
 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО 

Собственик на Форевър бизнес (СФБ) може при определени условия да регистрира 
контролирано търговско дружество, което да е носител на неговото/нейното договорно 
отношение с ФЛПБ. Контролирано търговско дружество (наричано по-долу 
„Търговското дружество“) се определя като дружество с ограничена отговорност (ЕООД 
или ООД), притежавано от титуляря в Молбата за регистрация на собствен Форевър 
бизнес (договора) или, ако това е одобрено от ФЛПБ, от двама съдружници, като и 
двамата трябва да са директно ангажирани с ежедневните оперативни дела на Форевър 
бизнеса. Собственикът на Форевър бизнес има право да възложи дейността си на 
Търговско дружество еднократно, като титулярят в молбата за регистрация на 
собствен Форевър бизнес (договора) трябва да притежава поне 50% (петдесет 
процента) участие в Търговското дружество. 

Разрешаването на еднократно възлагане на дейността на Търговско дружество 
представлява специално право, което се дава на СФБ, с цел по-успешното управление 
на неговите/нейните местни бизнес дела. Това право не може да бъде разширявано или 
използвано за други освен предвидените цели. Всяка злоупотреба с това право ще води 
до прекратяване на регистрацията. В допълнение към спазването на всички стандартни 
изисквания за отношенията между СФБ и ФЛПБ, както и Фирмената политика на ФЛПБ, 
физическото лице собственик на Форевър бизнес ще трябва да сключи Договор за 
собствен Форевър бизнес чрез търговско дружество, който ще допълва, ще бъде 
инкорпориран и ще се счита за част от Молбата за регистрация на собствен Форевър 
бизнес (договора), и ще очертава допълнителните условия, при които СФБ се съгласява 
да действа чрез Търговско дружество. Договорът за собствен Форевър бизнес чрез 
търговско дружество е приложен към настоящия документ. 

Собственикът на Форевър бизнес е лично отговорен за търсенето на професионален 
съвет относно учредяването на Търговско дружество, данъчните аспекти на това и 
други потенциални правни въпроси. ФЛПБ изрично се отказва от всякаква отговорност, 
отнасяща се до решението на СФБ да извършва дейност чрез Търговско дружество. 
ФЛПБ няма да дава потвърждения, нито ще предоставя каквито и да е данъчни, 
счетоводни или правни съвети, отнасящи се до възлагането на договорното отношение 
на Търговско дружество. Моля имайте предвид, че фактът, че във Форевър сте вписан 
като собственик на Форевър бизнес, който извършва дейността си чрез Търговско 
дружество, не ви дава законово право да извършвате търговска дейност. Ваше 
задължение е да се сдобиете с такова законово право, включително и да получите 
нужните разрешения и лицензи, за да извършвате дейността си чрез Търговско 
дружество. СФБ носи отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки, извънредни 
или предвидими вреди, както и за всякакви други загуби, настъпили или понесени от 
СФБ в резултат на прехвърлянето на договорното отношение от негово лично име на 
Търговско дружество. Всички Фирмени политики са в сила и са приложими за СФБ, 
извършващ дейност чрез Търговско дружество, включително техните ограничителни 
разпоредби и забранените дейности, които дават основания за прекратяване на 
регистрацията. 

 
  



 

ДОГОВОР ЗА СОБСТВЕН ФОРЕВЪР БИЗНЕС ЧРЕЗ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО 

       Регистрационен номер:      
Пълно наименование на Търговското дружество  
(Да се посочва в кореспонденцията) Име на титуляря:      
  
 Име на втория СФБ:      

  
Адрес на управление Град Пощенски код 
  
Търговското дружество е  А) Дружество с ограничена отговорност  Б) Друг вид (посочете) 

  

  

               
Единен идентификационен код  Данъчен номер 

               
Основен съдружник % участие в собствеността 
(Трябва да бъде титулярят, подписал молбата за регистрация на собствен Форевър бизнес) 

               
Телефонен номер на основния съдружник Email адрес на основния съдружник 

 
Този Договор за собствен Форевър бизнес чрез търговско дружество („Договорът”) влиза в сила на  

  г., между Търговското дружество, описано по-горе (наричано по-нататък „Търговското 
дружество” и „Форевър Ливинг Продъктс България” ЕООД (наричано по-нататък „Форевър България”), 
регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130556751, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Бурел” 41Б. Търговското дружество и Форевър 
България са наричани по-нататък поотделно „Страна” и заедно „Страни”.  

ФАКТИ - ПРЕАМБЮЛ 

Търговското дружество желае да стане собственик на Форевър бизнес. 

Търговското дружество декларира и се съгласява, че този Договор ще бъде допълващ, инкорпориран и считан 
за неразделна част от Молбата за регистрация на собствен Форевър бизнес/договора (наричана по-нататък 
„Регистрация“) от     г., подписана от         и 
Форевър България, и ще урежда допълнителните условия, при които собственикът на Форевър бизнес се 
съгласява да извършва неговата/нейната дейност (наричана по-долу „Дейността”) чрез Търговско дружество. 

Страните се договориха за следното: 

 
  



 

УСЛОВИЯ 
1. Този Договор е придружен от предхождаща го Регистрация като собственик на Форевър бизнес от     г., 

подписана от            .   
2. Титулярят, подписал Регистрацията, притежава минимум 50% (петдесет процента) участие в Търговското дружество и 

ще се счита за основен съдружник (наричан по-долу „Основен съдружник“). Ако Търговското дружество има двама 
съдружници, вторият съдружник, който не е Основен съдружник, както и каквато и да е промяна в собствеността на 
Търговското дружество, трябва да бъдат одобрени от Форевър България. Всякакви прехвърляния на собственост или 
други промени в собствеността, които не са одобрени от Форевър България, могат да доведат до прекратяване на 
Регистрацията във Форевър България. Възлагането на Дейността на Търговско дружество няма да се счита за 
прекратяване на Регистрацията като собственик на Форевър бизнес. В допълнение Основният съдружник трябва да бъде 
и законен представител на Търговското дружество, регистриран в Търговския регистър и едновременно с това 
непосредствено отговорен и ангажиран с текущата дейност  като собственик на Форевър бизнес. 

3. В случай, че СФБ, в чиято Регистрация е вписано само едно име, желае да възложи Дейността си на Търговско дружество, 
собственикът на Форевър бизнес трябва да бъде Основният съдружник и да притежава минимум 50% (петдесет 
процента) участие в Търговското дружество. Ако местното законодателство изисква в Търговското дружество да има 
двама съдружници, собственици или участници, такъв може да бъде добавен от Търговското дружество, но само с 
одобрението на Форевър България. 

4. Търговското дружество гарантира и се съгласява Основният съдружник да е единственото лице, упълномощено да 
представлява Търговското дружество пред Форевър България. Търговското дружество гарантира и се съгласява, че 
Форевър България може да разчита на всякаква информация, предоставена от Основния съдружник и да предприема 
съответни действия.  

5. Търговското дружество гарантира на Форевър България, че освен неговия Основен съдружник никой от неговите 
съдружници, директори, членове на ръководния персонал или техните съпрузи (наричани по -нататък заедно „Участници 
в Търговското дружество“) не са имали в миналото нито понастоящем имат отделно договорно отношение с Форевър 
България, освен ако това не е допустимо съгласно Фирмената политика и/или е одобрено писмено от Форевър България.  

6. Търговското дружество ще посочи изчерпателно всички свои собственици/съдружници в Приложение А, приложено към 
и представляващо неразделна част от този Договор.  

7. Търговското дружество разбира и се съгласява, че този Договор ще се счита за недействителен, ако не е подписан и 
изпълняван от Управляващия директор на Форевър България, като негов  надлежно оправомощен представител и че 
Форевър България си запазва правото да приеме или отхвърли по своя преценка всяка искане на титуляря за 
извършване на Дейност чрез Търговско дружество. В случай, че бъде прието от Форевър България, Търговското 
дружество ще стане собственик на Форевър бизнес във ФЛП България и всички плащания и други придобивки, дължащи 
се на усилията на подписания, свързани по какъвто и да е начин с Дейността, ще се считат за придобивки единствено и 
само на Търговското дружество, като нито Основният съдружник, нито Участниците в Търговското дружество, могат да 
имат в лично качество каквито и да е претенции към Форевър България. 

8. Търговското дружество признава и потвърждава на Форевър България, че прехвърляне/възлагане на 
собствеността/участието в Търговското дружество, което не е било одобрено от Форевър България, освен такова 
настъпило в случай на смърт на съдружник, ще доведе до автоматично прекратяване на регистрацията. Всякакви 
прехвърляния и възлагания на нечие участие в собствеността на Търговското дружество трябва да бъдат направени в 
съответствие с Фирмената политика на Форевър България. Основният съдружник трябва да уведоми предварително 
Форевър България в писмен вид за прехвърлянето и да получи неговото одобрение за това. Всякакво прехвърляне на 
дялове/собственост, извършено без одобрението на Форевър България, ще доведе до прекратяване на регистрацията 
във Форевър България.  

9. Търговското дружеството има право да прехвърли обратно Дейността на титуляря, подписал Регистрацията, или на 
друго физическо лице при спазване на Фирмената политика на Форевър България. Търговското дружество ще бъде 
еднолично отговорно за всички данъчни или правни последици, които могат да възникнат от прехвърлянето на 
Дейността обратно към титуляря или на друго физическо лице. 

10. Собственик на Форевър бизнес, който е международно спонсориран по смисъла на Фирмената политика на Форевър 
България, не може да създава отделни Търговски дружества, чрез които да извършва дейност на териториите на 
страните, в които същият е международно спонсориран.                                                        

 



 

11. Търговското дружество признава и се съгласява, че всяко прехвърляне на дялове/участие в собствеността му трябва 
да бъде извършено в съответствие с Фирмената политика на Форевър България само на един приобретател, одобрен от 
Форевър България. Всеки  опит на Основния съдружник или на друг съдружник да прехвърли участието си в учреденото 
Търговско дружество, свързано с регистрационния номер на собственика на Форевър бизнес, да увеличи броя на 
наследниците или приобретателите в нарушение на Фирмената политика на Форевър България, ще доведе до 
автоматично прекратяване на регистрацията, и в частност до прекратяване на лиценза за купуване и разпространение 
на продуктите на Форевър България.  

12. Всякакви придобивки, бонуси, комисионни и награди ще бъдат предоставени директно на Търговското дружество и 
Основният съдружник ще бъде лицето, оправомощено да ги получи от името на Търговското дружество. Форевър 
България няма да носи каквато и да е отговорност в случай, че Търговското дружество не изпълни задълженията си да 
разпредели точно печалбата между Участниците в търговското дружество или други лица, претендиращи, че са 
оправомощени да получат част от печалбата на Търговското дружество.  

13. Търговското дружество е еднолично отговорно за търсенето на професионален съвет относно учредяването на 
Търговското дружество, включително, но не само относно всякакви данъчни, счетоводни и правни въпроси.  Форевър 
България не поема никаква отговорност, отнасяща се до решението на собственика на Форевър бизнес да извършва 
дейност чрез Търговско дружество. Форевър България няма да дава потвърждения, нито ще предоставя каквито и да е 
данъчни, счетоводни или правни съвети, отнасящи се до  възлагането на Дейността на Търговско дружество. 
Търговското дружество се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва Форевър България от всякакви загуби и 
отговорност, породени от каквито и да е претенции в резултат от извършване на Дейността в Форевър България чрез 
Търговско дружество. Търговското дружество трябва да има данъчна регистрация и се съгласява да извършва 
дейността си в съответствие с приложимите политики и местното законодателство на страната, в която Търговското 
дружество е учредено. 

14. В случай, че Търговското дружество е регистрирано по ЗДДС, или достигне законовия облагаем оборот за задължителна 
регистрация, между Форевър България и Търговското дружество се сключва допълнително споразумение към 
настоящия Договор. 

15. Търговското дружество признава и гарантира на Форевър България, че то и Участващите в него лица ще бъдат 
обвързани от всички действащи Фирмени политики на Форевър България, както и от последващите им изменения, 
включително ще бъдат обвързани от правилата за разрешаване на спорове предвидени във Фирмените политики. Всяко 
нарушение на Договора за собствен Форевър бизнес или на Фирмените политики от който и да е от Участниците в 
Търговското дружество ще се счита за нарушение, извършено от Търговското дружество и може да доведе до 
прекратяване на регистрацията.  

16. Търговското дружество гарантира на Форевър България, че никой от Участниците в Търговското дружество не е бил 
осъждан и срещу него не е било повдигано обвинение за извършено престъпление. В случай, че участник в Търговското 
дружество е осъден за каквото и да е престъпление с влязла в сила присъда, Форевър България може по своя преценка 
да прекрати едностранно регистрацията.  

17. Този Договор ще обвързва и наследниците и приобретателите на Страните.  

СТРАНИТЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ СА ПРОЧЕЛИ, РАЗБИРАТ И СА СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР. В ДОПЪЛНЕНИЕ 
СТРАНИТЕ ДЕКЛАРИРАТ И ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХ НЕ СА НАЛИЦЕ НИКАКВИ ЗАКОННИ ИЛИ ДОГОВОРНИ 
ПРЕЧКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТОЗИ ДОГОВОР.  

В потвърждение на това, Страните подписаха този Договор с дата на влизане в сила посочена по-горе. 

ЗА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО: ЗА ФОРЕВЪР БЪЛГАРИЯ: 

Подпис и печат:      Подпис и печат:      

Име:       Име:        

Длъжност:      Длъжност:      

Дата::       Дата:       

 



 

Приложение А 

Участие в Търговско дружество:  

Списък на всички физически лица, които притежават участие в Търговското дружество (собственици или 
съдружници). 

С подписването на настоящото приложение всяко от подписващите лица признава, декларира и се съгласява 
със следното: а) посочените по-долу собственици/съдружници притежават общо 100% от собствеността върху 
Търговското дружество; б) информацията, предоставена за всеки един от собствениците/съдружниците, е пълна 
и точна; в) всеки собственик/съдружник е получил екземпляр от Молбата за регистрация на собствен Форевър 
бизнес и Фирмената политика; д) като условие Форевър България да приеме Договор за собствен Форевър 
бизнес чрез търговско дружество и да позволи на собствениците/съдружниците да извършват Дейност чрез 
Търговско дружество, всеки собственик/съдружник признава и се съгласява, че той/тя ще бъде обвързан и ще 
спазва Фирмената политика и процедурите на Форевър България, включително правилата за разрешаване на 
спорове и други ограничителни клаузи, предвидени в тях; е) Основният съдружник, посочен по-долу, е 
единственото физическо лице, оправомощено да извършва каквито и да е действия от името на Търговското 
дружество във връзка с Договора за собствен Форевър бизнес, включително да изпълнява този Договор.  

Всеки собственик/съдружник, посочен по-долу, потвърждава, че е прочел и приема всички условия на този Договор, 
на Молбата за регистрация на собствен Форевър бизнес и на Фирмената политика на Форевър България.  

Всеки собственик/съдружник се съгласява, че той/тя е обвързан от и ще спазва Фирмената политика на Форевър 
България, условията на Молбата за регистрация на собствен Форевър бизнес и на настоящия Договор за собствен 
Форевър бизнес чрез търговско дружество. Всеки собственик/съдружник декларира и гарантира, че той/тя ще се 
въздържа от извършване на каквито и да е действия, които могат да доведат до прекратяване на регистрацията.  

Основен съдружник (три имена ): ____________________________________________________________________________  

Участие:  

Процент от собствеността върху Търговското дружество:       

Подпис и печат:  

Дата:  

 

Съдружник (три имена):          

Участие:   

Процент от собствеността върху Търговското дружество:       

Подпис и печат:  

Дата:  


