Извлечение!
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

УТВЪРДИЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО
РЕГИСТРАЦИЯТА В ДИРЕКЦИЯ „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО РЕГИСТРАЦИЯ“ КЪМ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
………………………………………………………………………………………

ЧАСТ ПЕТА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА
ОЦЕНКАТА НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 52 (1) Настоящата част се издава на основание чл. 131, ал. 5 от Наредба № 1 от 14
февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел (Наредба № 1).
(2) С тази част се уреждат:
1. условията и реда за определяне на размера на депозит за извършване на оценка на
непарична вноска;
2. условията и реда за внасянето на депозит от заявителя по акт за назначаване на вещи
лица;
-1-

3. условията и реда за определяне на срока за изготвяне на оценката от назначените
вещи лица;
4. условията и реда за освобождаване на внесен депозит.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕПОЗИТ
Чл. 53 Размерът на депозита за извършване на оценка на непарична вноска се определя
от длъжностното лице по регистрацията с акта за назначаване на вещи лица по чл. 123, ал. 4 от
Наредба № 1.
Чл. 54 Размерът на депозита се определя по преценка на длъжностното лице по
регистрацията, като се съобразяват сложността и спецификата на поставените задачи; времето,
необходимо за извършване на оценката, обема на работата, необходимите разходи за
извършване на оценката, както и други обстоятелства във връзка с извършване на оценката.
Чл. 55 (1) С акта за назначаване се определя общ размер на депозит за възнаграждение
на вещите лица, който не може да бъде по-нисък от шестстотин лева и по-висок от три хиляди
лева.
(2) В изключителни случаи, при особена сложност на поставената задача, както и при
голям обем работа, длъжностното лице по регистрацията може да определи общ депозит, повисок от този по ал. 1.
(3) По искане на вещо лице длъжностното лице по регистрацията може да определи
допълнителен депозит по реда на чл. 123, ал. 6 от Наредба № 1.
Чл. 56 (1) Агенцията по вписванията предоставя на заявителя на оценката копие от акта
за назначаване.
(2) С получаване на копие от акта за назначаване заявителят се счита уведомен за
размера на определения депозит.
ІІІ. ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТ
Чл. 57 (1) Депозитът за извършване на оценката се внася от заявителя по специална
банкова сметка на Агенция по вписванията в пет дневен срок от получаване на копие от акта за
назначаване.
(2) За удостоверяване внасянето на депозита заявителят представя оригинален платежен
документ, в който изрично е посочен номера на акта за назначаване.
(3) Доказателствата за заплащане на депозита се входират в информационната система
на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като „Приемане
на депозит“ по номера на акта за назначаване, посочен в платежния документ.
-2-

(4) Депозитът може да бъде внесен и чрез интернет банкиране, като за удостоверяване на
това обстоятелство се прилага редът по ал. 3.
(5) След приемане на доказателствата за внесения депозит Агенция по вписванията
уведомява вещите лица, че могат да започнат дейността по извършване на оценката на
непаричната вноска по конкретния акт за назначаване.
Чл. 58 (1) При невнасяне на определения депозит в тримесечен срок от издаване на акта
за назначаване на вещи лица, производството може да бъде прекратено по искане на вещо лице
или на заявителя.
(2) Назначените вещи лица и заявителят се уведомяват от Агенция по вписванията за
прекратяване на производството.
IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА
Чл. 59 Срокът за извършване на оценката от вещите лица се определя от длъжностното
лице по регистрацията в акта за назначаване.
Чл. 60 При определяне на срока за изготвяне на оценката във всяко конкретно
производство длъжностното лице по регистрацията преценява сложността и спецификата на
поставените задачи, количеството и обема на работата, необходимите разходи за извършване на
оценката, както и други обстоятелства във връзка с извършването на оценката.
Чл. 61 (1) Определеният от длъжностното лице по регистрация срок за извършване на
оценката не може да бъде по-кратък от четиринадесет дни и по-дълъг от тридесет дни.
(2) В изключителни случаи, при особена сложност на поставената задача, както и при
голям обем на работата, длъжностното лице по регистрация може да определи срок за
извършване на оценката по-дълъг от този по ал. 1.
(3) По искане на вещо лице длъжностното лице по регистрация може да определи
допълнителен срок по реда на чл. 123, ал. 6 от Наредба № 1.
Чл. 62. (1) Вещите лица се считат уведомени за срока за извършване на оценката с
изпращането на акта за назначаване по електронен път.
(2) Вещите лица извършат оценката в определения с акта за назначаване срок, който
започва да тече от датата на изпращане по електронен път на съобщението по чл. 57, ал. 5.
V. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЕПОЗИТ
Чл. 63 (1) Заявителят може да поиска прекратяване на производството по акта за
назначаване на вещи лица и възстановяване на размера на внесения депозит когато:
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1. по акта за назначаване не е представено заключение на вещите лица в тримесечен
срок от изтичането на срока по чл. 61;
2. по друго производство по акт за назначаване на вещи лица е извършена вече оценка и
е налице прието заключение на вещите лица с идентичен предмет на оценката.
Чл. 64 За прекратяване на производството по акта за назначаване на вещи лица и
възстановяването на размера на внесения депозит, заявителят подава в информационната
система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел „Искане
за освобождаване на депозит“, в което изрично посочва банкова сметка, по която да бъде
изплатена сумата и мотиви за исканото прекратяване на производството по акта.
Чл. 65 По преценка на длъжностното лице по регистрацията производството се
прекратява и внесеният размер на депозита се възстановява на лицето по банковата сметка,
посочена в искането.

……………………………………………………………………………………………….
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