До: Търговско - Промишлена Камара - Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Самара 7
ЕИК: 000478883
ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
за административно съдействие при издаване на покани-декларации
за бизнес-пътувания на чужденци в България
От: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(три имена, ЕГН)
Представител на ……………………………………………………………………………………………………………………...
(фирма, сдружение, търговско представителство, друго):
/моля изберете/
ЕИК (БУЛСТАТ): ........................................., в качеството на .................................................................................................
Желая да ползвам вашата комплексна административна услуга включваща изготвяне, подписване, представяне в
службите за административен контрол на чужденците и получаване на покана/и декларация/и за бизнес-пътуване
на чужденци в Република България, със следните данни:
І. ДАННИ НА КАНЕЩОТО ЛИЦЕ
(български търговец, сдружение, търговско представителство, други)
Вид и наименование: …………………………………………………………………………………………………………..........
(ЕТ, ЕООД, ООД, АД , СД, КД, …………………..)
Седалище: …………………………………………………………………………………………………………………….............
(област, община, населено място)
Адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………………
(населено място, улица, №, бл., вх., ап.)
Телефон: ………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………….
Представляван от: …………………………………………………………………………………………………………………….
(имена по лична карта или паспорт, длъжност и ЕГН)
(за чужденци) гражданство …………………………......................... и ЕНЧ: ………………………………................................
ДЕКЛАРИРАМ, че мога да осигуря програмата, пребиваването и настаняването за срок от ……… дни (до 90 дни) за
времето от ........................... до ............................ на изброените по-долу лица, с които съм в делови отношения.
ВАЖНО: Максималният срок, който можете да посочите е 90 дни. Валидността на поканата е 6 месеца от датата на заявката.
Формат на датата: дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy).

ІІ. ДАННИ НА ПОКАНЕНОТО ЛИЦЕ:
ВАЖНО: Моля обърнете внимание на коректното изписване на личните данни на поканените лица, в съответствие с данните от
техните документи за задгранично пътуване! Търговско-Промишлена Камара – Пловдив не носи отговорност за грешно
предоставени данни. Данните се попълват задължително на латиница!

Имена по документ за задгранично пътуване: ……………………………………………………………………………………..
Гражданин на: ………………… ………………………………...

Дата на раждане: ..................................

Представител на:
Вид и наименование на търговеца: ………………………………………………………………………………………………….
Седалище: ……………………………………………………………………………………………………………………………
(държава, район, щат, провинция и други)

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

Търговско – Промишлена Камара – Пловдив, ул. Самара № 7, ет. 3, ст. 12. За контакт: 032 908 991 / 032 908 990, e-mail: pokana@pcci.bg, www.pcci.bg

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

№

Имена по документ за задгранично пътуване

Гражданин на

Дата на раждане

1
2
3
4

Декларирам, че ми е известно, че:
1. В срок до 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.
2. 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.).
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния Кодекс.
4. Търговско – Промишлена Камара – Пловдив събира, съхранява и обработва предоставените от мен лични данни, съгласно
своята Политика за поверителност: http://pcci.bg/new/privacy-policy-bg/.

Указания за попълване и подаване на Искането:
Стъпка 1: ПОПЪЛВАНЕ
Заявителят попълва сваления .pdf електронен формуляр на Искането и го изпраща първоначално
неподписан, за ползване на данните за подготовка на Поканата от служител на Камарата:
– чрез бутона Изпрати в .pdf файла / или на адрес: pokana@pcci.bg.
Стъпка 2: ПОДПИСВАНЕ
Заявителят подписва вече попълнения формуляр на Искането с електронен подпис /от сивото полето
по-долу/ или го разпечатва, подписва собственоръчно и сканира.
Стъпка 3: ПОДАВАНЕ
Искането се предоставя на Търговско-Промишлена - Камара – Пловдив по един от следните начини:
3.1.Подписаното с е-подпис Искане се подава чрез бутон Изпрати или на адрес: pokana@pcci.bg.
3.2.Подписаното собственоръчно Искане се подава:
-

по еmail pokana@pcci.bg, като сканиран файл;
по куриер;
лично в офис на Камарата.

ИЗПРАТИ

РАЗПЕЧАТАЙ

ВАЖНО: Заявителят носи отговорност за верността на заявените данни!

/саморъчен подпис/

ВАЖНО: Можете да подпишете електронно като изберете с мишката
синьото поле и посочите валиден сертификат за подписване от Вашия
компютър.

Дата:...............................
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