
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА НА ЛИКВИДАТОРИТЕ 

 

І. ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

Чл. 36 Настоящата част се издава на основание чл. 144, ал. 2 от Наредба № 1 от 

14 февруари 2007 г. Същата урежда реда и начина за набиране на предложения за 

включване в списъка на ликвидаторите, както и за тяхното заличаване или промяна в 

данните. 

 

ІІ. ЛИКВИДАТОР 

 

Чл. 37 (1) За ликвидатор, назначаван служебно от длъжностно лице по 

регистрацията, може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните 

изисквания: 

1. висше образование - юридическо или икономическо, с образователно-

квалификационна степен магистър; 

2. най-малко 3 години стаж по специалността; 

3. не е осъждано за престъпление от общ характер; 

4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност; 

5. е на възраст не повече от 65 години; 

6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е 

чужд гражданин; 

7. има електронен подпис и осигурена възможност за електронен обмен с 

Агенцията по вписванията. 

(2) За ликвидатор може да се определи всяко лице, включено в списъка на лицата, 

които могат да бъдат назначавани за синдици съгласно чл. 655, ал. 2, т. 7 от ТЗ, и изразило 

съгласие да бъде включено в списъка на ликвидаторите. 

 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА 

ЛИКВИДАТОРИТЕ, ПРОМЯНА В ДАННИТЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ 

 



Чл. 38 Процедурата по включване на лице в списъка на ликвидаторите започва с 

подаване на заявление до изпълнителния директор на Агенция по вписванията. 

Чл. 39 Заявлението за включване на лице в списъка на ликвидаторите е по образец 

на изпълнителния директор на Агенция по вписванията (Приложение 3 към настоящата 

част от вътрешните правила) и същото е публикувано на интернет страницата на 

Агенцията www.registryagency.bg, в раздел „Услуги на Агенцията”. 

Чл. 40 Към заявлението за включване в списъка на ликвидаторите се прилагат 

следните документи в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от лицето 

препис: 

1. заверено от лицето копие от диплома за завършено висше образование - 

юридическо или икономическо, с образователно квалификационна степен магистър; 

2. документ, удостоверяващ 3 години професионален опит (трудова или 

осигурителна книжка); 

3. документ, удостоверяващ наличието на издаден електронен подпис и адрес на 

електронна поща; 

4. декларация от лицето, че не е лишено от право да упражнява професия или 

дейност. 

Чл. 41 (1) Заявлението за включване в списъка на ликвидаторите, ведно с 

приложенията към него, може да бъде подадено от лицето лично или чрез пълномощник 

с изрично пълномощно, входирано в деловодството на Агенция по вписванията на адрес: 

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20. 

(2) Заявлението за включване в списъка на ликвидаторите ведно с приложенията 

към него може да бъде изпратено лично от лицето по пощата на адрес: гр. София, ул. 

Елисавета Багряна № 20. 

(3) Заявлението за включване в списъка на ликвидаторите ведно с приложенията 

към него може да бъде изпратено лично от лицето по електронен път на определен 

електронен адрес, обявен на електронната страница на Агенция по вписванията. 

(4) Постъпилите заявления се входират в деловодството на Агенция по 

вписванията на адрес: гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20 и се поставя входящ номер. 

Чл. 42 В случай на промяна в данните (адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес и др.) на вече включени в списъка на ликвидаторите лица, същите 

следва да подадат заявление до изпълнителния директор на Агенция по вписванията по 

реда на чл. 41. 



Чл. 43 Заличаване на ликвидатор от списъка се извършва чрез подаване на 

заявление до изпълнителния директор на Агенция по вписванията. Заявлението се подава 

лично или от заинтересовано лице (в случай на смърт на ликвидатор) по реда на чл. 41. 

 

ІV. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА ЛИКВИДАТОРИТЕ, ПРОМЯНА В 

ДАННИТЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ 

 

Чл. 44 Постъпилите заявления за включване в списъка на ликвидаторите, ведно с 

приложенията към тях, както и заявленията за промяна в данните на вече включени в 

списъка на ликвидаторите лица или за заличаването им се разглеждат от работна група, 

назначена със заповед на изпълнителния директор на Агенция по вписванията. 

Чл. 45 На всяко тримесечие от 1 до 20 число на съответния месец работната група 

по чл. 44 актуализира списъка на ликвидаторите към Агенция по вписванията. 

Чл. 46 (1) Работната група по чл. 44 разглежда постъпилите заявления за 

включване в списъка на ликвидаторите и извършва преценка за съответствието на 

подадените документи с предвидените изисквания в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. 

Обстоятелството, че лицето не е осъждано за престъпление от общ характер, се 

установява с извършване на служебна справка в системата за заявяване и получаване на 

електронни свидетелства за съдимост. 

(2) Работната група разглежда и постъпилите заявления за промяна в данните, 

респективно за заличаване от списъка на ликвидаторите. 

Чл. 47 След разглеждане на всички постъпили заявления, ведно с приложенията 

към тях, работната група по чл. 44 изготвя: 

1. актуализиран списък на ликвидаторите към Агенция по вписванията; 

2. списък на новите ликвидатори; 

3. списък на недопуснатите кандидати, като в него се посочват мотиви за 

недопускане; 

4. списък на промени в данните на ликвидаторите. 

Чл. 48 Работната група по чл. 44 с докладна записка представя на изпълнителния 

директор на Агенция по вписванията изготвените списъци по чл. 47, ведно с проект на 

заповед за утвърждаване на актуализирания списък на ликвидаторите. 

Чл. 49 Изпълнителният директор на Агенция по вписванията утвърждава със 

заповед актуализирания списък на ликвидаторите към Агенция по вписванията. 



Чл. 50 Утвърденият списък по чл. 49 и списъците по чл. 47 се насочват чрез 

деловодството на Агенция по вписванията към директора на Главна дирекция „Регистри“ 

за актуализиране на базата данни на ИС на търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл. 51 (1) Утвърденият актуализиран списък на ликвидаторите и списъкът на 

недопуснатите кандидати с мотивите за недопускането им се насочват чрез 

деловодството на Агенция по вписванията към директора на дирекция „Информационно 

обслужване и технологии“ („ИОТ“) за публикуване на интернет страницата на агенцията. 

(2) Определен от директора на дирекция „ИОТ“ служител публикува 

актуализирания списък на ликвидаторите и списъка на недопуснатите кандидати на 

интернет страницата на Агенция по вписванията в раздел „Услуги на Агенцията”. 

 


