
ЗАЯВКА

От 
(име - представител, управител, изп. директор, председател, др.)

Представител на (фирма, сдружение, търговско представителство, друго):

ЕИК (БУЛСТАТ):  

за изготвяне, подписване, представяне в службите за административен 
контрол на чужденците и получаване на покана/и декларация/и за 
бизнес-пътуване на чужденци в РБългария, като следва:

І. Данни за канещото лице (български търговец, сдружение, търговско 
представителство, други)

Наименование и правна форма: 

Седалище:
Област, община: 

Адрес (код, населено място, улица, №, бл., вх., ап.): 

Телефон: факс: телекс:

Е-mail:

Представляван/о от (имена по ЛК или паспорт и длъжност): 

ЕГН (ЛНЧ):

Гражданство:

№ от дата валидност: 

Декларирам, че мога да осигуря програмата, пребиваването и настанява-
нето на изброените по-долу лица, с които съм в делови отношения за 
срок           дни, за времето от         до     . 
  
Забележки: 
Максимален срок - 90 дни; 
Валидност на поканата - 6 месеца от датата на заявката; 
Формат на датата: дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy)

В случй че представляващият фирмата е чуждестранно лице:

Документ за самоличност:

initiator:office@pcci.bg;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a4d11d8f4448444ea33087f94d7d9e3f



ІІ. Данни за поканеното лице: (попълват се на латиница)

Имена по паспорт: 

Гражданин на: Дата на раждане:

Представител на: (Вид и наименование на търговеца ЕТ, ЕООД, ООД, АД, 
КД, сдружение, друго: 

Седалище на фирмата: Държава:

Район, щат, провинция и други:

Населено място: 

улица, №, бл., вх., ап.:

Телефон: факс: телекс:

Чужденецът се придружава от: (членове на семейството, секретар, 
шофьор,преводач, друг помощен персонал)

Декларирам, че ми е известно: 
В срок 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам 
адресно поканените от мен чужденци, като представя и настоящата декларация, 
ако не са настанени в хотел. Всички допълнително възникнали разходи на 
поканените от мен лица за пребиваване в Република България и завръщане в 
държавата, в която живеят, ще бъдат за моя сметка (включително транспортни, 
лечебни, обезщетения за нанесени вреди и др.). 
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313  
от Наказателния кодекс.

Подпис и печат на представителя, 
или упълномощено от него лице, 
чийто спесимен от подпис са 
представени в Търговския регистър 
на БТПП. Печатът и подписът не 
трябва да се припокриват !!!

№ Имена по паспорт Гражданин на Дата на раждане

Дата:

ЗАБЕЛЕЖКИ 
* Полетата оградени в червен контур са задължителни! 
* Заявката задължително се попълва на компютър, след което: 
1. РАЗПЕЧАТВА се, подписва се от лице представляващо заявителя и се подпечатва. Предоставя 
се на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив в оригинал или по e-mail, като сканирано копие. 
2. ИЗПРАЩА се и неподписаната електронна форма, за да се избегнат технически и правописни 
грешки при попълването на поканата. Приемат се и заявки, подписани с електронен подпис.


ЗАЯВКА
(име - представител, управител, изп. директор, председател, др.)
Представител на (фирма, сдружение, търговско представителство, друго):
за изготвяне, подписване, представяне в службите за административен контрол на чужденците и получаване на покана/и декларация/и за бизнес-пътуване на чужденци в РБългария, като следва:
І. Данни за канещото лице (български търговец, сдружение, търговско представителство, други)
Наименование и правна форма: 
Седалище:
Адрес (код, населено място, улица, №, бл., вх., ап.): 
Представляван/о от (имена по ЛК или паспорт и длъжност): 
Декларирам, че мога да осигуря програмата, пребиваването и настанява-нето на изброените по-долу лица, с които съм в делови отношения за
срок           дни, за времето от                                 до                             .
 
Забележки:Максимален срок - 90 дни;Валидност на поканата - 6 месеца от датата на заявката;
Формат на датата: дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy)
В случй че представляващият фирмата е чуждестранно лице:
Документ за самоличност:
ІІ. Данни за поканеното лице: (попълват се на латиница)
Представител на: (Вид и наименование на търговеца ЕТ, ЕООД, ООД, АД, КД, сдружение, друго: 
Седалище на фирмата:
Чужденецът се придружава от: (членове на семейството, секретар, шофьор,преводач, друг помощен персонал)
Декларирам, че ми е известно:В срок 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам адресно поканените от мен чужденци, като представя и настоящата декларация, ако не са настанени в хотел. Всички допълнително възникнали разходи на поканените от мен лица за пребиваване в Република България и завръщане в държавата, в която живеят, ще бъдат за моя сметка (включително транспортни, лечебни, обезщетения за нанесени вреди и др.).
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс.
Подпис и печат на представителя, или упълномощено от него лице, чийто спесимен от подпис са представени в Търговския регистър на БТПП. Печатът и подписът не трябва да се припокриват !!!
№
Имена по паспорт
Гражданин на
Дата на раждане
ЗАБЕЛЕЖКИ
* Полетата оградени в червен контур са задължителни!
* Заявката задължително се попълва на компютър, след което:
1. РАЗПЕЧАТВА се, подписва се от лице представляващо заявителя и се подпечатва. Предоставя се на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив в оригинал или по e-mail, като сканирано копие. 
2. ИЗПРАЩА се и неподписаната електронна форма, за да се избегнат технически и правописни грешки при попълването на поканата. Приемат се и заявки, подписани с електронен подпис.
ЗАЯВКА
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