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 Считано от 01.01.2018 г. регистрите на ЮЛНЦ към окръжните съдилища се 

прехвърлят към Агенцията по вписванията – Търговският регистър се преименува 

на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Отпада изискването за регистрация 

на ЮЛНЦ в обществена полза в регистъра на Министерството на правосъдието, 

както и за регистрация в Регистър БУЛСТАТ. 

 Вече съществуващите към тази дата ЮЛНЦ следва да подадат документи за 

пререгистрация в новия регистър до 31.12.2020 г. 



 Заявление А15 по образец, наличен на интернет страницата на ТРРЮЛНЦ 
(http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2) или в териториална служба на АВп.

 Заявлението се подписва и подава от законния представител на ЮЛНЦ или от адвокат с писмено 
пълномощно. 

 Заявлението може да бъде подадено на хартия в териториалната служба на Агенцията по 
вписванията или по електронен път през страницата на Търговския регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис. 

 Към заявлението се прилагат (на хартия или сканирани в PDF формат, когато се подава по ел. 
път): 

 (1) вписаният в съда актуален устав или учредителен акт, заверен от съда по регистрация или от 
законния представител на ЮЛНЦ; 

 (2) Към заявлението за пререгистрация на ЮЛНЦ, което има клонове, се прилага допълнително 
заявление за всеки клон по образец Б2; 

 (3) подписана от законния представител декларация за истинността на заявените обстоятелства 
и приемането на представените актове (по образец); 

 (4) пълномощно (когато се подава от адвокат). 
 Държавна такса не се дължи.



 Подава се по заявление А15, подадено в съответната териториална служба на АВп или по 
електронен път. 

 Заявлението може да бъде подписано и подадено от избрания законен представител на 
новото ЮЛНЦ или от адвокат с писмено пълномощно. 

 Заявлението може да бъде подадено и от трето лице с нотариално заверено 
пълномощно, като в този случай самото заявление трябва да носи нотариално заверен 
подпис на законния представител. В този случай, наред с всички останали документи се 
прилага и декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени 
от заявителя, подписана от лице, което подава документите. 

 Държавни такси за учредяване на ново ЮЛНЦ:

 - при подаване на хартиен носител – 50 лв.

 - при подаване по електронен път – 25 лв.



Към заявлението за регистрация на ново ЮЛНЦ се прилагат:
 1. уставът и препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са 

заличени;
 2. решението за учредяване на сдружението, подписано от ръководещия заседанието и лицето, 

изготвило протокола, и списък на учредителите със саморъчен подпис на всяко лице, и препис от 
решението със заличени лични данни, освен тези, които се изискват по закон;

 3. удостоверение за актуално състояние на ЮЛ, което участва в учредяването на новото ЮЛНЦ (ако 
има такова);

 4. решението на съответния орган на юридическо лице - учредител, за участие в сдружението и за 
избор на представител в органите на сдружението, в случай че участва в тях;

 5. решението на учредителите за избор на управителен орган на сдружението;
 6. решението на учредителите или на съответния орган на сдружението за избор на представляващ/и;
 7. образци от подписите на лицата, които представляват сдружението;
 8. доказателства за извършените първоначални имуществени вноски, ако такива са предвидени;
 9. декларация за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представени актове;
 10. документ за платена държавна такса и пълномощно (когато се подава от пълномощник).



По сходен начин се процедира при вписване на промени в сдружението (например в 
управителните органи, промяна на адреса и пр.)

 Промените се заявяват чрез заявление А15. Важат същите правила за подписването и подаването 
на заявлението, както при вписване на ново ЮЛНЦ. 

При подаване на хартия:

 Промяна в обстоятелствата се заявява, като в поле № 1 «ЕИК и наименование» от Приложение 
А15 се посочват ЕИК 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 заявява заличаване на вписано обстоятелство (без вписване на ново), в образеца на 
заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване". 

Дължими такси: 30 лв. (на хартия) / 15 лв. (по ел. път). 

Към заявлението се прилагат и документите, удостоверяващи промените – решение на ОС/УС, 
покани за свикване, списък на присъстващите с техните подписи, устав, отразяващ промените, 
декларация за истинност, документ за платена държавна такса, пълномощно и пр. 



 Годишните финансови отчети на сдруженията се подават до 30 юни на следващата 
година със заявление Г2 (по образец)
 Заявлението може да бъде подписано и подадено (на хартия или по ел. път) от 

законния представител на ЮЛНЦ, от адвокат с писмено пълномощни или от 
съставителя на годишния финансов отчет с нотариално заверено пълномощно. 
 Дължими такси: 
 - за подаване на хартия – 40 лв.
 - за подаване по електронен път – 20 лв. 
 Към заявлението се прилага: (1) ГФО и доклад за дейността в оригинал или заверен 

от заявителя препис; (2) документи, доказващи приемането – решение на ОС, покани 
за свикване, списък на присъстващите с техните подписи; (3) пълномощно, 
декларация за истинността на заявените обстоятелства и приемането на 
представените актове и документ за внесена държавна такса.



 В случай че сдружението не е извършвало дейност през предходната финансова 
година, следва до 31 март на следващата година да подаде заявление Г3 (по 
образец).
 В заявлението Г3 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". 
 Към заявлението се прилага: (1) декларация по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за 

счетоводството, подписана от законния представител, в оригинал и във версия със 
заличени лични данни, освен изискуемите от закона; (2) декларация от законния 
представител за истинността на заявените обстоятелства и приемане на 
представените актове; (3) пълномощно (в случай че се подава от пълномощник)
 Държавна такса не се дължи. 



С новия Закон за мерките срещу изпиране на пари през 2018 г. бяха въведени изисквания за 
регистриране на крайните действителни собственици на дружествата и ЮЛНЦ.
Действителен собственик – физическо лице, което пряко или косвено контролира повече от 
25% от гласовете в ОС на ЮЛНЦ. Например: сдружение с 4 членове, всеки притежаващ по 1 
глас, съответно по 25%. Когато не може да бъде определен действителен собственик по 
предходното изречение, за такъв се счита законният представител на сдружението. В 
тези случаи не се подава декларация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. 
Заявява се със заявление по образец Б7. Прилага се декларация по чл. 63 от ЗМИП (по 
образец), в която се описват личните данни на крайните собственици и притежаваните 
права. Декларацията се подписва от законния представител, с нотариална заверка на 
подписа. 
Правилата за подаване са същите, както и при заявяване на промени. Към заявлението се 
прилагат и декларация за истинността, документ за платена държавна такса (40 лв. на 
хартия / 20 лв. по ел. път) и пълномощно, ако се подава от лице, различно от законния 
представител. 
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