
НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И 
ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 
ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

 

Обн. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2007г., попр. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.111 от 
22 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., 
изм. ДВ. бр.101 от 21 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., изм. и доп. 

ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 
12 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 
Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 23 

Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г.

 

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в 
сила от 23.10.2018 г.) (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.

(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.


