено копие на удостоверението.“
§ 39. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 27“ и
скобите пред и след тях се заличават, а в
края на текста се поставя запетая и се добавя
„която определя техническите изисквания
към корабите, плаващи по вътрешните водни
пътища“.
2. В ал. 2:
а) думата „препоръките“ се заменя с „наредбата“;
б) създава се изречение второ: „Удостоверението за инсталация и изпитване на
радиолокационното оборудване и приборите
за указване скоростта на завиване се издава в съответствие с образеца, предвиден в
приложимата към момента на издаването и
представляваща приложение към наредбата
по ал. 1 версия на Европейския стандарт
относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване
(Стандарт ES-TRIN).“
3. В ал. 3 числото „10“ се заменя с „5“.
§ 40. В чл. 40, ал. 1 думите „приложение
№ 28 и № 28а“ и скобите пред и след тях се
заличават.
§ 41. В чл. 41, ал. 1 думите „приложение
№ 29“ и скобите пред и след тях се заличават.
§ 42. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 30 или
№ 30а“ и скобите пред и след тях се заличават.
2. Навсякъде в текста на ал. 3 думата „сигурност“ се заменя с „безопасност“.
3. В ал. 4 думите „по приложение № 30а“
се заличават.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Свидетелството за съответствие със
специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари, се издава на кораби,
превозващи опасни товари насипно, съгласно
формата, одобрена на 84-тата сесия на Ко-
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митета по морска безопасност на Международната морска организация (Анекс 1 към
MSC.1/Circ.1266).“
§ 43. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 31“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 след думата „товари“ се добавя
„се издава съгласно формата в приложението
към кодекса по ал. 1 и“.
§ 44. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 32“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 след думата „състояние“ се
добавя „се издава съгласно формата в приложението към Резолюция MEPC.40(29) на
Комитета по опазване на морската среда
на Международната морска организация и“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
след преглед за установяване на съответствие
с изискванията на кодекса по ал. 1.“
§ 45. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 33“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 след думата „състояние“ се добавя
„се издава съгласно формата в приложение 2
към кодекса по ал. 1 и“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
след преглед за установяване на съответствие
с изискванията на кодекса по ал. 1.“
§ 46. В чл. 46, ал. 1 думите „приложение
№ 34“ и скобите пред и след тях се заличават.
§ 47. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „сигурност“ се заменя
с „безопасност“, думите „приложение № 35“
и скобите пред и след тях се заличават, а
думите „Международния кодекс за безопасност на високоскоростен кораб“ се заменят
с „Международния кодекс за безопасност на
високоскоростни плавателни съдове, 2000 г.,
приет с Резолюция MSC.97(73), изменен с резолюции MSC.175(79), MSC.222(82), MSC.260(84)
и MSC.271(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация“.
2. В ал. 3 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“ и след думата „кораб“ се добавя
„се издава съгласно формата в Анекс I към
кодекса по ал. 1 и“.
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3. В ал. 4 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, думите „приложение № 35а“ и
скобите пред и след тях се заличават, а след
думите „на английски език“ се добавя „съгласно формата в Анекс I към кодекса по ал. 1“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Свидетелството за безопасност на
високоскоростен кораб се заверява ежегодно
от директора на съответната дирекция „Морска администрация“ или оправомощено от
него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
след преглед за установяване, че корабът
продължава да отговаря на изискванията на
кодекса по ал. 1.“
§ 48. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 36“ и
скобите пред и след тях се заличават, а думите „Международния кодекс за безопасност
на високоскоростно плавателно средство“ се
заменят с „Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове,
2000 г.“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешителното за плаване с високоскоростен кораб се издава съгласно формата
в Анекс II към кодекса по ал. 1, със срок на
валидност до 5 години, но не повече от срока
на валидност на свидетелството по чл. 47.“
§ 49. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде в текста думата „сигурност“ се заменя с „безопасност“, а думите
„приложение № 37“ и скобите пред и след
тях се заличават, а числото „1983“ се заменя
с „2008“.
2. В ал. 3 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, а след думата „предназначение“ се добавя „се издава съгласно формата
в Анекса към кодекса по ал. 1 и“.
3. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„Към документа по ал. 1 се прилага списък
на оборудването – форма SPS, изготвен на
английски език съгласно приложението към
Анекса на кодекса по ал. 1.“
§ 50. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 38“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документът по ал. 1 се издава на кораби,
построени преди 1 януари 1996 г., на английски
език от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация по чл. 73, ал. 2 КТК след извършване на
преглед за съответствие с изискванията на
кодекса по ал. 1.“
3. В ал. 3 след думата „кораби“ се добавя
„се издава съгласно формата в Анекс I към
кодекса по ал. 1 и“.
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§ 51. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 39“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 2 след думите „Морска администрация“ се добавя „на кораби, построени
преди 1 януари 1996 г.“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешителното за плаване с динамично поддържани кораби съдържа най-малко
информацията по правило 1.6.5 от кодекса
по ал. 1. Срокът му на валидност е до една
година, но не повече от срока на валидност
на свидетелството по чл. 50.“
§ 52. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 40“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 накрая на текста се добавя „и
се издава съгласно формата в приложение 2
към ръководството по ал. 1“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
след преглед за установяване на съответствието
с изискванията на ръководството по ал. 1.“
§ 53. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде в текста числото „1989“
се заменя с „2009“, а думите „приложение
№ 41“ и скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 след думата „платформа“ се добавя
„се издава съгласно формата в приложението
към кодекса по ал. 1 и“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
след преглед за установяване съответствието
на конструкцията и оборудването на платформата с изискванията на кодекса по ал. 1.“
§ 54. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, а думите „приложение № 42“
и скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, а след думата „водата“ се добавя
„се издава съгласно формата в приложението
към кодекса по ал. 1 и“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице, или от организация
по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се извършва
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след преглед за установяване съответствието на
системата с изискванията на кодекса по ал. 1.“
§ 55. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 43“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Документът по ал. 1 съдържа най-малко
следната информация:
1. име на кораба;
2. собственик;
3. пристанище на регистрация;
4. знаме, под което корабът плава;
5. отличителен номер или букви/ИМО
номер;
6. дата на построяване;
7. място на построяване;
8. тип кораб;
9. бруто тонаж;
10. мощност на главния(-ите) двигател(-и);
11. екипаж;
12. допълнителни мерки за безопасност.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 56. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 44“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Документът по ал. 1 съдържа най-малко
следната информация:
1. име на кораба;
2. пристанище на регистрация;
3. отличителен номер или букви;
4. бруто и нето тонаж;
5. дължина, ширина, височина на борда;
6. газене;
7. главни двигатели;
8. допълнителни мерки за безопасност.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 57. В чл. 57, ал. 1 думите „приложения
№ 45 и 45а“ и скобите пред и след тях се
заличават.
§ 58. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Свидетелството за санитарен контрол
на кораба удостоверява, че на кораба са проведени мероприятия за санитарен контрол, а
Свидетелството за освобождаване от санитарен
контрол на кораба – че корабът е освободен
от провеждане на мероприятия за санитарен
контрол.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Свидетелството за санитарен контрол
на кораба и Свидетелството за освобождаване
от санитарен контрол на кораба се издават
съгласно формата в Анекс 3 към Международните здравни правила (2005) на Световната
здравна организация на български и английски
език. Срокът на валидност на документите
е до 6 месеца и може да бъде удължен, като
сборът от първоначалния и определения при
удължаването срок не може да надхвърля
7 месеца.“
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§ 59. В чл. 58а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Maritime Labour Certificate“, „приложение № 64“ и скобите пред и
след тях се заличават, а думите „Морската
трудова конвенция от 2006 г.“ се заменят с
„Морската трудова конвенция, 2006 г., на
Международната организация на труда, приета
в Женева на 23 февруари 2006 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 42 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 76 от 2013 г.; попр., бр. 46 от 2015 г.;
изм., бр. 54 от 2017 г.)“.
2. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) Документът по ал. 1 се издава на
английски език съгласно формата в приложение А5-II към конвенцията по ал. 1 след
предоставяне на Декларация за съответствие
с Морската трудова конвенция, част II.
(3) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ след извършване на одит
за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1. Одитът се
извършва от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ или от организация по чл. 73,
ал. 2 КТК.
(4) Междинна заверка на документа по
ал. 1 се извършва от директора на съответната дирекция „Морска администрация“ или
оправомощено от него длъжностно лице, или
от организация по чл. 73, ал. 2 КТК. Заверката се предхожда от одит за установяване на
продължаващото съответствие с изискванията
на конвенцията по ал. 1.“
§ 60. В чл. 58б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „конвенция“ се поставя запетая, думите „Declaration of Maritime
Labour Compliance – Part I“, „приложение
№ 65“ и скобите пред и след тях се заличават,
а думата „конвенцията“ се заменя с „Морската
трудова конвенция, 2006 г., на Международната
организация на труда“.
2. В ал. 2 думата „лице“ се заменя с „длъжностно лице на английски език съгласно
формата в приложение А5-II към конвенцията
по ал. 1“.
§ 61. Член 58в се изменя така:
„Чл. 58в. Декларацията за съответствие с
Морската трудова конвенция, част II, удостоверява, че посоченият в Морското трудово
свидетелство корабопритежател е предприел
мерки, гарантиращи продължаващо между
инспекциите съответствие на кораба с изискванията на Морската трудова конвенция,
2006 г., на Международната организация на
труда.“
§ 62. В чл. 58г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Interim Maritime Labour
Certificate“, „приложение № 67“ и скобите пред
и след тях се заличават.
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2. В ал. 2, след думата „език“ се добавя
„съгласно формата в приложение А5-II към
конвенцията по ал. 1“.
§ 63. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 47“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 накрая на текста се добавя в скоби „обн., ДВ, бр. 105 от 2004 г.; изм., бр. 105
от 2004 г.“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечение на
гражданската отговорност за щети от замърсяване с нефт съдържа информацията по член
VII, параграф 2 на конвенцията по ал. 3 и се
издава съгласно формата в Анекса към нея.“
§ 64. В чл. 59а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 47а“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 думите „за гражданска“ се заменят
с „относно гражданската“, а в края на текста
се поставя запетая и се добавя „съставена
в Лондон на 23 март 2001 г., ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 38 от 2007 г. (ДВ, бр. 38
от 2008 г.)“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечение на
гражданската отговорност за щети, причинени
от замърсяване с корабно гориво, съдържа
информаци ята по член 7, параг раф 2 от
конвенцията по ал. 3 и се издава съгласно
формата в Анекса към нея.“
§ 65. Създава се чл. 59а1:
„Чл. 59а1. (1) Свидетелството за наличие на
застраховка или друго финансово обезпечение
за определяне на местонахождението, обозначаване и изваждане на потънало имущество
удостоверява, че корабът е финансово обезпечен за посрещане разходите по определяне
на местонахож дението, обозначаването и
изваждането му в случай на потъване.
(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ на английски език, след
като се установи, че за кораба са изпълнени
изискванията на Международната конвенция
за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 г., изготвена в Найроби на 18 май
2007 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 92
от 2015 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.).
(3) Срокът на валидност на документа по
ал. 1 е равен на срока на обезпечението.“
§ 66. Член 59б се изменя така:
„Чл. 59б. (1) Международното свидетелство
за противообрастваща система удостоверява,
че противообрастващата боя, използвана на
кораба, не съдържа вредни органокалаени
или други вещества, посочени в Международната конвенция за контрол на вредните
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противообрастващи системи на корабите,
2001 г., подписана в Лондон на 5 октомври
2001 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 94 от
2004 г. (ДВ, бр. 49 от 2009 г.) и Регламент (ЕО)
№ 782/2003 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 април 2003 г. относно забраната
за използване на органотични съединения на
корабите (ОВ, L 115 от 9 май 2003 г.), изменен
с Регламент (ЕО) № 536/2008 на Комисията от
13 юни 2008 г. (ОВ, L 156 от 14 юни 2008 г.) и
Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. (ОВ,
L 87 от 31 март 2009 г.).
(2) Международното свидетелство за противообрастваща система и Записа за противообрастваща система към него се издават от
директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ на английски език съгласно
приложение 1 към Анекс 4 на Международната
конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г., след
извършване на преглед за установяване на
съответствие с изискванията на конвенцията
и на регламента по ал. 1.
(3) Директорът на съответната дирекция
„Морска администрация“ издава Потвърждение на записа за противообрастваща система
съгласно приложение 1 към Анекс 4 на Международната конвенция за контрол на вредните
противообрастващи системи на корабите,
2001 г., за всеки отделен последващ преглед.
(4) Дек лараци я за противообрастваща
система се съставя от корабопритежателя на
морски кораб, който извършва международно
плаване и е с дължина, по-голяма от 24 m,
но с бруто тонаж, по-малък от 400 БТ. Декларацията се съставя във формата съгласно
приложение 2 към Анекс 4 на Международната
конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г., и
се придружава от документи за използваната
противообрастваща система или от потвърждение по ал. 3.“
§ 67. Създават се чл. 59в и 59г:
„Чл. 59в. (1) Свидетелството за инвентарния
опис на опасните материали удостоверява, че
морските кораби по чл. 2 от Регламент (ЕС)
№ 1257/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО
(ОВ, L 330 от 10 декември 2013 г.), изменен с
Решение (ЕС) 2018/853 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. (ОВ, L 150
от 14 юни 2018 г.), разполагат с инвентарен
опис на опасните материали съгласно чл. 5
от същия регламент.
(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ съгласно приложението към
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2325 на
Комисията от 19 декември 2016 г. относно
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формата на свидетелството за инвентарния
опис на опасните материали, издавано съгласно
Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския
парламент и на Съвета относно рециклирането
на кораби (ОВ, L 345 от 20 декември 2016 г.).
Свидетелството се издава на английски език
след извършване на преглед за установяване
на съответствие с изискванията на регламента
по ал. 1.
(3) Свидетелството за инвентарния опис на
опасните материали е със срок на валидност
не повече от 5 години.
Чл. 59г. (1) На кораб, попадащ в обхвата на
регламента по чл. 59в, ал. 1, се издава Свидетелство за годност за рециклиране, преди
той да бъде изведен от експлоатация и преди
да е започнало неговото рециклиране.
(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ съгласно приложението към
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2321 на
Комисията от 19 декември 2016 г. относно
формата на свидетелството за годност за рециклиране, издавано съгласно Регламент (ЕС)
№ 1257/2013 на Европейския парламент и на
Съвета относно рециклирането на кораби (ОВ,
L 345 от 20 декември 2016 г.). Свидетелството
се издава на английски език след извършване
на преглед за установяване на съответствие
с изискванията на регламента по чл. 59в,
ал. 1 и се придружава от инвентарен опис на
опасните материали.
(3) Свидетелството за годност за рециклиране е със срок на валидност не повече от
3 месеца.
(4) Свидетелството за годност за рециклиране престава да бъде валидно, когато състоянието на кораба съществено се различава
от данните в свидетелството за инвентарния
опис.“
§ 68. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложения № 50 и
№ 50а“ и скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 2 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „във формата, предвидена
в приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на
опасни и/или замърсяващи товари по море и
на опасни товари по вътрешни водни пътища
(ДВ, бр. 53 от 2006 г.)“.
§ 69. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 50б“ и
скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 2 след думата „език“ се добавя
„във формата, предвидена в приложение № 1
към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за
обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари
по вътрешни водни пътища“.
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§ 70. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 д у ми т е „п ри ложени я № 51,
№ 51а и № 51б“ и скобите пред и след тях се
заменят със „съгласно Резолюция А.959(23)
на Асамблеята на Международната морска
организация“.
2. В ал. 2 думите „приложение № 51 на
ал. 1“ се заменят с „форма 1 от приложението
към Резолюция А.959(23) на Асамблеята на
Международната морска организация“.
3. В ал. 3 думите „приложение № 51 на
ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
4. В ал. 4 думите „приложение № 51 на
ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 71. В чл. 65, ал. 1 думите „приложения
№ 52, 52а, 52б или 52в“ и скобите пред и след
тях се заличават.
§ 72. В чл. 65а ал. 1 се изменя така:
„(1) Вахтеният дневник по член 1.10, буква
„f“ от Правилата за плаване по река Дунав,
приети с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.),
отразява работното време и почивките на
екипажа на корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища.“
§ 73. В чл. 66, ал. 1 думите „приложения
№ 53 или 53а“ и скобите пред и след тях се
заличават.
§ 74. В чл. 67, ал. 1 думите „приложение
№ 54“ и скобите пред и след тях се заличават.
§ 75. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложения № 55, 55а“
и скобите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3 тирето и думите „приложения
№ 55 и 55а“ се заличават, а в края на изречението се добавя „съгласно приложение III
към Анекс I на MARPOL 73/38“.
§ 76. В чл. 68а думите „приложение № 55в“
и скобите пред и след тях се заменят със
„съгласно член 1.10, буква „l“ от Правилата
за плаване по река Дунав“.
§ 77. В чл. 69, ал. 1 след думата „състояние“
се поставя запетая и думите „приложение
№ 56“ и скобите пред и след тях се заменят
със „съгласно приложение II към Анекс II на
MARPOL 73/38“.
§ 78. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
„(1) В Дневника за операции с корабни отпадъци, съгласно приложението към Анекс V
на MARPOL 73/38, се вписват всички операции
по предаване в пристанищни приемни съоръжения или разрешено изхвърляне в морето на
категориите отпадъци, определени в Анекс V
на MARPOL 73/38.“
§ 79. Създава се чл. 70а:
„Чл. 70а. (1) В Дневника за баластните
операции, съгласно приложение II към Анекса
на Международната конвенция за контрол и
управление на корабните баластни води и
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седименти, 2004 г., се вписват всички извършени операции с баластни води. Воденето на
дневника се контролира от капитана на кораба.
(2) Вписванията в дневника се правят на
английски и български език по указания в
дневника начин от длъжностните лица, които
извършват операциите.“
§ 80. Член 73 се отменя.
§ 81. В чл. 74 ал. 1 се изменя така:
„(1) Списъкът на екипажа установява целия личен състав, обезпечаващ управлението,
обслужването или работата на кораба и се
изготвя:
1. за морските кораби – съгласно формата
в приложение I към Анекса на Конвенцията
за улесняване на международното морско корабоплаване, съставена в Лондон на 9 април
1965 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 59
от 1998 г. (ДВ, бр. 56 от 1999 г.);
2. за корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища – съгласно приложение № 12 от
Наредбата за организацията за осъществяване
на граничен паспортен, митнически, здравен,
ветеринарномедицински и фитосанитарен
контрол, както и контрол на транспортните
средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно
плаване (обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 37 от 2014 г., бр. 12 от 2017 г.; изм.,
бр. 55 от 2017 г.).“
§ 82. В чл. 75, ал. 2 думите „MEPC.86(44)“
се заменят с „Резолюция MEPC.86(44) на
Комитета по опазване на морската среда на
Международната морска организация“.
§ 83. В чл. 76, ал. 2 думите „резолюция
на Международната морска организация“ се
заменят с „Резолюция MEPC.85(44), изменена
с Резолюция MEPC.137(53) на Комитета по
опазване на морската среда на Международната морска организация.“
§ 84. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „твърди“ се заличава,
а думите „твърдите отпадъци“ се заменят с
„отпадъците“.
2. В ал. 2 думата „твърди“ се заличава,
след думата „отпадъци“ се добавя в скоби
„2012 Guidelines for the development of garbage
management plans“ и д у ми т е „Резолюц и я
на Меж дународната морска организация“
се заменят с „Резолюция MEPC.220(63) на
Комитета по опазване на морската среда на
Международната морска организация“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Планът по ал. 1 се утвърждава от
директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ или оправомощено от него
длъжностно лице, или от организация по
чл. 73, ал. 2 КТК.“
§ 85. В чл. 77а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Корабният план за управление на
енергийната ефективност се изготвя от корабопритежателя.“
2. В ал. 2 думите „(„2012 Guidelines for
the development of a Ship Energy Efficiency
Management Plan“), прието с Резолюция на
Международната морска организация“ се заменят с „(„2016 Guidelines for the development
of a Ship Energy Efficiency Management Plan“),
прието с Резолюция MEPC.282(70) на Комитета
по опазване на морската среда на Международната морска организация“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Планът по ал. 1 се утвърждава от
директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ или оправомощено от него
длъжностно лице, или от организация по
чл. 73, ал. 2 КТК.“
§ 86. Създава се чл. 77б:
„Чл. 77б. (1) Планът за у правление на
баластните води определя правилата и процедурите за безопасност за кораба и екипажа, свързани с управлението на корабните
баластни води, включително изхвърлянето
им в морето и на брега.
(2) Планът по ал. 1 се съставя от корабопритежателя на български и английски
език съгласно Ръководството за управление
на баластни води и разработване на план за
управление на баластните води G4 („Guidelines
for ballast water management and development of
ballast water management plans (G4)“), прието
с Резолюция MEPC.127(53) на Комитета по
опазване на морската среда на Международната морска организация.
(3) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ или оправомощено от него
длъжностно лице, или от организация по
чл. 73, ал. 2 КТК.“
§ 87. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. В т. 8 думата „твърди“ се заличава.
2. В т. 9 скобите и числото „1973“ се заличават.
3. В т. 10 думата „твърди“ се заличава.
§ 88. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2, след думата „годност“ се поставя
запетая и се добавя „а за кораби с вместимост
до 40 БТ – контролен талон“.
2. В т. 8 числото „1973“ и скобите пред и
след него се заличават.
3. В т. 10 думата „твърди“ се заличава.
4. В т. 12 преди думата „свидетелство“ се
добавя „международно“, думите „придружено от
сведение“ се заменят с „към което е приложен
запис“, а в края на изречението се добавя „или
Декларация за противообрастваща система на
морски кораби, които извършват международно
плаване и са с дължина, по-голяма от 24 m,
но с бруто тонаж, по-малък от 400 БТ“.
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5. В т. 15 думите „Ship Energy Efficiency
Management Plan – SEEMP“ и скобите пред
и след тях се заличават.
6. Създават се т. 16 – 18:
„16. международно свидетелство за управление на баластните води за кораби над 400 БТ;
17. план за управление на баластните води
за кораби над 400 БТ;
18. дневник за баластните операции за
кораби над 400 БТ.“
§ 89. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8 числото „1973“ и скобите пред и
след него се заличават;
б) в т. 19 преди думата „свидетелство“ се
добавя „международно“, думите „придружено от сведение“ се заменят с „към което е
приложен запис“, а в края на изречението се
добавя „или Декларация за противообрастваща
система на морски кораби, които извършват
международно плаване и са с дължина, поголяма от 24 m, но с бруто тонаж, по-малък
от 400 БТ“;
в) навсякъде в т. 20 думата „твърди“ се
заличава;
г) в т. 21 д у ми те „International Energy
Efficiency Certificate – IEEC“ и скобите пред
и след тях се заличават;
д) в т. 22 думите „Ship Energy Efficiency
Management Plan – SEEMP“ и скобите пред
и след тях се заличават;
е) създават се т. 24 – 26:
„24. международно свидетелство за управление на баластните води за кораби над 400 БТ;
25. план за управление на баластните води
за кораби над 400 БТ;
26. дневник за баластните операции за
кораби над 400 БТ.“
2. В ал. 3 числото „1983“ се заменя с „2008“.
§ 90. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 14 числото „1973“ и скобите пред и
след него се заличават;
б) точка 24 се отменя;
в) в т. 26 преди думата „свидетелство“ се
добавя „международно“, а думите „придружено от сведение“ се заменят с „към което е
приложен запис“;
г) в т. 27 думите „(International Energy
Efficiency Certificate – IEEC) за кораби над
400 БТ“ се заличават;
д) в т. 28 думите „(Ship Energy Efficiency
Management Plan – SEEMP) за кораби над
400 БТ“ се заличават;
е) създават се т. 30 – 33:
„30. международно свидетелство за управление на баластните води;
31. план за управление на баластните води;
32. дневник за баластните операции;
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33. свидетелство за инвентарния опис на
опасните материали.“
2. В ал. 4 числото „1983“ се заменя с „2008“.
§ 91. В чл. 92 след думите „Морска администрация“ се добавя „или от организация по
чл. 73, ал. 2 КТК“.
§ 92. В чл. 93 след думите „по чл. 84 или
85 и с“ се добавя „одобрени от съответната
дирекция „Морска администрация“ или от
организация по чл. 73, ал. 2 КТК“.
§ 93. Създава се чл. 93а:
„Чл. 93а. Пътническите кораби, построени
след 25 май 1980 г., сухотоварните кораби с
вместимост над 500 БТ, построени след 1 февруари 1992 г., както и всички други товарни
кораби с вместимост над 500 БТ, построени
след 1 януари 2009 г., трябва да бъдат снабдени
освен с документите по чл. 93 и с одобрени от
съответната дирекция „Морска администрация“
или от организация по чл. 73, ал. 2 КТК план
и ръководство за устойчивост в повредено
състояние.“
§ 94. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „1989“ се заменя с „2009“.
2. В т. 8 числото „1973“ и скобите пред и
след него се заличават.
§ 95. В чл. 105, т. 2 думите „на Общността“
се заменят със „за вътрешно корабоплаване на
Европейския съюз“.
§ 96. В чл. 106, ал. 2, т. 2 думата „ежегоден“
се заличава.
§ 97. Параграф 2а от допълнителните разпоредби се изменя така:
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„§ 2а. С тази наредба се въвеждат изисквания
на Директива (EС) 2016/1629 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.
за установяване на техническите изисквания
за плавателните съдове по вътрешните водни
пътища, за изменение на Директива 2009/100/
ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО, изменена с Делегирана директива (ЕС) 2018/970
на Комисията от 18 април 2018 г.“
§ 98. Приложения № 1 – № 69 се отменят.
Преходни разпоредби
§ 99. Корабните удостоверения на Общността за плаване по вътрешни водни пътища,
издадени от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ преди 6 октомври 2016 г.,
остават валидни до изтичане на посочения в
тях срок на валидност.
§ 100. Корабните удостоверения на Общността за плаване по вътрешни водни пътища,
издадени от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в периода от 6 октомври
2016 г. до 6 октомври 2018 г., чийто срок на
валидност не е изтекъл към 7 октомври 2018 г.,
се преиздават служебно във формата по чл. 38,
ал. 2, като посоченият в тях срок на валидност
остава непроменен.
§ 101. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Росен Желязков
9070
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-919
от 12 октомври 2018 г.
за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208
и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, предназначени за реализация
на вътрешния пазар, облепени с бандерол по
образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1132 от
18.09.2013 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2013 г.; отм.,
бр. 77 от 2017 г.)
На основание чл. 64, ал. 6 и 7 от Закона за
акцизите и данъчните складове и чл. 4, ал. 4
от Наредбата за реда и начина за въвеждане на
бандеролите за бутилирани алкохолни напитки,
приета с ПМС № 157 от 2006 г., нареждам:
1. Удължавам срока за реализиране на алкохолните напитки, облепени с бандерол по образец,
утвърден със Заповед № ЗМФ-1132 от 18.09.2013 г.
на министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 84
от 2013 г.; отм., бр. 77 от 2017 г.), считано до
31 декември 2019 г. включително.
2. Контрола върху изпълнението на заповедта
възлагам на директора на Агенция „Митници“.
За министър:
Р. Велкова-Желева
9079
ЗАПОВЕД № ЗМФ-920
от 12 октомври 2018 г.
за удължаване на срока за реализация на тютюневи изделия – цигари, пури и пурети и тютюн
за пушене (за лула и цигари), предназначени
за реализация на вътрешния пазар, облепени
с бандерол по образец, утвърден със Заповед
№ ЗМФ-1131 от 18.09.2013 г. (обн., ДВ, бр. 84
от 2013 г.; отм., бр. 77 от 2017 г.)
На основание чл. 64, ал. 6 и 7 от Закона за
акцизите и данъчните складове нареждам:
1. Удължавам срока за реализиране на тютюневи изделия, облепени с бандерол по образец,
утвърден със Заповед № ЗМФ-1131 от 18.09.2013 г.
на министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 84 от
2013 г.; отм., бр. 77 от 2017 г.), както следва:
а) за пури и пурети, считано до 31 декември
2019 г. включително;
б) за цигари и тютюн за пушене (за лула и
цигари), считано до 31 март 2019 г. включително.
2. Контрола върху изпълнението на заповедта
възлагам на директора на Агенция „Митници“.
За министър:
Р. Велкова-Желева
9080

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 527
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-С-29/20.05.2013 г. от Светлана
Попова, Виолетка Попова и Светлин Попов с
искане за разрешаване изработването на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ
XVI-601, кв. 36, м. С. Мрамор, район „Връбница“.
Със Заповед № РД-09-50-691 от 10.10.2013 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработването на ПУП – ИПРЗ в
териториален обхват за УПИ XVI-601 (ПИ с
идентификатори 49206.2633.9116, 49206.2633.9115 и
49206.2633.9114 по КККР), кв. 36, м. С. Мрамор,
район „Връбница“.
С писмо изх. № ГР-94-С-29/10.10.2013 г. заповедта е изпратена до кмета на район „Връбница“
и до заявителите за сведение и изпълнение.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -172 6/
11.04.2016 г. от Петър Костов – пълномощник на
Светлана Попова и Теодора Костова, е внесен
за одобряване проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ
XVI-601 (ПИ с идентификатори 49206.2633.9116,
49206.2633.9115 и 49206.2633.9114 по КККР), кв.
36, м. С. Мрамор, район „Връбница“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -17 2 6 - [1] /
15.04.2016 г. проектът е върнат на заявителите
с указания за корекции.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1726-[2]/
2.06.2016 г. са приложени следните допълнителни
писмени доказателства към административната
преписка: удостоверение за търпимост № УТ94-Ц13/17.03.2014 г. за постройка с идентификатор
49206.2633.601.1, намираща се в УПИ XVI-601 (ПИ
49206.2633.9116), кв. 36, м. С. Мрамор; извадка
от действащ план за застрояване на с. Мрамор;
1 екземпляр на проект за ИПРЗ.
С п исмо с и з х. № С А Г16 -Г Р 0 0 -172 6 -[3]/
29.06.2016 г. на заявителите е разяснено, че представеното удостоверение за търпимост не доказва
законността на съществуващата сграда, с което
изискванията от заповедта за разрешение не са
изпълнени.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1726-[4]/
3.08.2016 г. от Теодора Костова е внесен коригиран
проект за ПУП – ИПРЗ съгласно забележките, описани в писмо на НАГ с изх. № САГ16ГР00-1726-[1]/15.04.2016 г.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1726-[5]/14.09.2016 г.
проектът отново е върнат до заявителите във
връзка с отчетени пропуски в графичните части
на проектите за ИПР и ИПЗ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1726-[6]/
14.10.2016 г. от Теодора Костова са внесени два
екземпляра на коригиран проект за ПУП – ИПРЗ
съгласно забележките на НАГ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1726-[7]/10.11.2016 г.
проектът е изпратен до кмета на район „Връбница“ за обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

С Т Р.

218

ДЪРЖАВЕН

С писмо вх. № САГ16-ГР00-1726-[8]/29.12.2016 г.
проектът е върнат след съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ, като е удостоверено,
че в законоустановения срок няма постъпили
писмени възражения.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1726-[9]/30.01.2017 г.
ПУП – ИПРЗ е изпратен отново в района за надлежно съобщаване на наследниците на лицето
Константин Мечканов и с изискване за представяне на удостоверение за наследници.
С п и с м о в х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -17 2 6 - [1 0 ] /
14.03.2017 г. проектът е върнат от дообявяване,
приложени са необходимите документи, като
е удостоверено, че няма постъпили писмени
възражения.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1726-[11]/
4.05.2017 г. към преписката са внесени декларация
по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО и контролно заснемане
на висока дървесна растителност, заверени от
Дирекция „Зелена система“ – СО, с вх. № СЕК17ГР94-135/22.03.2017 г. със забележка „да не се
засяга съществуваща растителност“.
Проектът е разгледан и съгласуван без забележки от отделите на НАГ – „Устройствено
планиране“, „Благоустройствени дейности и публични пространства – Комуникации и транспорт
и Инженерни мрежи“ и „Правно-нормативно
обслужване“.
Проектът заедно с приложените писмени доказателства е разгледан от Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с
решение по протокол № ЕС-Г-104/19.12.2017 г.,
т. 12 от дневния ред, както следва: „Приема проекта. Предлага на гл. архитект на СО да подготви
доклад до СОС на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС
за одобряването му.“
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ИПРЗ е
направено от заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на имотите – предмет на разработката (ПИ с
идентификатори 49206.2633.9116, 49206.2633.9115 и
49206.2633.9114 по КККР), съгласно представените
документи за собственост и скици.
Действащият подробен устройствен план за
местността е одобрен със Заповед № РД-16-88 от
28.11.1990 г. на председателя на ВрИК на ОБНС.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-38 от 15.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК и изменена
със Заповед № КД-14-22-1930 от 27.12.2013 г.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и е налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
С проекта за ИПР се предвижда разделянето на УПИ XVI-601 (ПИ с идентификатори
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49206.2633.9116, 49206.2633.9115 и 49206.2633.9114
п о К К К Р), к ат о с е о б р а з у в ат н о в и У П И
ХХIII-9114 – „За жс“, за ПИ с идентификатор
2633.9114, УПИ XVI-9116 – „Зa жс“, за ПИ с
идентификатор 2633.9116 и задънена улица по
о.т. 136а – о.т. 136б – о.т. 136в в обхвата на ПИ с
идентификатор 2633.9115. Регулационните граници
на новите УПИ се привеждат по имотни граници,
което налага изменение на плана за регулация
на контактните УПИ XVII-166 и УПИ XV-170 и
привеждането на вътрешните им регулационни
граници по съответните имотни граници.
Предвид горното основание за одобряване на
проекта за ИПР с образуване на два нови УПИ
и отреждането им за имотите по КК е нормата
на чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 2 от ЗУТ.
Изменението на ПУР е обусловено от изменението на имотите – предмет на плана, и
необходимостта от осигуряване на достъп до
нов УПИ ХХIII-9114 – „За жс“, поради което
основание за изменението е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Достъпът до новообразуваните УПИ се осигурява по действащата улична регулация, както и
чрез новосъздадената задънена улица по о.т. 136а –
о.т. 136б – о.т. 136в, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Проектното решение по част ИПЗ предвижда
разполагането на двуетажна свободно стояща
сграда с макс. КК=10 м във всеки от ново
образуваните УПИ ХХIII-9114 – „За жс“, и УПИ
XVI-9116 – „3a жс“, което е съобразено с нормите
на зона „Жм“ по ОУП на СO/2009 г.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПЗ на основание чл. 134, ал. 2,
т. 6 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване на изискуемите нормативни отстояния по чл. 31, ал. 1
и 4 и чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, разрешено е
изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен
на заинтересованите лица, проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Конкретното предназначение на новосъздадените УПИ XXIII-9114 и УПИ XVI-9116 – „За жс“,
отговаря на ОУП на СО/2009 г. и устройствена
категория по т. 4 („Жм“) от приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, с което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
ПУП е изработен върху действаща кадастрална
карта, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
С изменението на плана за улична регулация
се предвижда отчуждаване на имот – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен
да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 81, ал. 4, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и
2 от ЗУТ, устройствена зона по т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г104/19.12.2017 г. на ОЕСУТ, т. 12 от
дневния ред, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация
за кв. 36, УПИ XVI-601 (ПИ с идентификатори
49206.2633.9116, 49205.2633.9115 и 49206.2633.9114 по
КККР) за създаване на нови УПИ ХХIII-9114 – „За
жс“, УПИ ХVI-9116 – „За жс“, и свързаното с
това изменение на контактни УПИ XVII-166
и УПИ XV-170 и задънена улица по о.т. 136а –
о.т. 136б – о.т. 136в съгласно приложения проект
по кафявите и зелените линии, цифри, текст,
зачертавания и щрихи.
2. Проект за изменение на план за застрояване с предвиждане на ново застрояване за УПИ
ХХIII-9114 – „За жс“ (нов), и УПИ ХVI-9116 – „За
жс“ (нов), кв. 36, м. С. Мрамор, район „Връбница“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
За председател:
Пр. Прошков
8962
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ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 449
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Борово, одобрява
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Кабелнет“ – ООД, на територията на община
Борово, област Русе“.
Председател:
П. Симеонов
9055

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 609
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и
чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 50, ал. 1
от Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява специализирана план-схема за елементите на техническата инфраструктура към
действащ подробен устройствен план на Разград – изграждане на тръбна и стълбовна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане
на електронна съобщителна мрежа на „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕАД, София,
на територията на гр. Разград.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател:
Н. Радославова
9057

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 928
от 13 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 63427.2.2136.3.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. Борисова № 49, вх. 3,
ет. 0, с площ 46,09 кв. м, с предназначение: за
офис, разположен в партерния етаж на жилищна
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сграда с идентификатор 63427.2.2136.3, предмет
на АОС № 6629/26.01.2012 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 90 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 10 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в Центъра
за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6, на цена 250 лв.,
заплатени в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000,
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за
административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на
50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
9058
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ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 425
от 4 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
съгласно разпоредбите на глава седма, раздел ІІІ
„Създаване, обявяване и одобряване на устройствени планове“ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Венец, одобрява изготвения ПУП – парцеларен план за обект: „Транспортно осигуряване
на складова база в ДЛД „Паламара“, в землището
на с. Борци, ЕКАТТЕ 05685, община Венец, с
цел изграждане на пътна връзка на прилежаща
новоизграждаща се складова база с пътища от
горската пътна мрежа – ведомствен път.
Председател:
Б. Яхя
9059
54. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Щъркелите-2“, разположена
на територията на община „Родопи“ и община
„Марица“, област Пловдив, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Х (m)
4543933,00
4543771,00
4543690,00
4543664,00
4543614,00
4543586,00
4543502,00
4543421,00
4543404,00
4543425,00
4543447,00
4543429,00
4543263,00
4543250,00
4543366,00
4543390,00
4543548,00
4543559,00
4543572,00
4543577,00
4543429,00
4543445,00
4543530,00
4543593,00
4543622,00
4543673,00

Y (m)
8606318,00
8606354,00
8606770,00
8606753,00
8606685,00
8606627,00
8606485,00
8606264,00
8606236,00
8606040,00
8605974,00
8605624,00
8605446,00
8605174,00
8605092,00
8604980,00
8605003,00
8604933,00
8604830,00
8604808,00
8604785,00
8604720,00
8604575,00
8604378,00
8604320,00
8604261,00
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№
Х (m)
Y (m)
27.
4543660,00
8604374,00
28.
4543682,00
8604545,00
29.
4543627,00
8604541,00
30.
4543527,00
8605168,00
31.
4543631,00
8605155,00
32.
4543560,00
8605235,00
33.
4543498,00
8605324,00
34.
4543458,00
8605404,00
35.
4543458,00
8605460,00
36.
4543493,00
8605770,00
37.
4543727,90
8605780,60
38.
4543802,90
8605766,20
39.
4543822,00
8605814,00
9068
56. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ
„Свети Никола“, разположена на територията на
общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня и
Братя Даскалови, област Стара Загора, и община
Брезово, област Пловдив, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Х (m)
Y (m)
4651016
9397247
4651016
9398293
4649678
9398297
4649683
9399004
4651016
9399000
4651080
9410341
4642943
9410390
4642343
9403250
4637355
9403240
4638440
9410425
4636129
9410449
4636093
9397370
4638035
9397356
4638035
9399056
4640093
9398340
4640093
9397340
Изключена площ
4641121
9400328
4640880
9402127
4639900
9402530
4639980
9400733

17.
18.
19.
20.
9072
39. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във
връзка с чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“,
чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 и чл. 152, ал. 2 от

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 1   

ЗУТ е издал на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Разрешение за строеж № РС-59 от 5.10.2018 г.
за строеж: „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив: Железопътен участък
София – Подуяне – Искър – Казичене – Елин
Пелин (без жп гари София и Елин Пелин) за
участък: Искър – Казичене (включително жп гари
Искър и Казичене) по следните самостоятелни
етапи (участъци): 1. Участък: Жп Гара Искър, 2.
Участък: Искър – Казичене: Път 1, 3. Участък:
Искър – Казичене: Път 2, 3. Участък: Искър – Казичене: Път 2, 4. Участък: Жп гара Казичене,
с местонахождение: област София, Столична
община – райони „Искър“ и „Панчарево“. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
9075
80. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“,
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С80004-091-0000629 от 13.09.2018 г. възлага на
„Еко кошер“ – ЕООД, ЕИК 201517390, с адрес:
Стражица, ул. Михаил Друмев № 8А, следния
недвижим имот: земя и сграда, УПИ парцел
XVІІ – „За производствено-складови дейности“,
одобрен през 1987 г. в кв. 171 по плана на гр.
Стражица, обособено като самостоятелен парцел от УПИ I – „За ТПК“, съгласно Решение
№ 152 от 31.07.2012 г. на Общинския съвет –
гр. Стражица, с площ 1650 кв. м, ведно с построената в него сграда: производствен обект Цех
електрически нагреватели, със ЗП на сградата
861 кв. м, разгъната застроена площ 909 кв. м,
намиращи се в Стражица, община Стражица,
област Велико Търново, ул. Уилиам Гладстон № 2,
с граници – север: улица, юг: улица, запад: УПИ
V – „За производствено-складови дейности“, изток: улица. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
9043

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 40, ал. 1, т. 20 от Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Сандански, приета с Решение № 57 от
20.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Сандански,
е образувано адм. дело № 766/2018 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.11.2018 г. от 10 ч.
9148
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на Александър
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Константинов Атанасов – прокурор при Окръжна
прокуратура – Варна, против Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Аксаково, приета с
Решение № 13.2 от протокол № 013 от 16.09.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково. По протеста
е образувано адм. дело № 2750/2018 г. по описа
на Административния съд – Варна, XІІ състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.12.2018 г. от 13 ч. Съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
9039
Административният съд – Варна, четвърти
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е направено оспорване
от прокурор от Окръжната прокуратура – Варна,
срещу чл. 10, ал. 4, чл. 11 и 12 от Наредба № 1
за обществения ред и сигурност на гражданите
в община Провадия, приета с Решение № 35-452
от 30.03.2010 г., изменена последно с Решение
№ 17-305 от 22.02.2017 г., в сила от 16.03.2017 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 2776/2018 г.,
насрочено за 22.11.2018 г. – 13 ч.
9113
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 503/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 5, ал. 2 в частта
„писмено уведомление от организаторите по
чл. 11 от ЗСММ се отправя да кмета на общината
най-късно 48 часа преди планираното начало на
проявата“, чл. 31, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 в частта
„… и са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ от Наредба № 1
за осигуряване и поддържане на обществения
ред, сигурност и чистота на територията на
община Бойчиновци, приета с Решение № 104
по протокол № 15 от 31.10.2008 г., изменена и
допълнена с Решение № 353 по протокол № 34
от 24.04.2014 г.; Решение № 470 по протокол № 46
от 25.03.2015 г.; Решение № 2 по протокол № 2
от 26.11.2015 г. на Общинския съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, чрез председателя, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 503/2018 г. е насрочено за 30.11.2018 г. от 10,15 ч.
9101
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни т. 5 и 12 от приложение № 1 към Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Кубрат, приета от Общинския съвет – гр. Кубрат, по който
е образувано адм. дело № 185/2018 по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
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20.11.2018 г. от 10 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
9100
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Сантино Ивов
Стефанов срещу разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от
Наредба № 1 за обществения ред и опазването на
общинските имоти на територията на Столичната
голяма община в частта относно думите „или са
били в състояние да предотвратят нарушението,
но не са го сторили“, приета с Решение № 8 по
протокол № 28 от 12.05.1993 г. и 13.05.1993 г. на
Столичния общински съвет, по която е образувано
адм. д. № 9754/2018 г. по описа на Административния съд – София-град, VІ тричленен състав,
насрочено за 7.12.2018 г. от 11,30 ч.
9114
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с
който се оспорва чл. 42, т. 15 и 16 от Наредбата
за администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Хасково, по
който е образувано адм. д. № 954/2018 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 12.12.2018 г. от 10,30 ч.
9125
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпил протест против разпоредбата на
т. 19, т. 20 и т. 21 на чл. 16 от Наредба № 6 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Харманли, по който е образувано адм. дело
№ 964/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 14.11.2018 г. от 10 ч.
9126
Благоевградският окръжен съд призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Мд Захидул Ислам, роден на
2.09.1984 г., без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България и с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в канцеларията на Благоевградския окръжен съд, гражданско отделение,
Благоевград, бул. Васил Левски № 1, Съдебна
палата, ет. 3, стая 35, за да получи препис от
искова молба, подадена от адв. Велина Пиргова,
гр. Петрич, ул. Александър Стамболийски № 14а,
като пълномощник на Мария Тодорова Иванова от
с. Дрангово, община Петрич, с правно основание
чл. 62, ал. 2 и чл. 69 СК, по която е образувано
гр.д. № 141/2018 г. по описа на Благоевградския
окръжен съд, ГО, 7 гр. състав, срещу него.
9102
Районният съд – Балчик, гражданска колегия, призовава Кенет Грант Макфарлан (Kenet
Grant Makfarlan), роден на 23.11.1972 г., гражданство – Великобритания, ЛНЧ 1971112300, с
адрес по искова молба гр. Балчик, ул. Самара
№ 10, ап. 15, в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
деловодството на РС – Балчик, като ответник по
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гр.д. № 302/2018 г. по описа на РС – Балчик, за
получаване на съдебните книжа – искова молба
и разпореждане по чл. 131 от ГПК, да посочи
съдебен адрес, както и да подаде отговор по
реда на чл. 131 от ГПК, с оглед депозираната
в РС – Балчик, искова молба от „Енерго-Про
Продажби“ – АД, Варна, по гр.д. № 302/2018 г.
по описа на РС – Балчик, с правно основание
чл. 124 от ГПК във връзка с чл. 79 и 86 от ЗЗД.
Указва на лицето, че при неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК. В противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
9099
Варненският районен съд, 35 състав, призовава Моника Славов (по баща Фонг Гарфинкъл),
гражданка на САЩ, родена на 21.05.1989 г., с
неизвестен адрес, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
деловодството на Районния съд – Варна, 35 състав, за да получи книжата и да подаде отговор
по реда на чл. 131 от ГПК като ответница по
гр.д. № 14177/2017 г., заведено от Живко Славчев
Славов, по иск с правно основание чл. 127а, ал. 1
от СК. Указва на лицето, че при неявяване ще є
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9115
Габровският районен съд уведомява ответника
Рамадан Дестани, роден на 1.04.1992 г., гражданин на Република Сърбия, без регистриран
адрес на територията на Република България,
че има образувано гр. дело № 1802/2018 г. по
описа на Районния съд – Габрово, със страни:
Вихра Даниел Дестани – ищец, и Рамадан Дестани – ответник, с основание на иска чл. 49 от
СК, и в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ може да подаде отговор по
чл. 131 ГПК, като в противен случай делото ще
се разгледа с участието на особен представител.
9076
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 6 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 181/2013 г. за политическа партия с наименование „Синьо единство“, както следва: Прекратяване чрез ликвидация на политическа партия
„Синьо единство“. Вписва като ликвидатор на
политическа партия „Синьо единство“ Христо
Христов Панчугов, София, район „Красно село“,
бул. България № 58, вх. С, ет. 1, офис 1.
9127

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на младите адвокати – София“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на сдружението свиква
второ редовно заседание на общото събрание на
сдружението на 24.11.2018 г. в 11 ч. в София, на
адрес: пл. Света Неделя № 4, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет за 2017 г.; 2. приемане
на финансовия отчет за 2017 г. и освобождаване
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на председателя и на управителния съвет от
отговорност; 3. приемане на бюджет за 2019 г.;
4. промени в устава; 5. избор на членове на
управителния съвет. Кворумът за провеждане на
заседанието е повече от половината от всички
членове. В случай, че в определения час присъстват по-малко членове, заседанието ще бъде
отложено с един час и ще се проведе законно
на същото място и при същия дневен ред, ако
присъстват най-малко една трета от членовете. В
случай че и намаляващият кворум не е налице,
на основание чл. 31, ал. 3 от устава заседанието
ще бъде отложено за 1.12.2018 г. в 11 ч. в София,
на адрес: бул. Васил Левски № 82А, ет. 1, ап. 3,
и ще се проведе законно при същия дневен ред
независимо колко от членовете на дружеството
присъстват.
9147
142. – Управителният съвет на сдружение
„Руски к луб“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 1.12.2018 г. в 12 ч. в София,
ул. Шипка № 34, Руски културно-информационен център, зала 305, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на сдружението за
дейността през 2018 г.; 2. отчет на контролноревизионната комисия; 3. изменения в устава на
сдружение „Руски клуб“; 4. избори в състава на
ръководните органи на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
9145
3. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2
от ЗА свиква редовно общо събрание на адвокатите, вписани в АК – Благоевград, което ще
се проведе на 26 – 27.01.2019 г. с начало от 9 ч.
в залата на АК – Благоевград, намираща се в
Благоевград, ул. П. Димов № 1, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. отчети на председателя и секретаря
на АС за дейността на АС през 2018 г.; 2. доклад
на КС; 3. отчет на ДС; 4. отчет на председателя на УС на ДФ за подпомагане на адвокати и
служители от АК – Благоевград; 5. обсъждане
и приемане на бюджет на АК – Благоевград, за
2019 г.; 6. обсъждане и приемане на изменение
и допълнение на правилника за организация и
дейността на фонда за подпомагане на адвокати
и служители от АК – Благоевград; 7. обсъждане и
приемане на бюджет на УС на ДФ за подпомагане
на адвокати и служители от АК – Благоевград,
за 2019 г.; 8. разни; 9. избор на органи на АК –  
Благоевград – АС, ДС и председател на ДС, КС
и на делегати на ОС на адвокатите в страната.
Регистрацията на адвокатите за участие в общото
събрание се извършва в деня на събранието от 8 ч.
Участието в ОС е лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в АК – Благоевград. Всички
адвокати при регистрацията си се легитимират
с адвокатската карта и писмено пълномощно (за
упълномощените). На основание чл. 81, ал. 7 от
ЗА пълномощното се представя от упълномощителя в АС в деня преди събранието или от
упълномощения при регистрацията му в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
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чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе един
час по-късно в обявения ден независимо от броя
на присъстващите членове.
9123
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Десант“ – Варна, на основание чл. 37 от устава на сдружението, решение от
9.10.2018 г. и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 14.12.2018 г. в 18 ч. във Варна,
ул. Сан Стефано № 15, офис 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на промяна седалището и адреса
на сдружение „Десант“; 2. приемане на промени в
устава. При липса на кворум на основание чл. 37
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 19 ч.
9064
14. – Управителният съвет на „Сдружение
ДЮФА „Българче“ – Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 28.11.2018 г. в 18 ч. в хоровата
зала на Центъра за подкрепа и личностно развитие – Общински детски комплекс – Велико
Търново, бул. България № 24, при следния дневен
ред: 1. разглеждане и приемане на отчет на управителния и контролния съвет на сдружението за
дейността им в периода 2017 – 2018 г.; 2. промени
в устава на сдружението; 3. избор на управителен
съвет и контролен съвет; 4. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
събранието. При липса на кворум съгласно чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9065
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“ –
Казанлък, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 5.12.2018 г. в 18 ч. в
Казанлък в сградата на „Хотел Арсенал“, ул. Петко
Д. Петков № 52, при следния дневен ред: 1. промяна адреса на регистрация на сдружението; 2.
предложения за бюджета на сдружението за 2019 г.;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място с един час по-късно от обявения.
9146
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза „Национален
събор на овцевъдите в България“, гр. Лясковец,
ул. Ален Мак № 1, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 11.12.2018 г. в 11 ч. във
Велико Търново, ул. Никола Габровски № 25А,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане и изключване на членове; 2. избор на управителен
съвет; 3. приемане на годишен финансов отчет
и отчет за дейността за 2017 г.; 4. друго. При
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липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същата дата и на същото място.
9074
20. – Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел за общественополезна
дей нос т „Уч и л и щ но нас т оя т е лс т во „ Васи л
Петлешков“ – Пловдив, на основание чл. 19 от
устава на сдружението във връзка с чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.12.2018 г. в
17,30 ч. в Пловдив, бул. Пещерско шосе № 131, в
сградата на ОУ „Васил Петлешков“ при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на настоятелите на
сдружението; 2. освобождаване на членовете на
съвета на настоятелите; 3. избор на нов състав на
членове на съвета на настоятелите; 4. приемане
на изменения в устава на сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Училищно
настоятелство „Васил Петлешков“ – Пловдив;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи
с един час и ще започне в 18,30 ч. на същата
дата, място и при същия дневен ред и ще се
проведе редовно независимо колко членове ще
се явят. Материалите за събранието ще бъдат на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление – Пловдив, бул. Пещерско
шосе № 131.
9077
13. – Управителният съвет на СКАГ „Локомотив“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и по своя инициатива свиква общо събрание на
20.12.2018 г. в 18,30 ч. в залата на СУ „М-р Ат.
Узунов“ – Русе, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. финансов
отчет за 2018 г.; 3. избор на управителен съвет; 4.
избор на председател на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час след обявения, на същото място и при
същия дневен ред.
9062
3. – Управителният съвет на Националния
съюз на зооинженерите в България – Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на НСЗБ на 30.11.2018 г.
от 11 ч. в зала № 1 на Тракийския университет,
АФ – Стара Загора, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на НСЗБ; 2. отчет за дейността
на контролния съвет; 3. промени в устава на НСЗБ;
4. избор на УС, КС, председател и секретар на
НСЗБ; 5. прием на нови членове; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
9066
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