Заявление

за запазване на фирма

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава
област

община

населено място

п .к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

б л.

в х.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Запазена фирма
име

4. Изписване
на чужд език
29.
Заинтересовано
лице

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п .к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

качество

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр .

1/3

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

№

б л.

в х.

ет.

ап.

Заявление за запазване на фирма Д1

2. Фирма

27б. Заличаване на
запазването

Заличаване на запазването на фирмата

Приложения
Описание

Документ за внесена държавна такса
Други

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

стр . 2/3

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

Заявление за запазване на фирма Д1

Подпис

Указания за попълване

стр . 3/3
DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

Заявление за запазване на фирма Д1

І. Заявление Д1 за запазване на фирма съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както
следва:
1. 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 личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на
апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”,
"друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група „Запазена фирма” със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен
търговец ще извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да
се посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по
БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или
клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник,
управител, едноличен собственик и т.н.);
г) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на
фирма, като заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.
5. група "Приложения" с единствено поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и
на документите, които ще се ползват от предходно заявление;
6. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това
поле не се попълва.
ІІ. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от
тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително
приложение З1.

