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МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

УКАЗАНИЯ 

за 

реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на 

търговците по служебен път на държавните органи, органите на местното 

самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични 

функции 

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Съгласно  измененията в Закона за търговския регистър, в сила от 01.01.2013 

г., а именно съгласно чл. 11, ал. 2 се предвижда Агенция по вписванията да 

осигурява регистриран достъп до делата на търговците. 

Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез 

електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите 

на служебен достъп по реда на Наредбата за реда и начина на осъществяване на 

достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път (Наредбата), 

издадена в изпълнение разпоредбата на  чл. 12, ал. 4 от Закона за търговския 

регистър. 

 Предоставеният сертификат за достъп от Агенция по вписванията е 

персонален и не може да бъде преотстъпван и ползван от други лица. 

Съгласно предвидената в Наредбата процедура, Ръководителите на държавните 

органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на 

лицата,осъществяващи публични функции, определят: 

1. служителите/лицата, които ще осъществяват достъп до делата на търговците 

2. регистраторите – служители, които ще регистрират държавните органи, органите 

на местното самоуправление и местната администрация и на 

лицата,осъществяващи публични функции. 

В случай, че не бъде определен регистратор от Ръководителите на държавните 

органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на 

лицата,осъществяващи публични функции, служителите/лицата могат да получат 

сертификат за регистриран достъп по общия ред, а именно след попълване на 

Заявление по образец и представяне на документ за самоличност в службите по 

регистрация на Агенция по вписванията. 

 

II. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВА ЗА 

РЕГИСТРАТОР ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ЛИЦАТА, 

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПУБЛИНИ ФУНКЦИИ  
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1. Ръководителите на държавните органи, органите на местното самоуправление и 

местната администрация и на лицата,осъществяващи публични функции 

(Ръководителите), определят служители, които ще регистрират държавните органи, 

органите на местното самоуправление и местната администрация и на 

лицата,осъществяващи публични функции (Регистратори). 

2. Ръководителите отправят искане по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на Агенцията, за предоставяне на права на определените от тях регистратори, 

съответно за тяхното преустановяване. 

3. Искането по образец може да бъде изпратено по пощата до Агенция по 

вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20 или по електронната поща: 
support_sch@registryagency.bg 

4. В 7-дневен срок след получаване на Искането по образец, Агенция по 

вписванията изпраща потребителска документация за работа с информационната 

система за издаване на сертификати за достъп до делата на търговците, вписани в 

търговския регистър и предоставя права на регистратор, за което  уведомява 

определеното лице на посочения в Искането  електронен адрес. 

 

III. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ 

РЕГИСТРАТОРИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА 

РЕГИСТРИРАН ДОСТЪП 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 

1. Системата за издаване на сертификати за достъп до делата на търговците, 

вписани в търговския регистър (Системата) е достъпна чрез уеб базиран интерфейс 
на адрес http://sch.brra.bg/  

2. Регистраторите въвеждат индивидуализиращите данни на 

служителите/лицата, които ще осъществяват достъп до делата на търговците, в 

Системата. 

3. След въвеждане на данните в Системата от Регистраторите, Агенция по 

вписванията изпраща на регистрираните служители/лица по електронен път (на въведения 

от Регистратора електронен адрес) еднократно активиране на сертификат за регистриран 

достъп. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Регистраторът въвежда в системата ЕГН на служителите/лицата, за които 

желае да прекрати сертификата. В системата се визуализират данни за съответното 

лице.Регистраторът избира опцията прекратяване на сертификат. 

 
 

 

http://sch.brra.bg/

