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УКАЗАНИЯ
№ 20130207124258/08.02.2013г.
По повод на заявление вх. № 20130207124258 / 07.02.2013г. от Христина Виктрова Миленкова
на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър давам указания за допускане на
вписване на следните обстоятелства:
19. Съдружници:
АГМОН ШАКЕД, Дата на раждане (ггммдд) 751211, 1600 лв.,
държава: ИЗРАЕЛ
СЕРЖ МЮЛЕР, Дата на раждане (ггммдд) 560730, държава:
БЕЛГИЯ
ПЕТЪР ЕНЕВ КИПРИЛОВ, ЕГН 5609284486, държава:
БЪЛГАРИЯ
23. Едноличен собственик на капитала: ПЕТЪР ЕНЕВ КИПРИЛОВ, ЕГН 5609284486,
държава: БЪЛГАРИЯ
24. Прехвърляне на
дружествен дял:

ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: ПЕТЪР ЕНЕВ КИПРИЛОВ, ЕГН
5609284486, БЪЛГАРИЯ
ПРАВОПРИЕМНИК: АГМОН ШАКЕД, Дата на раждане
(ггммдд) 751211, ИЗРАЕЛ

дата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на
дружествен дял: 05.02.2013 г.
ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: ПЕТЪР ЕНЕВ КИПРИЛОВ, ЕГН
5609284486, БЪЛГАРИЯ
ПРАВОПРИЕМНИК: СЕРЖ МЮЛЕР, Дата на раждане
(ггммдд) 560730, БЕЛГИЯ
Размер на дяловото участие: 1700 лв.
дата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на
дружествен дял: 05.02.2013 г.
обявяване на следните актове:
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
в търговския регистър по партидата на АТЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД , ЕИК 175385187

Мотиви:
С посоченото заявление е постъпило искане за вписване на промяна в обстоятелства на
еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "АТЛ БЪЛГАРИЯ " подадено от
Христина Виктрова Миленкова оправомощено лице по смисъла на вр. чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗТР.

Христина Виктрова Миленкова оправомощено лице по смисъла на вр. чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗТР.
Заявлението е по образец № А4 с рег.№ 20130207124258 от 07.02.2013 г. и към него са приложени
документи по преценка на заявителя.
Съгласно чл. 21, ал.1, т.т.4 и 5 от Закона за търговския регистър, длъжностното лице по
регистрацията проверява дали към заявлението са приложени всички документи съгласно
изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт, както и дали съществуването на
заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от
представените документи, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си
белези на изискванията на закона.
Към заявлението е приложен изменен дружествен договор, който отразява настъпилите промени в
съдружниците на дружеството, но сочи предмет на дейност, който не е идентичен с вписания в
търговския регистър, без да се заявява за вписване промяна в това обстоятелство и без да е
приемано решение от общото събрание в този смисъл. За нуждите на настоящото регистърно
производство е необходимо да се приложи дружествен договор, отразяващ точно вписаните по
партидата обстаятелства и настъпилите промени.
Заявителят следва да има в предвид, че регистърното производство стартира и вписването се
извършва въз основа на подадено заявление по образец, в което се съдържа искане за вписване или
заличаване на подлежащо на вписване обстоятелство, т.е. налице е диспозитивен характер на
производството, от който следва, че длъжностното лице се произнася само по заявените за
вписване обстоятелства, съществуването на които следва да се установи от представените
документи, т.е. недопустимо е вписването в търговския регистър на незаявени по надлежния ред
обстоятелства, дори съществуването им да се установява от представените документи. В случая в
подаденото заявление №А4 не са заявени обстоятелства за промяна в предмета на дейност.
При така изяснената фактическа обстановка, на основание чл. 22, ал. 5 във връзка с чл. 21 от
Закона за търговския регистър указва на заявителя да представи актуален дружествен договор
ведно с декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР.
Указанията следва да бъдат изпълнени до изтичане на срока по чл. 19, ал. 2 от Закона за
търговския регистър.
Длъжностно лице:
/Име и фамилия
Подпис и печат/

