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Бюлетин на Агенция
по вписванията

Единният портал на
Имотния, Търговския
регистър и регистъра
на юридическите лица
с нестопанска цел
стартира успешно
дейността си

Приключи
кампанията по
прием на ГФО
В последния работен ден са
подадени 35% повече
заявления в сравнение с
миналата година
Повече на стр. 2

Единнният портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра
на
юридическите
лица
с
нестопанска
цел
с
адрес
https://portal.registryagency.bg стартира своята дейност на 9 юни 2020 г. От
27 юли станаха достъпни всички услуги и справки на двата регистъра.
Модернизираният портал дава възможност за работа на потребителите с
по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи.
За ползване на пълната функционалност на двата регистъра е необходимо
да се създаде потребителски профил и към него да се присъедини
средство за идентификация – електронен подпис, ПИК на НАП или
сертификат от Агенцията по вписванията. Първоначалната идентификация
гарантира повишено ниво на сигурност и защита на личните данни,
съгласно европейската регламентация.
В първия етап от пускане на единния портал бяха регистрирани едва 5000
профила. Само през последните 10 дни на септември в
https://portal.registryagency.bg новите профили достигнаха 17 146. Общият
брой на регистрираните лица в единния портал към 12.10.2020 г. е 71 648.
Агенцията по вписванията е предоставила възможност на ползвателите да
получат отговори на въпроси, свързани с регистрацията, използването и
достъпа до единния портал както на телефон: 070012107, така и на
електронен адрес: support@registryagency.bg

Приключи кампанията по
прием на ГФО
В последния работен ден са подадени 35%
повече заявления в сравнение с 2019 г.
На 30.09.2020 г. изтече крайният срок за подаване на заявления за обявяване на годишни
финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел. През настоящата година, заради епидемиологичната ситуация в страната,
законовият срок за подаване на заявленията в Агенция по вписванията беше удължен с три
месеца.
С нормативни промени тази година за първи път бяха въведени облекчени изисквания при
подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки,
средни и микро предприятия. Според промените, вече не е необходимо да се представят
документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за
дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания,
доказателства за получаване на поканите и пр.). Обстоятелството, че ГФО са приети от
съответния компетентен орган, се доказва с представяне на декларация по образец
(декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007 г.) от законния
представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел. Промените не са
приложими за големи предприятия и фирми от обществен интерес.
Общият брой на постъпилите годишни финансови отчети е 356 112. От тях 82% са подадени
онлайн, а останалите - на гише. От юни 2020 г. за първи път търговците, които избраха да
подадат документите си онлайн, използваха единния портал, обединяващ Имотен и
Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – https://portal.registryagency.bg/.
На 30 септември са подадени 32 388 заявления за обявяване на ГФО, като от тях 28 831 са
подадени онлайн. Данните показват ръст от 35% спрямо последния работен ден от
миналогодишната кампания и рекорден брой подадени заявления за един ден в регистъра.
Въпреки големия трафик към единния портал на 30.09.2020 г., не е регистрирано забавяне
при работа с електронната система.

Изпитвате затруднения с процеса на
регистрация, автентификация или
плащане в единния портал?
Изгледайте видео уроците на
http://portal.registryagency.bg

Често задавани
въпроси
Какви са техническите
изисквания за
безпроблемно използване
на портала?
За безпроблемно използване на портала е
необходимо потребителите да използват
актуална версия на операционната система за
компютри и смарт устройства (напр. над
Windows 8 или MacOS 10 и др.).
Интернет браузърите, като Microsoft Edge,
Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да
бъдат актуална версия.

Кой има право на специален
достъп?
Регистрация на потребителски профил със
специален достъп в единния портал е
възможна само за лица, на които такъв е
позволен
със
закон.
Такива са представители на държавни
органи, органи на местното самоуправление
и местната администрация и на лица,
осъществяващи
публични
функции.
При подаване на заявление за регистрация на
потребител със специален достъп е
необходимо да бъде приложена заповед от
ръководител
на
съответната
институция, доказващ представителността на
съответното
лице
и/или
законовото
основание за специален достъп.

Как да прехвърля суми и
справки от потребителски
профил в icadastre.bg?
Необходимо е да извършите регистрация в
портала.
След вход в новосъздадения профил, е
необходимо да бъде избрана опцията
„Обединяване на потребителски профили“.
След това порталът ще изиска да бъдат
въведени потребителско име и парола от
стария
Ви
профил
в
icadastre.bg.
След одобрение от Агенция по вписванията
наличните средства и историята на
изпълнените от Вас справки ще бъдат
прехвърлени автоматично в профила Ви в
портала.
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Агенция по
вписванията - найактивна организация
в Портала за
отворени данни

Агенция по вписванията е найактивната
организация
в
Портала за отворени данни за
месец септември. В портала
агенцията е актуализирала
информацията до 30.09.2020 г.

Календар
Януари’2021
Предстоящ старт на англоезична версия на единния
портал
http://portal.registryagency.bg
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