НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ЮЛИ 1999 Г. ЗА СКЛАДОВИЯ РЕГИСТЪР
ПРИ ПУБЛИЧЕН СКЛАД
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО И
ПРАВНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, В СИЛА ОТ 24.08.1999 Г.
Обн. ДВ. бр.66 от 23 Юли 1999г.
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда съдържанието, воденето и съхраняването на
складовия регистър, който се води при всеки публичен склад.
(2) Влогоприемателят вписва във водения от него складов регистър
обстоятелствата само относно сключените договори за влог в публичен склад.
Чл. 2. (1) Складовият регистър е книга, номерирана, прошнурована и заверена в
Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.
(2) Заверяването се извършва от определено със заповед на министъра на
правосъдието и правната евроинтеграция длъжностно лице и обхваща подписването и
полагането на печат на последната страница на всеки том с отбелязване броя на
страниците.
(3) Регистърът се заверява, ако отговаря на изискванията на тази наредба.
Чл. 3. Длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 има право да проверява воденето на
складовия регистър в съответствие с тази наредба и да дава указания за отстраняване на
констатираните несъответствия.
Чл. 4. В Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция се води
нарочна книга, в която се вписват данните по съдебната регистрация на търговецавлогоприемател, датата на заверяването на складовия регистър и броят на заверените
страници.
Чл. 5. (1) Складовият регистър се води в томове и партиди. За всеки договор се
заделя отделна партида, състояща се от необходимия брой страници.
(2) Всеки том на регистъра се заверява по реда на чл. 2, ал. 2.
Чл. 6. Номерацията на договорите е годишна. Номерът на всеки договор е
дробно число, в което в числител е поредният номер в складовия регистър, а в
знаменател-годината на вписването.
Чл. 7. За влогодателите се води азбучен указател, в който срещу тяхното име
или фирма се отбелязва номерът на договора в складовия регистър.
Чл. 8. (1) Складовият регистър и азбучният указател се водят от

влогоприемателя или от упълномощено от него лице.
(2) Воденето на регистъра обхваща:
1. вписване на данни в складовия регистър при условията на тази наредба;
2. предоставяне на справки и издаване на документи относно вписаните в
регистъра данни;
3. съхраняване на складовия регистър и азбучника за влогодателите.
Чл. 9. (1) Влогоприемателят вписва в складовия регистър договорите за влог в
публичен склад незабавно след тяхното сключване.
(2) В складовия регистър се вписват и обстоятелствата, които се отнасят само за
договорите за влог на зърно съгласно чл. 17, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за съхранение и
търговия със зърно (ДВ, бр. 93 от 1998 г.).
(3) В складовия регистър се вписват данните относно издаден складов запис,
първото джиро и предявяването на заложния запис, както и обстоятелствата относно
изпълнението на договора.
(4) Складовите регистри се оформят по образец съгласно приложението.
Чл. 10. (1) Ако вписаните данни претърпят промяна, това се отбелязва в
регистъра.
(2) Влогодателят е длъжен да уведоми влогоприемателя за измененията на
вписаните данни, за да бъдат отбелязани в регистъра.
Чл. 11. В складовия регистър не се допускат изтривания и зачерквания. Когато
се налагат поправки или добавки, лицето, което вписва данните, прави изрична бележка
за това, като поставя дата и се подписва.
Чл. 12. Складовият запис се издава по искане на влогодателя съгласно данните
по складовия регистър. Издаването на записа се вписва незабавно от влогоприемателя
по съответната партида на регистъра.
Чл. 13. (1) По искане на влогодателя или на легитимирания с непрекъснатия ред
на джирата държател в замяна на общия складов запис се издават складови записи за
отделни части от стоката.
(2) При издаване на складови записи за отделни части от стоката в складовия
регистър се отбелязва връщането на общия складов запис и издаването на складови
записи за отделните части от стоката.
(3) Сборът на количествата от стоката по издадените записи за отделни части от
нея е равен на количеството по общия складов запис.
Чл. 14. (1) Първият джиратар по заложния запис е длъжен да поиска в
складовия регистър и в стоковия запис да бъдат вписани размерът на обезпечения заем,
лихвата, падежът, както и името и адресът на кредитора, който е предоставил заема.
(2) Когато вписването по ал. 1 не е направено, то се прави по искане на
последващ легитимиран с непрекъснат ред на джирата джиратар.

(3) Вписването в складовия регистър се отбелязва върху заложния запис.
Чл. 15. (1) При издаване на дубликат на складов запис се отбелязва
представената гаранция.
(2) Връщането на гаранцията се отбелязва в регистъра, като се посочват
номерът на съдебното решение, номерът на делото и съдът, който е обезсилил
унищожения или изгубения складов запис.
Чл. 16. (1) Когато не е издаден складов запис, приетата на влог стока се предава
на влогодателя изцяло или на части срещу подпис в складовия регистър.
(2) Когато за приетата на влог стока е издаден складов запис, тя се предава на
легитимираното лице при условията на чл. 582 от Търговския закон.
Чл. 17. Всяко лице има право при поискване незабавно да получи справка или
документ за вписаните в регистъра данни.
Чл. 18. (1) Влогоприемателят е длъжен да създаде условия за съхраняването на
складовия регистър по подходящ начин, така че да бъде осигурено запазването на
неговата цялост и достоверността на съдържащите се в него данни.
(2) Томовете на складовия регистър се съхраняват от влогоприемателя пет
години след изпълнението или прекратяването на вписаните в тях договори.
Чл. 19. Складовият регистър, воден в съответствие с тази наредба, може да се
приеме като доказателство за вписаните в него обстоятелства по сключените договори.
Чл. 20. Влогоприемателят отговаря за вредите, произтичащи от неизпълнението
на задължението за водене и съхраняване на складовия регистър в съответствие с тази
наредба, както и за вредите, произтичащи от неизпълнението на дадените по чл. 3
указания.

Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 574, ал. 2 от Търговския закон
(обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр.
63 от 1994 г.; изм., бр. 63 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 42 от 1996 г.; изм., бр. 59 от 1996 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 1996 г.; изм., бр. 86 и 104 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г.; изм. и доп.,
бр. 100 и 124 от 1997 г.; доп., бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 33
от 1999 г.; доп., бр. 42 от 1999 г.; изм., бр. 64 от 1999 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила в срок от един месец от обнародването й в
"Държавен вестник".

Приложение към чл. 9, ал. 4
Складов регистър при публичен склад

(номер на тома)
(общ брой на партидите-попълва се след
приключването на тома)
Данни за влогоприемателя

(фирма на влогоприемателя)
(съдебна регистрация)
(регистрация БУЛСТАТ)

(данъчен номер)
(седалище и адрес на управление)
(място на складовото помещение)

(име, подпис и печат на влогоприемателя)
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД
№_____________/________________
Фирма (име) на
влогодателя:
Регистрация:

Седалище и адрес на
управление (адрес):
Вид на опаковката:
Количество на стоката:
Размер на фирите (попълва се само ако стоката не е приета по брой):
Срок за пазене на
стоката:
Допустимо ли е смесването с друга стока от

Съдебна регистрация
(данни по паспорт):
БУЛСТАТ:
Данъчен номер:

същия вид и качество:
Действия, които влогоприемателят е задължен да извърши за запазване на стоката:
Данни, дали стоката е
застрахована и от кого, застрахователна
стойност, рискове:
Възнаграждение на
влогоприемателя:
Уговорени други разходи, платими от влогодателя:
Допълнителни данни
при договори за влог
на зърно:

Връщане на стоката
(чл. 582, ал. 1 ТЗ):

Продажба на стоката
от влогоприемателя
(чл. 582, ал. 2, чл. 585,
ал. 2 ТЗ)

Място и номер
на зърнохранилището:
Година на
реколтата:
Качество на
зърното:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Дата:
Количество:
Дата:
Количество:
Дата на продажбата:
Продадено
количество:
Цена на единица
продукция:
Размер на получената сума:
Размер на вложената по сметка на
кредитора сума:
Име на банката и
номер на банкова
сметка:
ИЗДАДЕН СКЛАДОВ ЗАПИС

Дата на издаване на общ складов запис
(чл. 577, ал. 1 и 2 ТЗ)
Дата на връщане на общия складов

запис при замяна със складови записи
за отделни части от стоката:
Замяна на общ складов
запис със складови записи
за отделни части от стоката, които носят датата на
общия складов запис
(чл. 577, ал. 3 ТЗ):

Издадени складови записи за отделни части от
стоката:

Първо джиро на заложния
запис (чл. 578, ал. 3 ТЗ)

Плащане на кредита
(главница и лихва) от държателя на стоковия запис
(чл. 578, ал. 5, чл. 580,
ал. 4 ТЗ)

Предявяване на заложния
запис (чл. 579 ТЗ)

Продажба на стоката за
удовлетворяване на кредитора по заложния запис
(чл. 580, ал. 3 ТЗ)

Количество:
Количество:
Количество:
Количество:
Дата:
Количество:
Дата:
Количество:
Дата:
Количество:
Дата на вписването в регистъра:
Име и адрес
на джиратаря:
Размер на обезпечения заем:
Лихва:
Падеж:
Дата:
Сума:
Име на банката
и номер на банковата сметка
(ако сумата не е
платена в брой):
Дата на предявяването:
Име и адрес
на държателя
на заложния
запис:
Дата на продажбата:
Продадено
количество:
Цена на едини-

Количество:
Количество:
Количество:
Количество:
Дата:
Количество:
Дата:
Количество:
Дата:
Количество:

Издаден дубликат на
унищожен или изгубен
складов запис (чл. 581,
ал. 2 ТЗ):

ца продукция:
Размер на получената сума:
Име и адрес
на молителя:
Размер на внесената гаранция и как е
определена:
Дата на връщане на гаранцията:

