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Приложение № 2– декларация за действителни собственици                                              
    

                                                                                                                    
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари  
(за ЮЛ/ Търговец/ образувание) 

 

  Нов клиент                                                 Актуализиране на клиентски данни 

ДЕКЛАРАТОР 

Информацията за действителните собственици изброени ПО-ДОЛУ 

 е изцяло налична в официални източници (публичен регистър/ представени официални документи) 

 не е изцяло налична в официални източници (публичен регистър/ представени официални документи 

* При определяне на действителните собственици и контролиращите лица на ЮЛ/ Търговец/ образувание се следват изискванията на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари и Правилника по прилагането му. Кратка извадка е налична в Указанията към настоящия документ 

Име на физическото лице 

 

 
 
 
 
 

   

Длъжност/ позиция 

 

 законен представител 

 действ. собственик (%) 
………………: 

 контролиращо лице 

 пълномощник 

 друго 
………………………………….. 

 законен представител 

 действ. собственик (%) 
………………: 

 контролиращо лице 

 пълномощник 

 друго 
……………………… 

 законен представител 

 действ. собственик (%) 
………………: 

 контролиращо лице 

 пълномощник 

 друго 
………………………………… 

 законен представител 

 действ. собственик (%) 
………………: 

 контролиращо лице 

 пълномощник 

 друго 
………………………………… 

ЕГН/ ЛНЧ или Дата на 
раждане 

    

Гражданство/а 

 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

Държава на пребиваване     

Постоянен адрес или 
адрес 

 

    

Видна политическа 
личност (ВПЛ)/ 
свързаност с ВПЛ* 

 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
…………………………………
.. 
 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЮЛ/ ТЪРГОВЕЦ/ ОБРАЗУВАНИЕ 

Наименование и правна форма 
 

 

ЕИК/  Идентификационен № от чуждестранен 
регистър  
 

 

Седалище/ Адрес на управление (държ., град, ул., 
№) 

 

Адрес за кореспонденция (държава, град, улица, 
№) 
 

 Съвпада с адреса на управление 

 Друг (моля, посочете)……………………..……………….………………… 
………..…………………………………………………………………………….………………….……………
… 

Телефон, и-мейл, web адрес 
 

 

Има ли промяна в наименованието през 
последните 12 месеца 

 Не 

 Да (моля, посочете предходното наименование) ………..………………………………… 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Основна икономическа 
дейност 

НКИД код и описание ………………………………………….…………….……………………………………..……………….…… 

Реална дейност ………………………………………….…………….……………………………………..……………….……                                            

https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588161
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Място на дейност/ 
 

 в България 

 в друга държава/и  ………………………………………………………….. 

Наличие на лиценз/ 
 

 Не 

 Да  

Срок на съществуване/ 
 

ЮЛ/ Търговец/ образувание е/  

 безсрочно 

 учреден със срок до/  

 
С подписване на настоящата декларация, декларирам/ е пред „ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД, ЕИК  
130321963, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, бул. Цар Борис III № 1, че действителни собственици на 
представляваното от мен/ нас юридическо лице са: 

 

I. ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: 

Информацията за действителните собственици изброени ПО-ДОЛУ 

 е изцяло налична в официални източници (публичен регистър/ представени официални документи) 

 не е изцяло налична в официални източници (публичен регистър/ представени официални документи 

* При определяне на действителните собственици и контролиращите лица на ЮЛ/ Търговец/ образувание се следват изискванията на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари и Правилника по прилагането му. Кратка извадка е налична в Указанията към настоящия документ 

Име на физическото 
лице 

 

 
 
 
 
 

   

Длъжност/ позиция 

 

 законен представител 

 действ. собственик (%) 
………………: 

 контролиращо лице 

 пълномощник 

 друго ..………………… 

 законен представител 

 действ. собственик (%) 
………………: 

 контролиращо лице 

 пълномощник 

 друго ..………………… 

 законен представител 

 действ. собственик (%) 
………………: 

 контролиращо лице 

 пълномощник 

 друго ..………………… 

 законен представител 

 действ. собственик (%) 
………………: 

 контролиращо лице 

 пълномощник 

 друго ..………………… 

ЕГН/ ЛНЧ или Дата на 
раждане 

    

Гражданство/а 

 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

Държава на пребиваване     

Постоянен адрес или 
адрес 

 

    

Видна политическа 
личност (ВПЛ)/ 
свързаност с ВПЛ* към 
дата на подписване и до 
1 година от датата на 
деклариране 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

Притежавани права: 

 

    

II. А/ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ КОИТО ПРЯКО СЕ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДСТАВЛЯВАНОТО ОТ МЕН ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Име  и правен статут на 
юридическото лице 

 
1 
1) 
 
 

2) 3) 4) 

Вид свързаност/ 

 

 собственик (%)/ … 

 контролиращо лице  

 друго 

 собственик (%)/ … 

 контролиращо лице  

 друго 

 собственик (%)/ … 

 контролиращо лице  

 друго 

 собственик (%)/ … 

 контролиращо лице  

 друго 

ЕИК / Друг уникален №/ 

 
    

Държава на регистрация/ 
 
 

   

Адрес на регистрация/ 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮЛ** 

Име на физическото лице 

 

 
1 
 
 

   

ЕГН/ ЛНЧ или Дата на 
раждане 

    

Гражданство/а 

 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

Държава на пребиваване     

Постоянен адрес или 
адрес 

 

    

Начин на представляване: 

 

 заедно 

 поотделно 

 друго 
………………………………….. 

 заедно 

 поотделно 

 друго 
………………………………….. 

 заедно 

 поотделно 

 друго 
………………………………….. 

 заедно 

 поотделно 

 друго 
………………………………….. 

Видна политическа 
личност (ВПЛ)/ свързаност 
с ВПЛ към дата на 
подписване и до 1 година 
от датата на деклариране 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 
 

**Таблицата се попълва поотделно за представителите на ЮЛ по позиция 1), 2), 3) и 4) до изчерпателност на данните  

II.Б/ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ КОИТО НЕПРЯКО СЕ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДСТАВЛЯВАНОТО ОТ МЕН ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Име  и правен статут на 
юридическото лице 

 
1 
1) 
 

2) 3) 4) 

Вид свързаност/ 

 

 собственик (%)/ … 

 контролиращо лице/  

 друго 

 собственик (%)/ … 

 контролиращо лице/  

 друго 

 собственик (%)/ … 

 контролиращо лице/  

 друго 

 собственик (%)/ … 

 контролиращо лице/  

 друго 

ЕИК / Друг уникален №/     

Държава на регистрация/ 
 
 
 

   

Адрес на регистрация/ 
 
 
 

   

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮЛ** 

Име на физическото лице 

 

 
1 
 
 

   

ЕГН/ ЛНЧ или Дата на 
раждане 

    

Гражданство/а 
1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

Държава на пребиваване     

Постоянен адрес или адрес 
 
 

   

Начин на представляване: 

 

 заедно 

 поотделно 

  по друг начин 

 заедно 

 поотделно 

  по друг начин 

 заедно 

 поотделно 

  по друг начин 

 заедно 

 поотделно 

  по друг начин 

Видна политическа личност 
(ВПЛ)/ свързаност с ВПЛ към 
дата на подписване и до 1 г. от 
датата на деклариране 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 

 не  

 да, позиция 
………………………………….. 

 не  

 да, позиция 
………………………………. 

 не  

 да, позиция 
………………………………… 

**Таблицата се попълва поотделно за представителите на ЮЛ по позиция 1), 2), 3) и 4) до изчерпателност на данните  

III. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ С ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Име на физическото лице 

 

 
1 
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ЕГН/ ЛНЧ или Дата на раждане  

Гражданство/а 

 

1) 

2) 

Постоянен адрес  

 
 

С полагане на подписа си, всеки от деклараторите декларира, че посочените данни са верни, изчерпателни  и предоставени доброволно. 
Задължавам/ е се при настъпване на промяна в същите да  уведомя/ уведомим  писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не по-късно от един месец от настъпване 
на промяната.  
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 
 

ПОДПИСИ 

Име на Декларатор по позиция 1)  
 
 Подпис 

дата 

Офис 

Име на Декларатор по позиция 2)  
 
 Подпис Офис 

Име на Декларатор по позиция 3)  
 
 Подпис Офис 

Име на Декларатор по позиция 4)  
 
 Подпис Офис 

За „ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД 

Имена на посредника:   
 
 Подпис дата час 

 

Указания: 
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията  на ЗМИП: § 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, 
което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за 
чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен 
процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или 
посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за 
оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на 
собствеността. 
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго 
правно образувание. 
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание 
принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически 
лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и 
съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 
а) учредителят; 
б) доверителният собственик; 
в) пазителят, ако има такъв; 
г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде 
определено; 
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други 
средства. 
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с 
посочените в т. 2. 

 


