
Документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в ТР

Документи, необходими за вписване на обстоятелства относно Европейско
кооперативно дружество (SCE) и обявяване на актове в Търговския регистър на
Агенцията по вписвания

    
    1. В зависимост от обстоятелствата за вписване и/или актовете за обявяване се
попълва съответното Заявления и към него се прилагат необходимите документите (те
са описани в Заявлението).   
    2. Заявлението, заедно с необходимите Приложения се подават в Търговския
регистър към Агенцията по вписвания, по един от следните начини:   

  

-          На хартиен носител, внесени лично от Председателя на Европейското
кооперативно дружество;

  

-          По Интернет, чрез секцията „ Електронни услуги ” на сайта на Търговския
регистър ( http://www.brra.bg/ ).
За тази цел Председателят на Европейското кооперативно дружество трябва да има
електронен подпис (КЕП), като физическо лице или електронен подпис издаден на
Европейското кооперативно дружество, като юридическо лице;

  

-          От адвокат с изрично пълномощно съставено съгласно Закона за адвокатурата
(съгл. чл.15 от Закона за Търговския регистър ).

    
    1. За всяко вписване на обстоятелство или обявяване на актове в Търговския
регистър се заплаща такса в размер определен от действащата в момента Тарифата за
Държавните такси събирани от Агенцията по вписвания (може да я намерите в
официалния сайт на Агенцията по вписвания, раздел „ Нормативна уредба ”).  

    Документи
    
    -  Заявление за вписване на обстоятелства относно Европейско кооперативно
дружество 
&nbsp;a13.pdf   
    -  Завление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на Европейско
кооперативно дружество в кооперация 
&nbsp;b3_3.pdf   
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Документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в ТР

    -  Заявление за обявяване на актове 
 g1.pdf   
    -  Заявление за обявяване на годишни финансови отчети 
 g2.pdf   
    -  ДЕКЛАРАЦИЯ чл.3, ал.1, т.3 на член на Контролен Орган 
&nbsp;decl_kо.doc   
    -  ДЕКЛАРАЦИЯ чл.3, ал.1, т.3 на член на Управителен Орган 
&nbsp;decl_uо.doc   
    -  ДЕКЛАРАЦИЯ чл.3, ал.1, т.3 на Председател на ЕКД 
&nbsp;decl_leader_sce.doc   
    -  ДЕКЛАРАЦИЯ чл.46, ал.2 от Регламент (ЕО) №1435/2003 
&nbsp;decl_46_2_regl.doc   
    -  ДЕКЛАРАЦИЯ относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и
приемането на представените за обявяване актове 
 decl_13_4.doc   
    -  Съгласие и образец от подпис на председателя (с нотариална заверка) 
&nbsp;sign_leader_sce.doc   
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