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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

установените на тяхната 

територия дружества или правни 

субекти получават и разполагат с 

подходяща, точна и актуална 

информация относно своите 

действителни собственици. 

1. Държавите членки гарантират, че 

дружествата и другите субекти с 

юридическа правосубектност, 

включително дружества на 

доверително управление или 

дружества, сходни по структура или 

функция с дружествата на 

доверително управление, фондации, 

холдингови дружества и всички други 

сходни по структура или функция 

съществуващи или бъдещи правни 

образувания, установени или 

регистрирани на тяхната територия 

или уредени съгласно тяхното право, 

получават, разполагат с и изпращат до 

публичен централен регистър, 

търговски регистър или дружествен 

регистър на тяхната територия 

подходяща, точна, актуална и 

осъвременявана информация за себе си 

и своите действителни собственици в 

момента на установяване или при 

всяка промяна в тази информация. 

 1a. Регистърът съдържа минимума 

от информация, който позволява да 

се идентифицират дружеството и 

действителните му собственици, 

включително наименование, номер, 

правна форма и статут на 

дружеството, доказателство за 



 

AM\1022140BG.doc  PE529.609v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

учредяване, адрес на седалището (и на 

основното място на стопанска 

дейност, ако е различно от адреса на 

седалището), основни регулаторни 

правомощия (например включените в 

учредителния акт и устава), списък 

на директорите (включително 

тяхното гражданство и дата на 

раждане) и информация за 

акционерите/действителните 

собственици, като имена, дата на 

раждане, гражданство или 

юрисдикция на учредяването, данни за 

контакт, брой акции, категории 

акции (включително естеството на 

свързаните права на глас) и дял от 

акционерното участие или контрола, 

ако е приложимо. 

 Предвидените в настоящия член 

изисквания не освобождават 

задължените субекти от техните 

задължения за комплексна проверка 

на клиента, а задължените субекти 

не разчитат изключително на тази 

информация като достатъчна за 

изпълнението на тези задължения. 

 1б. Що се отнася до дружества на 

доверително управление или други 

видове съществуващи или бъдещи 

правни субекти и образувания със 

сходна структура или функция, 

информацията включва също така 

самоличността на учредителя, на 

попечителя(ите), на пазителя (ако 

има такъв), на бенефициентите или 

класа бенефициенти, както и на всяко 

друго физическо лице, което 

упражнява ефективен контрол върху 

дружеството на доверително 

управление. Държавите членки 

следват основания на анализ на риска 

подход, когато решават дали 

вписването и публикуването в 

централния регистър е 

пропорционално и ефективно. 

Държавите членки гарантира, че 

попечителите оповестяват своя 
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статут на задължените субекти, 

като информацията, с която 

разполагат, следва да съдържа 

датата на раждане и гражданството 

на всички физически лица. При 

публикуването на фидуциарния акт и 

писмото-волеизявление държавите 

членки използват основания на анализ 

на риска подход и гарантират, когато 

е приложимо и при спазване на 

защитата на личната информация, 

че информацията се оповестява на 

компетентните органи, по-

конкретно ЗФР. Държавите членки 

прилагат Директива 95/46/ЕО, когато 

определят публичното оповестяване 

на лична информация за физически 

лица в публичните регистри за 

целите на борбата с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма. 

Or. en 

 

 


