
В Ъ ТРЕШ Н И  ПРАВИЛА

за издаване на удостоверение за уникалност на

име на политическа партия

Приети със Заповед №  3349 от 27.11.2014 г. на Председателя на Софийски градски 
съд

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези вътрешни правила уреждат условията и реда за издаване на 
удостоверения за уникалност на име на политическа партия от Софийски 
градски съд, на основание чл. 15, ал. 4 от Закона за политическите партии.

II. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 Удостоверението за уникалност на име на политическа партия по чл. 
15, ал. 3, т.9 от Закона за политическите партии се издава по заявление, 
входирано в Обща регистратура на Софийски градски съд:

1. от всеки пълнолетен български гражданин, при първоначална 
регистрация на политическа партия, или

2. от председателя на политическата партия или от изрично 
упълномощено от него лице, при промяна в наименованието на 
регистрирана политическа партия.

Чл.З. Заявлението по чл.2, т. 1 съдържа: трите имена и ЕГН на заявителя, 
пълното наименование на политическата партия и абревиатурата (ако има 
такава) по образец съгласно приложение №1.



Чл.4. Заявлението по чл. 2, т.2 съдържа освен данните по чл.З и старото 
наименование на политическата партия по образец съгласно приложение 
№ 2 .

Чл.5. (1) Наименованието на политическата партия и абревиатурата се 
изписват на български език.

(2) В наименованието е допустима употребата на арабски и римски 
цифри, като за допустими се считат знаците 0,1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 1, V, X, 
L, С, D, М.

(3) При проверка за уникалност на наименованието автоматично се 
игнорират съюзи и препинателни знаци като: тире, обикновени скоби, 
наклонена черта, точка, запетая и др., изразът „политическа партия”, ако е 
включено в наименованието;

(4) Абревиатури, които се състоят от по-малко от два символа, не се 
проверяват и запазват.

III. ЗАПАЗВАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.6. (1) Софийски градски съд запазва по поредността на постъпилите 
заявления в обща регистратура на СГС заявеното наименование на 
политическа партия, след проверка в регистъра на политическите партии и 
списъка на запазените имена, извършена от длъжностно лице, назначено 
със заповед на председателя на Софийски градски съд, когато

1 .наименованието и / или абревиатурата на политическата партия не 
е запазено;

2 в името на политическата партия няма повторения на 
наименованието и/или абревиатурата на вече регистрирана партия.

(2) Софийски градски съд изготвя служебна справка за извършена 
проверка на име на политическа партия, когато е открито повторение на 
наименование и/или абревиатура на друга партия,чрез прибавяне към него 
на думи, букви, цифри, числа или други знаци по образец съгласно 
приложение № 5.

(3) Изготвените справки се класират и съхраняват от длъжностното 
лице в деловодството на политическите партии, като до същите не се 
предоставя достъп на граждани, юридически лица и други организации.



Чл.7. (1) Софийски градски съд не запазва наименование на политическа 
партия, когато е открито повторение с името и/или абревиатурата на друга 
политическа партия, включително когато разликата се състои в прибавяне 
към него на думи, букви, цифри, числа или други знаци.
(2) Преценката за законосъобразност по чл.14, ал.2 3I11I се извършва от 
Заместник-председателя и Ръководител на Търговско отделение на 
Софийски градски съд, а в негово отсъствие -  от натоварен с изрична 
заповед на административния ръководител друг съдия от същото 
отделение.

IV. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ИМЕ И 

УНИКАЛНОСТ НА НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.8. Въз основа на запазеното наименование на политическа партия 
Софийски градски съд издава удостоверение с изходящ номер и дата за 
уникалност на име на политическа партия по образец съобразно с 
приложение № 3.

Чл.9. Софийски градски съд издава удостоверение с изходящ номер и дата 
за проверка на име на политическа партия, с което удостоверява, дали 
името е свободно, както и че не запазва заявеното наименование на 
политическа партия, по образец по приложение № 4.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАПАЗВАНЕТО

Чл.10. Запазеното наименование на политическа партия има действие по 
отношение на всички.

Чл.11. Запазването на наименование на политическа партия има действие 
за срок от една година, считано от датата на издаване на удостоверението 
за уникалност на наименованието и съставлява пречка за запазването му от 
друго лице за срока на действието му и за регистрация на политическа



партия под същото наименование.

Чл.12. Ако до изтичането на срока по чл. 11 запазеното наименование не е 
използвано чрез вписване при първоначални регистрация на политическа 
партия или на промени в наименованието на вече регистрирана такава, 
Софийски градски съд служебно го освобождава от списъка на запазените 
имена и същото може да бъде запазено от други правни субекти.

Чл.13. При отказ за регистрация в регистъра на политическите партии и 
отказ за вписване на промени в наименованието на политическа партия, 
запазеното наименование на политическа партия се освобождава от 
списъка на запазените имена и същото може да бъде запазено от деня, 
следващ датата на влизане в сила на постановения съдебен акт.

Чл.14. При прекратяване на политическа партия на основание чл.38 от ЗПП 
действието на запазено наименование на политическа партия се прекратява 
и наименованието се освобождава от списъка на запазените имена. Същото 
може да бъде запазено отново от деня, следващ датата на вписване на 
решението за прекратяване в Регистъра на политическите партии.

Чл.15. В срок от десет работни дни преди изтичане на срока на действие на 
издаденото удостоверение може да се поиска запазване на наименованието 
за срок от още една година. Подновяване не се допуска повече от три пъти.



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 По силата на тези Вътрешни правила, Софийски градски съд:
1. Води електронен регистър на запазените имена на политически партии и 
техните абревиатури;
2. Съхранява списъка на запазените имена и абревиатури за срок от десет 
години, в деловодство „Политически партии“ .
3. Изготвя образци по чл. 3, 4, 6, 8 и 9, които са неразделна част от 
настоящите правила.

§2. (1) За издаване на удостоверение за проверка на име и за уникалност на 
наименование на политическа партия, които се вписват в регистъра по § 1, 
се заплаща държавна такса в размер на 50 лева, вносими по сметката на 
Софийски градски съд, на основание чл. 26 от Тарифата за държавните 
такси, които се събират от съдилищата.

§3. Доказателствата за платена държавна такса се представят при подаване 
на заявлението.

§4. (1) Тези правила се прилагат и по отношение на заявленията и 
удостоверенията, издадени до приемането им, като срокът по чл. 11 тече и 
по отношение на запазените до влизането му в сила имена на политически 
партии, считано от датата на издаване на съответното удостоверение.
(2) Когато срокът по чл. 11 е изтекъл към момента на приемането на 
настоящите правила, без името да е било използвано чрез вписване на 
първоначална регистрация на политическа партия или на промени в 
наименованието на вече регистрирана такава, действието на запазването се 
прекратява автоматично считано от публикуване на настоящите правила. В 
тези случаи наименованията могат да бъдат запазени свободно от трети 
лица, а заявителят може да подаде ново заявление за запазване на 
наименование на политическа партия, по реда на настоящия правилник.

§5. Тези Правила влизат в сила от деня на издаване на заповедта на 
Председателя на Софийски Градски съд за приемането им и се публикуват 
чрез обявяване на интернет страницата на съда.



До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
на Софийски Градски съд

ЗАЯВЛЕНИЕ

от
/трите имена на молителя /заявителя/

ЕГН:
Уважаеми г-жо/г-н/ Председател,
Моля, на основание чл. 15, ал. 3,т.9 от ЗПП да ми бъде издадено, по 
определения от СГС ред, удостоверение за уникалност на име на 
политическа партия с
Наименование:
Абревиатура:
/наименованието на партията и абревиатурата се изписват четливо на 
български език/.

Същото ми е необходимо за регистрацията на политическата партия в 
регистъра на СГС.

Дата: Подпис:

Дата на получаване: Подпис на получателя:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Забележка: Удостоверението за уникалност на името на 1111 се получава 
лично от заявителя или от упълномощено от него лице.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
На Софийски Градски съд

З А Я В Л Е Н И Е

от
/трите имена на заявителя/
ЕГН
Уважаеми г-жо/г-н/ Председател,
Моля, на основание чл.15,ал. 3,т.9 от 31111 да ми бъде издадено, по 
определения от СГС ред, удостоверение за уникалност на име на 
политическа партия, както следва:
Наименование:
Абревиатура:
/наименованието на партията и абревиатурата се изписват четливо на 
български език/.

Същото ми е необходимо във връзка с промяната в наименованието на 
политическа партия:
регистрирана по ф.д. № ..... / .........г състав.

Дата: Подпис:

Дата на получаване Подпис на получателя:

Забележка: У достоверението за уникалност на името на 1111 се получава 
лично от заявителя или от упълномощено от него лице.



Софийски Градски съд. Търговско отделение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Изх. № ...........  /.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УНИКАЛНОСТ НА ИМЕ

Софийски градски съд, Търговско отделение, с настоящото удостоверява, 
че заявеното име (наименование) на политическа партия:

С абревиатура:

не повтаря наименованието или абревиатурата на друга партия, вкл. чрез 
прибавянето към него на думи, букви, цифри, числа или други знаци.
Проверката е извършена в регистъра на политическите партии и списъка 
със запазените наименования.
Името (наименованието) е запазено за срок от една година, считано от 
датата на издаване на настоящото удостоверение. Ако в този срок не 
постъпи заявление за регистрация на партията (или не бъде вписана 
промяна на наименованието), правото върху запазеното наименование се 
прекратява.

Настоящото удостоверение за уникалност на име се издава на

Зам.председател на Софийски Градски 
съд и Ръководител на Търговско 
отделение:

/ /



Софийски Градски съд. Търговско отделение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Изх. № .............. / ..........

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ИМЕ

Софийски градски съд, Търговско отделение, с настоящото 
удостоверява, че след извършена проверка в регистъра на 
политическите партии и запазените наименования,
НЕ ЗАПАЗВА заявеното име (наименование) на политическа партия:

С абревиатура:...................................... ...........
тъй като съвпада с наименованието или абревиатурата на друга партия, 
вкл. чрез прибавянето към него на думи, букви, цифри, числа или други 
знаци, както следва:
Проверката е извършена в регистъра на политическите партии и 
списъка със запазените наименования.

Настоящото удостоверение за проверка на име се издава на:

Зам.председател на Софийски Градски съд 
и Ръководител на Търговско 
отделение:

/ /



Софийски градски съд, Търговско отделение

Образец 5

Служебна справка за извършена проверка на име 
(наименование) на политическа партия

При извършена проверка в регистъра на политическите партии и списъка на 
запазените наименования на името (наименованието):

С абревиатура:

е открито повтаряне на името (наименованието) или абревиатурата на друга партия, 
чрез прибавянето към него на думи, букви, цифри, числа или други знаци, както 
следва:

Проверката е извършена в регистъра на политическите партии и списъка със 
запазените наименования.

Изготвил справката:

Преценка за законосъобразност по чл.14, ал.2 от Закона за политическите 
партии:

Председател на Търговско отделение: .
/ /


