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ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 
И ИНДУСТРИЯТА  
Дирекция „Регистриране, лицензиране и 
контрол“ 
гр. София 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за 

изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, 
преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни 

и изделия със и от тях по занятие

1. Пълно наименование на лицето по търговска регистрация или по договора за дружество:

2. Седалище, адрес на управление:

3. Представляващи и управляващи лица по търговска регистрация или по договора за дружество:

4. Лица за контакти:

(имена по документ за самоличност, длъжност, телефон/факс)

5. ЕИК / БУЛСТАТ:

6. Обекти:

7. Дейности, заявени за регистрация:

8. Лаборатория за маркиране:

Подписаният:

 Декларирам, че представлявам лицето, посочено в заявлението, на лицето не е била налагана санкция за 
нарушения по Валутния закон, данъчното или осигурителното законодателство и посочената в този формуляр 
информация е вярна и точна. 
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 28.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

Забележка: Лицата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, вписват обстоятелствата в съответствие с приложените документи съгласно 
чл. 2, ал. 3 и 4 от Наредбата.
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ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
И ИНДУСТРИЯТА 
Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“гр. София 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камънии изделия със и от тях по занятие
1. Пълно наименование на лицето по търговска регистрация или по договора за дружество:
2. Седалище, адрес на управление:
3. Представляващи и управляващи лица по търговска регистрация или по договора за дружество:
4. Лица за контакти:
(имена по документ за самоличност, длъжност, телефон/факс)
6. Обекти:
7. Дейности, заявени за регистрация:
8. Лаборатория за маркиране:
	Декларирам, че представлявам лицето, посочено в заявлението, на лицето не е била налагана санкция за нарушения по Валутния закон, данъчното или осигурителното законодателство и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
	Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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Забележка: Лицата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, вписват обстоятелствата в съответствие с приложените документи съгласно чл. 2, ал. 3 и 4 от Наредбата.
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