Заявление
за вписване на обстоятелства
относно дружество с ограничена отговорност

Идентификация
Идентификация

година

номер

ЕИК

код на съд

фирмено дело

фирма

Допълнение
няма
има

А4

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

Г1

A4

Данни за заявителя
Име 1.
ЕГН/ЛНЧ

Място на
раждане
Постоянен
адрес

държава

населено място

държава
област

община

п.к.

населено място

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Документ за
самоличност
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Допълнително
заявление

Име 2.
ЕГН/ЛНЧ

Място на
раждане
Постоянен
адрес

държава

населено място

държава
област

община

п.к.

населено място

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Документ за
самоличност

№

бул. / ул.

№

издаден на

бл.

вх.

ет.

ап.

издаден от

Име 3.
ЕГН/ЛНЧ

държава
област

A4

Постоянен
адрес

държава

населено място

община

п.к.

населено място

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Документ за
самоличност

№

бул. / ул.

№
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ет.

ап.
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Име 4.
ЕГН/ЛНЧ

Място на
раждане
Постоянен
адрес

държава

населено място

държава
област

община

п.к.

населено място

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Документ за
самоличност
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Място на
раждане

заличаване

Основни обстоятелства

2. Фирма
4. Транслитерация
5. Седалище
и адрес на
управление

държава

България
област

п.к.

населено място

община

район (за градове с районно деление)

бул. / ул.

ж.к.

№

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

бл.

вх.

ет.

ап.

6а. Основна
дейност по НКИД
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код НКИД

Основна икономическа дейност по НКИД
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A4

6. Предмет на
дейност

заличаване

име

7. Управители
1.

ЕГН / ЛНЧ

име
2.
ЕГН / ЛНЧ

име
3.
ЕГН / ЛНЧ

11. Начин на
представляване

заедно
поотделно

по друг начин

ден

месец година

A4

17. Специални
условия

име / фирма / наименование

19. Съдружници
1.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

размер на дяловото участие

лв.
име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

размер на дяловото участие

лв.
име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

размер на дяловото участие

лв.
име / фирма / наименование
4.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

размер на дяловото участие

лв.
име / фирма / наименование
5.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

размер на дяловото участие

лв.

23. Едноличен
собственик на
капитала
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име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
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16. Срок на
дружеството

заличаване
ПРЕХВЪРЛИТЕЛ / ПРЕХВЪРЛИТЕЛИ
24. Прехвърляне
на дружествен
име / фирма / наименование
дял 1.

размер на дялово участие

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

лв.
име / фирма / наименование
2.

размер на дялово участие

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

лв.
име / фирма / наименование
3.

размер на дялово участие

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

лв.
име / фирма / наименование
ПРАВОПРИЕМНИК / ПРАВОПРИЕМНИЦИ

име / фирма / наименование
1.

размер на дялово участие

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

лв.
име / фирма / наименование

размер на дялово участие

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

лв.
име / фирма / наименование
3.

размер на дялово участие

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

лв.
име / фирма / наименование

ДАТА

27. Заличаване
на търговеца

Капитал
31. Размер

лв.

32. Внесен
капитал

лв.
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A4

2.

стойност
лв.

стойност

лв.
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A4

33. Непарична
вноска

стойност
лв.
заличаване

Електронен обмен
Съгласие за
получаване на
изявления по
електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
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Баланс към датата на приключване на ликвидацията
Баланс към датата на решението за увеличаване на капитала
Годишен отчет на ликвидатора
Декларация за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата
на държавата в търговските дружества с държавно участие
Декларация на управителя по чл. 151, ал. 2 ТЗ
Декларация по чл. 264 от ДОПК (при апортиране на вещно право върху недвижим имот
или моторно превозно средство)
Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
Доказателство за спазване на изискванията по чл. 150 ТЗ
Доказателство, че вносителят е носител на правата-предмет на апорта
Доказателство, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането
(при апортиране на вземането)
Доказателство, че поканите до съдружниците за свикване на общо събрание са връчени
Документ за внесен капитал
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ учредяването на юридическо лице-съдружник, и компетентността на
съответния орган на това лице да вземе решение за участие в дружеството с ограничена отговорност
Дружествен договор / Учредителен акт
Завещание
Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ
Лиценз
Молба за приемане на нов съдружник
Молба от наследника за приемането му за съдружник
Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя
Писмено предизвестие за напускане на съдружник
Писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му
Писмено уведомление за напускане от управителя до дружеството (по чл. 141, ал. 5 ТЗ)
Покани до съдружниците за свикване на общо събрание
Пояснителен доклад към баланса
Предупреждение за изключване на съдружник по чл. 126 ТЗ
Препис от съдебно решение за обявяване на съдружник с несъстоятелност
Препис от съдебно решение за поставяне под запрещение на съдружник
Протокол за приемане на баланса
Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
Разрешение
Решение за изключване на съдружник
Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
Решение за прекратяване с ликвидация на съдружник-юридическо лице
Решение за разпределение на имуществото на дружеството
Решение на едноличния собственик на капитала
Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител
Решение на общото събрание
Решение на съответния орган на юридическо лице-съдружник, за участие в дружеството с ограничена
отговорност
Решение на учредителите за назначаване на управител
Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР
Удостоверение за наследници
Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение
на НОИ, съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО
Удостоверение за смърт на съдружник
Други
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Описание

A4

Приложения

Заявител
Декларация
по чл. 13,
ал. 5 ЗТР

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства, съответно приемането
на представените от мен актове. За деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Подпис

подпис и печат на длъжностното лице
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A4

Нотариално
удостоверяване

