
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА БТПП 
 

I. РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ: 
 
 1. Наименование /на бълг. език/ ............................................................................................................. 
 /на латиница/ .............................................................................................................. 
 
 2. Съдебна регистрация: съдебно решение № ................/................, по ф.д. № ................/................. 
  на ................................................ съд. регистър ....................., партида ......................., 
  том ................, стр. ................. 
 
 3. ЕИК (БУЛСТАТ) ............................................ 4. Данъчен № ................................................................. 

 5. Регистрация по ДДС □ да □ не; 6. Регистрационен номер БТПП ..................................; 

 7. Регистрация на марка, № на регистрацията ........................../..........................., или № на заявката 
  .........................................../........................................., валидност ........................................................... 

 8. Фирмен префикс (ЕАН – 13) ................................................................................. 
 9. Лиценз № ......................../.........................., за каква дейност: .............................................................. 
  .................................................................................................... валидност ............................................. 

10. Членство в браншова/и/ организация/и/ □ да □ не; 
  ..................................................................................................................................................................... 
  (наименование/я/ на браншовата организация) 

11. Сертификат по ИСО 9000 □ да □ не; 

12. Притежава електронен подпис □ да □ не; 

13. Правна форма на регистрираното лице: 

 ЕДНОЛИЧЕН □ СЪБИРАТЕЛНО □ КОМАНДИТНО □ КОМАНДИТНО □ 

 ТЪРГОВЕЦ ДРУЖЕСТВО ДРУЖЕСТВО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ 

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО □ООД □ЕООД □АД □ЕАД 

ХОЛДИНГ □ООД □АД □КДА 

КОНСОРЦИУМ □ООД □АД □КД □КДА □Гражданско д-во 

КЛОН □ Клон на бълг. □ Клон на □ Представителство □ Гражданско д-во 
 търговец чуж ице по договор по ЗЗД д. л

КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ □ 

ДРУГИ □Институт/Университет □Предприятие □Юрид. лице с нестоп. цел □Други 

14. Форма на собственост и дялово участие: 

□Държавна □ Общинска □ Частна на бълг. □ На чужд. лица □ Кооперативна □Друга 

  дял в % дял в % лица дял в % дял в % дял в % дял в % 

   15. Държава:....................... 
   ........................................................................... 
16. Седалище: област........................................................., община ........................................................... 
  Адрес: пощенски код ........................, гр./село/ ......................................................................................, 
  ул. ................................................................................ № ............, бл. ............, вх. ............, ап. ............. 
  Код за автомат. набиране........................., тел.: ..................................................................................... 
  телекс: ..........................................., факс: ................................................................................................ 
  e-mail: ..........................................................., web site .............................................................................. 



  
17. Бизнес-адрес (ако е различен от седалището): област ......................................................................, 
  община........................................ пощенски код ..................... гр./село/ ................................................. 
  ул. ................................................................................ № ............, бл. ............, вх. ............, ап. ............. 
  Код за автомат. набиране........................., тел.: ..................................................................................... 
  телекс: ..........................................., факс: ................................................................................................ 
  e-mail: ..........................................................., web site .............................................................................. 
  
18. Уставен капитал: ............................................. 
 
19. Представители по регистрация: 
 
  Трите имена .............................................................................................................................................. 
  ЕГН/ЛНЧ ........................................................, данни от личната карта /паспорт, удостоверение за 

пребиваване/ серия................. № .........................................., изд. на ............................................... от 
......................................................................, валидност........................................................................... 

  Забележка: за повече представители, се прилага списък. За чужденците без ЛНЧ се вписва 
рождената дата и данните от националния им паспорт. 

 
20. Представители по специални пълномощия: 
 
  Трите имена .............................................................................................................................................. 
  ЕГН/ЛНЧ ........................................................, данни от личната карта /паспорт, удостоверение за 

пребиваване/ серия................. № .........................................., изд. на ............................................... от 
......................................................................, валидност........................................................................... 

  Забележка: за повече представители, се прилага списък. За чужденците без ЛНЧ се вписва 
рождената дата и данните от националния им паспорт. 

 
21. Съдружници: 
  За ФЛ 
 
  Трите имена .............................................................................................................................................. 
  ЕГН/ЛНЧ .............................................................., дял в % .................... 
 
  Трите имена .............................................................................................................................................. 
  ЕГН/ЛНЧ .............................................................., дял в % .................... 
 
  За ЮЛ 
 
  Наименование ........................................................................................................................................... 
  ЕИК (БУЛСТАТ) ......................................................., дял в % .................... 
 
  Наименование ........................................................................................................................................... 
  ЕИК (БУЛСТАТ) ......................................................., дял в % .................... 
  Забележка: за повече съдружници, се прилага списък. За чужденците без ЛНЧ се вписва 

рождената дата и данните от националния им паспорт. 
 
22. Банкови сметки: 
  в лева: 
 
  Наименование на банката ....................................................................................................................... 
  код ............................................. сметка № ............................................................................................... 
  Наименование на банката ....................................................................................................................... 
  код ............................................. сметка № ............................................................................................... 
 
  във валута: 
 
  Наименование на банката ....................................................................................................................... 
  код ............................................. сметка № ............................................................................................... 
  Наименование на банката ....................................................................................................................... 
  код ............................................. сметка № ............................................................................................... 
 



  
23. Брой на заетите лица: .................... 
 

24. II. ДЕЙНОСТИ НА ТЪРГОВЕЦА ЗА БИЗНЕС - КОНТАКТИ: 

  Отрасъл: □производство □търговия □услуги 

  приоритетно извършвани дейности (максимум три): 
  1. ................................................................................................................................................................. 
  2. ................................................................................................................................................................. 
  3. ................................................................................................................................................................. 
 

25. III. ОТКРИТИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КЛОНОВЕ, УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА  
В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА: 

   □да □не 

  1. ................................................................................................................................................................. 
  2. ................................................................................................................................................................. 
 

26. IV. ДАННИ ЗА ОСЪЩЕСТВЕН ВНОС-ИЗНОС НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ 
УСЛУГИ: 

  внос: 
  Вид стоки ................................................................................................................................................... 
  страни по вноса: ........................................................................................................................................ 
 
  износ: 
  Вид стоки ................................................................................................................................................... 
  страни по износа: ...................................................................................................................................... 
 
  услуги: 
  Вид на услугата: ........................................................................................................................................ 
  Държава ....................................................................................................., година ................................. 
 

27. V. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: 
ДАННИ ОТ БАЛАНСА (хил. лв.) 

  200..... г. 200..... г. 
1 СУМА НА АКТИВА   
2 СОБСТВЕН КАПИТАЛ   
3 ПЕЧАЛБА   
4 ЗАГУБА   
5 КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ   
6 ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ   
7 КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ   
 

ДАННИ ОТ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ (хил. лв.) 
 
  200..... г. 200..... г. 
8 НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ   
9 ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА   
10 РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА   
11 РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ   
 
 1. При попълване на финансовите показатели, БТПП се ангажира да Ви включи в ежегодната 

класация "Водещи 100 фирми и 50 холдинги в икономиката на България" за текущата година 
 2. Ако представите в Палатата годишен финансов отчет на магнитен носител, БТПП ще го 

публикува безплатно на сайта си. 
 



 
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ: 

28. Пряк член на БТПП □да □не 

29. Член на Регионална търговско-промишлена палата □да □не 
  ..................................................................................................................................................................... 
  (наименование на регионалната палата) 
 
30. Търговецът е правоприемник на: 
  ...................................................................................................................................................................., 
  което е било вписано в съдебния регистър с решение № ................................./.................................. 
  на ............................................................. съд, по ф.д ............................./......................... 
  Предишна регистрация в БТПП под № .............................................../................................................... 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ: 
  Долуподписаният ............................................................................... ЕГН /ЛНЧ/ ..................................., 
  представител, лична карта № ..........................., изд. на..........................от........................................... 
  /паспорт № ......................, изд. на ..................... от ........................; удостоверение за 
  пребиваване 
  № ............................ изд. на ........................ от ........................................, валидност............................. 
 
  ДЕКЛАРИРАМ: 
 1) верността на попълнените данни; 
 2) давам съгласието си данните да бъдат вписани в Единния търговски регистър на БТПП, който е 

доброволен и публичен и да бъдат включвани в предоставяните справки от регистъра; 
 3) Информиран съм, че база-данни "Търговски регистър" е включена в сайта на Палатата -

българска и английска версии. 
 4) В съответствие с чл. 6 от Закона за електронната търговия изразявам съгласие да получавам от 

БТПП непоискани търговски и други съобщения на посочения/те e-mail адрес/и: 
..................................................................................................................................................................... 

  ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
 1. Фотокопия от решенията за регистрация на търговеца в окръжния (градски) съд и удостоверение 

за актуално състояние. 
 2. Фотокопие от учредителния акт на търговеца (решение на органа, който го образува, 

учредителен договор, устав или друг акт, предвиден от закона). 
 3. Спесимен в оригинал от подписа на лицето (а), представляващо (и) търговеца, съгласно 

съдебното решение: 
  • заверен (и) нотариално или 
  • положен (и) пред упълномощен служител от Търговския регистър при БТПП. 
 4. Специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от 

него, от името на управляващия търговеца, съгласно съдебното решение, за други лица, 
оторизирани да подписват документи, свързани с външнотърговската дейност на търговеца. 

 5. Спесимен в оригинал от подписа на всяко от упълномощените лица: 
  • заверен нотариално или 
  • положен пред упълномощен служител от Търговския регистър при БТПП; 
  • удостоверен с подписа на представляващия търговеца, съгласно съдебно решение. 
 6. Фотокопия от документите за лиценз и регистрирана търговска марка. 
 7. Документът за внесена сума за регистрация (за промени по регистрацията), съгласно Тарифата 

за цените на услугите, предоставени от Палатата. 
  Сумата може да бъде заплатена в брой в касата на Палатата или преведена по банков път: 
  BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081  19, банка: "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК",  

пл. "Света Неделя" №7, София. 
  Забележка: 
 1. Приложенията по т.т. 1,2 и 6 могат да бъдат изпратени в БТПП по електронен път (на e-mail: 

tradereg@bcci.bg) чрез сканиране или по пощата или факс. 
 2. Приложенията по т.т. З, 4 и 5 могат да бъдат изпратени в БТПП по електронен път (на e-mail: 

tradereg@bcci.bg) ако са заверени с електронен подпис. 
 3. При промени в обстоятелствата по регистрацията се прилагат само документите, които доказват 

настъпилите промени. 

  Дата: ............................................    ПОДПИС: ............................................... 


