
УКАЗАНИЕ  
 

за попълване на Заявление за регистрация по Наредбата за условията и реда за 

вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват 

дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях по занятие 

  

 

1. Пълно наименование на лицето по търговска регистрация или в 

договора за дружество  по чл. 357 от Закона за задълженията и 

договорите и лица регистрирани на други нормативни  основания по 

БУЛСТАТ с предмет на дейност в съответствие с чл.13 от Валутния 

закон.Изписва се пълното наименование на лицето. 

2. Седалище и адрес на управление – Изписва се пълния адрес на 

седалището и адреса на управлението по съответната регистрация. 

3. Представляващи и управляващи лица по търговска регистрация 

или по договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и 

договорите и лица регистрирани на други нормативни  основания по БУЛСТАТ 

– Изписват се пълните имена на представляващите и управляващите лица на 

дружеството по документ за самоличност. 

4. Лица за контакти - Изписват се пълните имена на лицето дадено за 

контакт по документ за самоличност и телефон за контакт. 

5. Код по БУЛСТАТ - вписва се  номер по БУЛСТАТ съгласно 

регистрационно удостоверение или карта за идентификация. 

6. Обекти – Изписват се адресите на всички обекти в които ще се 

извършват заявените по Наредбата дейности, съгласно приложените документи. 

7. Дейности, заявени за регистрация – Изписват се всички дейности, 

които лицето ще извършва, като се посочват съответните членове от Наредбата.  

8. Лаборатория за маркиране – Изписва се лаборатория за маркиране на 

НАП, списъкът на които можете да намерите на интернет страницата на НАП- 

https://nap.bg/page?id=639  

 

В края на заявлението задължително се попълва полето след „Подписалият“, 

като се изписват пълните имена по документ за самоличност на лицето, попълнило и 

подписало заявлението за регистрация. Заявлението се подава само от лицата, 

представляващи или управляващи търговските дружества, дружествата по чл. 357 от 

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) или регистрираните управляващи лица в 

Регистър БУЛСТАТ за регистрирани на други нормативни основания.  

 


