
 
ИСКАНЕ ЗА СПРАВКА И БЛОКИРАНЕ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ 

до Централен депозитар, чрез ИП Регистрационен агент 
ИП „Елана Трейдинг” АД 

 
Във връзка с наследяване на ..............................………………………………………………………............................ 

/трите имена на наследодателя/ 

с ЕГН ................................. 

Подписаният/те наследници, съгласно удостоверение за наследници N ........ от дата .................. 

Заявяваме искане за започване на процедура за наследяване на ценните книжа на НАСЛЕДОДАТЕЛЯ, 

чрез ИП „Елана Трейдинг” АД 

 

Нареждам/е: 

1. Изготвяне на справка за наличността по сметките на НАСЛЕДОДАТЕЛЯ в регистъра на Централен 

Депозитар АД. 

2. Блокиране на всички разполагаеми акции на НАСЛЕДОДАТЕЛЯ до последващо нареждане за 

прехвърляне на същите при наследяване. 

Прилагам документи за наследяване и копия от документите за самоличност на 

наследниците и техните пълномощници. Приложенията се съхраняват от ИП. 

Заявителят декларира, че искането се извършва в съответствие със закона, актовете по неговото приложение и 
вътрешните правила на емитента. 
Лицето, приело нареждането декларира, че искането е подписано в негово присъствие, след като е проверил 
самоличността на Наследниците и техните пълномощници. 
Централният депозитар не носи отговорност при представени неверни данни. 
 

Наследник/ци: 

1. ................................................................................................................................................ 

ЕГН .................... документ за самоличност № ............/........... г. от МВР – .......... Подпис: ……………… 

представляван от : ................................................................................................ 
/попълва се само при пълномощие/ 

ЕГН ......................... документ за самоличност № ................./........... г. от МВР – ............., 

пълномощно № ......................... дата .........……………......    Подпис: …………………………… 

2 ........................................... ..................................................................................................... 

ЕГН .................... документ за самоличност № ............./.......... г. от МВР – .......... Подпис: ……………… 

представляван от : ................................................................................................ 
/попълва се само при пълномощие/ 

ЕГН ........................... документ за самоличност № ................./........... г. от МВР – ............., 

пълномощно № ....................... дата .........……………......    Подпис: …………………………… 

3 ................................................................................................................................................. 

ЕГН ................... документ за самоличност № .............../.......... г. от МВР – .......... Подпис: ......……… 

представляван от : ................................................................................................ 
/попълва се само при пълномощие/ 

ЕГН ............................ документ за самоличност № ................./........... г. от МВР – ............., 

пълномощно № ......................... дата .........……………......    Подпис: ......................... 

4 ................................................................................................................................................. 



ЕГН ...................... документ за самоличност № .............../........ г. от МВР – ..........Подпис: …………… 

представляван от : ....................................................................................................................... 
/попълва се само при пълномощие/ 

ЕГН ............................... документ за самоличност № ................./........... г. от МВР – ............., 

пълномощно № ......................... дата .........……………......    Подпис: …………………………… 

5 ............................................................................................................................. 

ЕГН ................... документ за самоличност № ............../........... г. от МВР – .............Подпис: ………… 

представляван от : ................................................................................................ 
/попълва се само при пълномощие/ 

ЕГН .............................. документ за самоличност № ................./........... г. от МВР – ............., 

пълномощно № ......................... дата .........……………......    Подпис:…………………………… 

6 ........................ ..................................................................................................... 

ЕГН .................... документ за самоличност № ............../........... г. от МВР – .............Подпис: ………… 

представляван от : ................................................................................................ 
/попълва се само при пълномощие/ 

ЕГН .............................. документ за самоличност № ................./........... г. от МВР – ............., 

пълномощно № ......................... дата.........……………......    Подпис:……………………………  

 

 

 

 

Приел документите и проверил самоличността на клиента 

................................................................................................................................................... 

ЕГН ...........................................    Подпис: 

 

 

Място, Дата, Час: ................................................................. 

 


