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Идентификация
номер        година  код на съд

Идентификация ЕИК  фирмено дело 
фирма и правна форма

Уточнение относно заявлението

Допълнително
заявление   няма

  има А1 Б1 Б2 Г1

Данни за заявителя

Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на 
раждане

населено място                  държава

Постоянен
адрес

държава

област       община                                          населено място                             п.к.    

район (за градове с районно деление)

ж.к.                                                          бул. / ул                                                             №              бл.              вх.         ет.       ап.       

Документ за 
самоличност

№                                издаден на                  издаден от 

Заявление
за вписване на обстоятелства 
относно едноличен търговец

Вид
регистрация

  първоначална регистрация

  пререгистрация

  промяна в обстоятелствата

Качество
на заявителя   търговецът

  друго лице в предвидените по закон случаи

  адвокат с изрично пълномощно

З1
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код НКИД                   Основна икономическа дейност от НКИД

18. Физическо 
лице-търговец

име 

ЕГН / ЛНЧ

27. Заличаване 
на търговеца

6. Предмет на 
дейност

6а. Основна 
дейност по НКИД

Основни обстоятелства

2. Фирма

4. Изписване 
 на чужд език

държава    

област      община                                          населено място                             п.к.    

район (за градове с районно деление)

ж.к.                                                     бул. / ул                                                    №              бл.              вх.         ет.       ап.           

телефон                                                                    факс                                                                              

адрес на електронна поща                   Интернет страница

5. Седалище и 
адрес на 

управление

за
ли

ча
ва

не

България

държава    

област      община                                          населено място                             п.к.    

район (за градове с районно деление)

ж.к.                                                     бул. / ул                                                    №              бл.              вх.         ет.       ап.           

България

Държава

Адрес за кореспонденция с Националната агенция по приходите на територията на страната 
Попълва се, ако се различава от адреса на управление

 Изписва се фирмата включително правната форма 

 Изписва се фирмата без правната форма  
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Описание

Подпис

Актът за смърт на едноличния търговец
Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ 

Документ за внесена държавна такса
Завещание
Лиценз
Образец от подписа на търговеца
Препис от съдебно решение за поставяне под запрещение 
Разрешение
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР. 
Удостоверение за наследници
Удостоверение за професионална правоспособност
Удостоверение за раждане 

Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите 
 по чл. 77, ал. 1 ДОПК 
Удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник
Удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на попечител 
Удостоверение по чл. 5, ал. 10 КСО
Други

Удостоверение за сключен граждански брак (в случаите по чл. 128, ал. 3 СК) 

Подпис

(в случаите по чл. 128, ал. 3 СК)
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Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането 

Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя 
 на представените за обявяване актове

Приложения

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър

 не съм съгласен адрес на електронна поща

 съгласен съм  

държава    

област      община                                          населено място                             п.к.    

район (за градове с районно деление)

ж.к.                                                     бул. / ул                                                    №              бл.              вх.         ет.       ап.           

България

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление

        Номер на 
предходно заявление

Име/фирма/наименование на адресата

Съгласие за 
получаване на 

отказ по 
електронен път

    Адрес
на територията

на страната 
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