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Заявление

Идентификация

Идентификация
Субект на регистър Булстат - наименование

Данни за заявителя

Име
ЕГН/ЛНЧ/ 

държава

област община населено място п.к. 

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул №  бл. вх. ет. ап. 

Постоянен
адрес

стр

Качество
на заявителя представляващ/управляващ

друго лице в предвидените по закон случаи

  пълномощник с изр. нотар. пълномощно

  адвокат с изрично пълномощно

Код по Булстат

Адрес за кореспонденция - адрес, телефон, факс, електронен адрес
държава

област община населено място п.к. 

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул №  бл. вх. ет. ап. 

тел. факс Адрес на електронна поща

България

Подпис
Подпис

Приложения
Нотариално заверено пълномощно

Декларация по чл. 9, ал. 4 от Закон за Регистър Булстат

за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 или чл. 3, ал. 1, т.11 от ЗРБ
по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ

Интернет страница
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Указания за попълване

Заявление по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ, относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 
или по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ съдържа полета, обединени в групи, в 
които данните се попълват както следва: 

1. Група „Идентификация“ с полета, в които се посочват единният идентификационен  код 
по БУЛСТАТ и наименование на субекта на БУЛСТАТ, по чиято партида се заявяват за вписване 
обстоятелствата 

2. Група „Данни за заявителя“ със следните полета: 
а)  поле „Име“, в което се посочва името на заявителя; 
б)  поле „ЕГН/ЛНЧ“, в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или номер на 

лична карта (ЛНЧ); 
в) поле  „Постоянен  адрес“, в което се посочва държавата, област, община, населеното 

място , пощенски код, район (за градовете с районно деление), жилищен комплекс, улица, номер 
на сграда, номер на блок, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент, където е 
постоянният адрес на заявителя; попълването на всички полета не е задължително; 

г) поле „Качество на заявителя“ за отбелязване на едно от следните качества на заявителя: 
„представляващ/управляващ“, „друго лице в предвидените по закон случаи“, „пълномощник с 
изрично нотариално пълномощно” или „адвокат с изрично пълномощно“; 

3. Група „Адрес за кореспонденция  - адрес, телефон, факс, електронен адрес”, в което се 
посочва област, община, населено място, пощенски код, район (за градовете с районно деление), 
жилищен комплекс, улица, номер на сградата, номер на блок, номер на вход, номер на етаж и 
номер на апартамент, където е адресът за кореспонденция на субекта; може да се посочи телефон, 
факс, адрес на електронна поща и интернет страница; 

4. Група „Приложения“ със следните полета: 
а) поле „Нотариално заверено пълномощно“, което се отбелязва при наличие на такъв 

документ; 
б) поле „Декларация по чл.9, ал. 4 от Закон за Регистър Булстат“ което се отбелязва при 

наличие на такъв документ; 
5. Група „Подпис“ с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението 

по електронен път, това поле се подписва електронно. 
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