
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА 
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 74 

ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

 

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 
22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. 

ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 
Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., 
изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. 

бр.25 от 27 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 
Декември 2012г., доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., 
изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 
от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 

от 30 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 
2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г.

 

Заявление 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и 
обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.

(2) Заявлението съдържа:

1. данни за заявителя;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) данни за търговеца, за клона на 
чуждестранен търговец, за европейско обединение по икономически интереси, за 
юридическото лице с нестопанска цел и за клона на чуждестранно юридическо лице с 
нестопанска цел, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;

3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или 
подлежащия на обявяване акт;

4. подпис на заявителя.

(3) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, данните на подателя се 
отразяват от служител на агенцията в информационната система на регистъра и не са 
публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на заявителя или в случаите 
на съдебен спор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към заявлението се прилага 



декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3, за истинността на 
заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

(5) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, то представя декларация, че 
заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към заявлението се прилагат 
документите, съответно подлежащият на обявяване акт, съгласно изискванията на 
закона. Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или 
нотариално заверен препис. Заявителят представя и заверени преписи от актовете, 
подлежащи на обявяване в търговския регистър, в които личните данни, освен тези, които 
се изискват по закон, са заличени.

(7) Заявленията и актовете на съда и на органите по чл. 14 на хартиен носител се подават 
в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища.

(8) При приемането на заявлението се проверява самоличността на заявителя или 
подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2.

(9) 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 агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях.


