ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА ........................................................................................................
(вписва се наименованието на чуждестранното лице)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл.24, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ и
чл.1 т.4 от Правилника за вписване в Единния търговски регистър на БТПП,
желая да регистрирам търговско представителство на чуждестранно лице с
наименование ........................................................................................................
..................................................................................................................................
и седалище .............................................................................................................
(вписва се държава и град по седалището на чуждестранното лице)
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

а/ официален документ удостоверяващ актуалното състояние на
чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган по
регистрацията, съгласно националното му законодателство, заверен за
автентичност и придружен с легализиран превод на български език.
Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди
представянето му в БТПП;
б/ в случай, че в посочения в б. „а“ официален документ няма данни за
лицата, представляващи дружеството, се представя втори официален
документ, издаден от компетентния орган по регистрацията на
чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство,
удостоверяващ лицата, представляващи и управляващи чуждестранното
лице, заверен за автентичност и придружен с легализиран превод на
български език;
в/ решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване
на търговско представителство в Р България по смисъла на чл. 24, ал. 1 от
ЗНИ, показващ, че е запознат със статута му „неюридическо лице“ без право
на стопанска дейност, придружено с превод на български език;
г/ нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен
препис от същото, издадено от законния представител на чуждестранното
лице по регистрацията, с което се упълномощава друго лице да регистрира
и/или да управлява дейността на търговското представителство в РБългария
и се посочва обемът на представителните му права. Пълномощното следва
да е заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на
български език;

д/ образци в оригинал/и от подписите на представителите на
търговското представителство в Р България, заверени нотариално, или
положени пред оторизиран служител от отдел “Търговски регистър” на БТПП
в София, или в РТПП/К. Ако образците от подписите са заверени от нотариус
в чужбина, се удостоверяват за автентичност и се придружават с
легализиран превод на български език;
е/ документ за икономическа активност на чуждестранното лице за
предходните две години преди регистрацията на представителството в
БТПП, установена с някой от следните документи:
1) референция от обслужваща банка с превод на български език
или
2) копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и
разходите за предходните две календарни години, заверени за вярност с
оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те
представител/и на чуждестранното лице, придружени с превод на
български език или
3) декларация (Д1) по образец на БТПП с нотариално заверен
подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с
превод на български език, съдържаща данни за предходните две
календарни години за реализирани дейности по основни икономически
показатели и финансови резултати, или
4) декларация (Д2) по образец на БТПП с нотариално заверен
подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в
която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база
данни на английски език (ако има такава), съдържаща счетоводните
отчети на чуждестранното лице за предходните две календарни години, за
проверка за наличността им от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази
възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може
технически да се реализира.

ж/ документ за данъчна изрядност на чуждестранното лице за
предходните
две
календарни
години,
преди
регистрацията
на
представителството в БТПП, установена с някой от следните документи:
1) удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от
компетентния държавен орган на страната, по седалището на
чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство,
заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български
език, или
2) декларация (Д3) по образец на БТПП от законния/те
представител/и на чуждестранното лице, регистрирало търговско
представителство, с нотариално заверен/и подпис/и, в която е декларирана
липсата на данъчни задължения за предходните две календарни години,
придружена с превод на български език, или
3) декларация (Д4) по образец на БТПП с нотариално заверен
подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с
превод на български език, в която се посочва електронен адрес на
общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава),
поддържана от компетентния, съгласно националното законодателство,
държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице,
за проверка наличието на такава информация от отдел „Търговски
регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато
такава проверка може технически да се реализира.

з/ планирани дейности на представителството, установени със следните
документи:
1) обосновка за необходимостта от съществуване на търговско
представителство, съдържаща цели и задачи на представителството,
подписана от законния/те представител/и на чуждестранното лице и
подпечатана с печата на чуждестранното лице, придружена с превод на
български език;
2) годишни програми (за текущата и за следващата календарни
години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на
търговското представителство в Р България, подписани и подпечатани от
законния/те представител/и на чуждестранното лице, обосноваващи
необходимостта за изпълнението им от заявения брой лица, вписани като
търговски представители, придружени с превод на български език;

и/ документ за внесена такса за регистрация на Търговското
представителство, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни
от БТПП
Сумата може да бъде заплатена:

в брой в касата на Палатата – ул.“Искър“ № 9, София, или

преведена по банков път:
BIC: UNCR BGSF
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, пл.”Света Неделя” № 7, София, или


по електронен път: https://www.bcci.bg/newtariff.html#it2

При желание за получаване на готовото решение от БТПП по пощата, моля да ни
информирате за това и да доплатите към цената на услугата 6.00 лв /с ДДС/ за
покриване на пощенските разходи.

к. Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП

С УВАЖЕНИЕ:

...................
(дата)

Изисквания относно заверка за автентичност и легализация:
Документите по б.б. „а“ и „б“, след издаването им от съответния компетентен
орган съгласно националното законодателство на чуждестранното лице,
следва да бъдат заверени за автентичност, алтернативно от:
 Министерство на външните работи на издаващата държава и
Консулската служба към Посолството на Р България в тази
държава;
 Консулската служба към Посолството на издаващата държава в
Р България и Дирекция „Консулски отношение“ при МВнР на
РБългария (в случаите, когато документите не са заверени в
издаващата държава и това се допуска от нея);
 от друга Консулска служба, представляваща интересите на
издаващата държава в РБългария (ако тя няма акредитирана
такава в страната) и Дирекция „Консулски отношение“ при МВнР
на РБългария;.
След заверката за автентичност, документити трябва да бъдат преведени на
български език от оторизиран български преводач, а подписът на преводача
следва да бъде заверен от български нотариус.
Документите по б.б. „г“, „д“, „е“ и „ж“, след заверката им пред нотариус в
чуждата държава, също трябва да бъдат заверени за автентичност по
описания по-горе ред и придружени с легализиран превод на български език.
Документите по б.б. „г“, „д“, „е“ и „ж“ могат да бъдат заверени и пред
български нотариус в присъствие на преводач, ако е необходимо, в случаите,
когато законният представител на чуждестранното лице се намира в Р
България.
Опцията се прилага и за упълномощено/и лице/а, ако се намира/т в
РБългария за изпълнение на изискването по б. „д“.
Когато документът е издаден от държава, страна по Конвенцията за
премахване на изискването на легализация на чуждестранни публични
актове /Хагската конвенция/ и върху него е поставен в оригинал „апостил“,
документът не се нуждае от последващи заверки, но трябва да бъде
придружен с легализиран превод на български език.
Когато документът е издаден от държава, с която Р България има подписан
договор за правна помощ и документът е с оригинален подпис и печат на
съответните компетентни органи, същият не се нуждае от последващи
заверки, но трябва да бъде придружен с легализиран превод на български
език.

Д1

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/та
...........................................................................................................................
паспорт № ......................... издаден на ....................... от ............................. ,
валидност ..........................................
или
лична карта № ........................ издадена на ...................................................
от ................................................... с валидност до .........................................
в качеството си на законен представител (директор, управител, др.) на
чуждестранно дружество с наименование
............................................................................................................................
............................................................................................................................
и седалище: ..................................................................................
регистрирало търговско представителство в Единния търговски регистър на
БТПП под № ............................ / ..............................
БУЛСТАТ .....................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че
През предходната/ните ...................... календарна/и година/и управляваното
от мен дружество е осъществявало стопанска дейност в сферата на
.......................................................................................................................... и
е реализирало финансови резултати както следва:
Сума на активите ..............................................................................................
Сума на собствения капитал ..........................................................................
Оборот/приходи от оперативна дейност .......................................................
Печалба/загуба ................................................................................................
Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна
отговорност.
Декларатор:
/подпис/
/Следва нотариална заверка на подписа на
законния представител/
......................
дата

Д2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/та
...........................................................................................................................
паспорт № ......................... издаден на ....................... от ............................. ,
валидност ..........................................
или
лична карта № ........................ издадена на ...................................................
от ................................................... с валидност до .........................................
в качеството си на законен представител (директор, управител, др.) на
чуждестранно дружество с наименование
............................................................................................................................
............................................................................................................................
и седалище: ..................................................................................
регистрирало търговско представителство в Единния търговски регистър на
БТПП под № ............................ / ..............................
БУЛСТАТ .....................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че
На електронен адрес .…….................................…………..........................….
е публикуван счетоводният отчет на представляваното от мен дружество за
предходната/ните ................................................... календарна/и година/и.
Електронната база данни е общодостъпна и на английски език.
Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна
отговорност.
Декларатор:
/подпис/
/Следва нотариална заверка на подписа на
законния представител/
......................
дата

Д3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/та
...........................................................................................................................
паспорт № ......................... издаден на ....................... от ............................. ,
валидност ..........................................
или
лична карта № ........................ издадена на ...................................................
от ................................................... с валидност до .........................................
в качеството си на законен представител (директор, управител, др.) на
чуждестранно дружество с наименование
............................................................................................................................
............................................................................................................................
и седалище: ..................................................................................
регистрирало търговско представителство в Единния търговски регистър на
БТПП под № ............................ / ..............................
БУЛСТАТ .....................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че
управляваното от мен дружество няма данъчни
календарната/ните ...................................... година/и.

задължения

Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна
отговорност.
Декларатор:
/подпис/
/Следва нотариална заверка на подписа на
законния представител/
......................
дата

за

Д4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/та
...........................................................................................................................
паспорт № ......................... издаден на ....................... от ............................. ,
валидност ..........................................
или
лична карта № ........................ издадена на ...................................................
от ................................................... с валидност до .........................................
в качеството си на законен представител (директор, управител, др.) на
чуждестранно дружество с наименование
............................................................................................................................
............................................................................................................................
и седалище: ..................................................................................
регистрирало търговско представителство в Единния търговски регистър на
БТПП под № ............................ / ..............................
БУЛСТАТ .....................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че
на електронен адрес ......................................................................................
на ......................................................................................................................
/компетентен орган съгласно националното законодателство/
е публикувана информация за данъчната изрядност на представляваното от
мен дружество. Електронната база данни е общодостъпна на английски език.
Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна
отговорност.
Декларатор:
/подпис/
/Следва нотариална заверка на подписа на
законния представител/
......................
дата

