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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 113 ОТ 

НАРЕДБА № 1 ОТ 14.02.2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО 

ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 12, АЛ. 1 ,  Т. 6  И  АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

 

 

Тези общи условия се издават на основание чл. 113, ал. 4 от Наредба № 1 от 

14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел и уреждат реда и начина за предоставяне на базата 

данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел срещу 

заплащане на държавна такса, определена в Тарифата за държавните такси, събирани от 

Агенция по вписванията. 

 

 



I. ОБЩИ ПРАВИЛА 

1. По реда на настоящите Общи условия се предоставят специализирани услуги 

за автоматизиран достъп до базата данни на търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел на заинтересовани лица. 

2. Агенция по вписванията предоставя чрез специализирани услуги за 

автоматизиран достъп до търговския регистър и регистъра на юридически лица с 

нестопанска цел абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписвания, 

заличавания и обявявания в базата данни по чл. 2 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

3. Предоставянето на информация по т. 2 се извършва въз основа на типов 

договор между Агенция по вписванията и заинтересовано лице, утвърден от 

изпълнителния директор. 

4. Предоставянето на автоматизиран достъп до базата данни се извършва срещу 

заплащане на държавна такса, определена в Тарифата за държавните такси, събирани от 

Агенция по вписванията. 

5. При констатиране от страна на служител от отдел „Информационни системи 

на регистрите“ към Главна дирекция „Регистри“ („ИСР“), че предоставената информация 

се използва неправомерно чрез продажбата, замяна или предоставяне на трето лице, 

Агенция по вписванията преустановява предоставянето и незабавно прекратява договора 

по т. 3. 

6. При необработване на съобщенията от базата данни на ТРРЮЛНЦ от страна на 

заинтересованото лице в срок от 5 дни, Агенция по вписванията преустановява 

предоставянето на базата данни и прекратява договора по т. 3. 

7. При прекратяване на договора на основанията по т. 5 и 6 от настоящите Общи 

условия заинтересованото лице не може да сключи нов договор със същия предмет до 

изтичането на едногодишния срок, за който е сключен  прекратеният договор. 

8. Съгласно чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чрез 



услугата за предоставяне на базата данни не се предоставят данни за ЕГН/ЛНЧ/Дата на 

раждане. 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ 

ЗА АВТОМАТИЗИРАН ДОСТЪП ДО БАЗАТА ДАННИ 

 

9. Предоставянето на услугите се извършва въз основа на заявление от 

заинтересовано лице до изпълнителния директор на Агенция по вписванията. 

10. Заинтересованото лице следва изрично да декларира технологична готовност 

за изграждане и поддържане на Web услуга. 

11. Дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство" подготвя 

проект на  договор между Агенция по вписванията и заинтересованото лице в 7-дневен 

срок от подаване на заявлението. 

12. В 7- дневен срок от подписване на договора по т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва 

да предостави на определеното в договора лице за контакт URL адрес на изградената от 

него услуга.  

13. Актуализациите за вписвания, обявявания и заличавания започват да се 

изпращат автоматизирано на URL адрес, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

III. НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ ЗА 

АВТОМАТИЗИРАН ДОСТЪП ДО БАЗАТА ДАННИ 

 

14. Информацията по Раздел I, т. 2 от настоящите Общи условия се предоставя в 

електронен вид в XML формат.  

14.1. При автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и 

обявявания в базата данни по чл. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел (т. 2. от настоящите Общи условия), началникът на  

отдел „ИСР " или определен от него служител предоставя цялата база данни, съдържаща 

информация за търговските субекти по чл. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел на технически носител. 



14.2. Актуализациите за вписванията, обявяванията и заличаванията се изпращат 

автоматизирано чрез генериране и изпращане на XML съобщение с информация на 

посочения URL адрес. 

15. Предаването на техническия носител по т. 14.1 се извършва в Агенция по 

вписванията и се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол между 

представители на страните. 

 

IV. ДРУГИ 
 

16. Всяка от страните е самостоятелен администратор на лични данни и изцяло 

носи отговорността за обработката на лични данни, доколкото такива се съдържат в 

предоставения масив от данни от съответния регистър, включително в частта относно 

правата на субектите на данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия 

регламент за защита на личните данни) и приложимото българско законодателство. 

17. Отдел „ИСР“ води регистър на субектите, на които са предоставени 

специализирани услуги за автоматизиран достъп до базата данни на търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел срещу заплащане, по реда на 

настоящите Общи условия. 

18. Изменението и допълнението на Общите условия се извършва по реда на 

тяхното приемане. 

19. Настоящите Общи условия отменят Общи условия за реда и начина на 

предоставяне на услугите по чл. 113 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, 

съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, утвърдени със Заповед №РД-01-

228/17.05.2019 г. на изпълнителния директор. 

20. Контролът по изпълнението на Общите условия се възлага на главния 

директор на Главна дирекция „Регистри". 

21. Настоящите общи условия се утвърждават със Заповед № 

2 7 . 8 . 2 0 2 1  г .
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на изпълнителния директор на Агенция по вписванията. 


