
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.

 

Раздел XVI. 

Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация 

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в 
сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 
от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства при 
прекратяване и ликвидация на юридическо лице или европейско обединение по 
икономически интереси, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б6.
 

Чл. 49. Към заявлението се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 
01.01.2018 г.) документите, установяващи прекратяването на юридическото лице или на 
европейското обединение по икономически интереси, назначаването на ликвидатор, 
определяне срока на ликвидация; удостоверение за уведомяване на териториалната 
дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (за юридическо лице - търговец);

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите за изискваното от закона 
съгласие на съответните лица и нотариално заверени образци от подписите им;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) решението за продължаване на 
прекратената дейност;

4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) други документи съгласно 
изискванията на закон.


