
 

   Българо-Испанска Търговска Камара 

                Заявление за членство  

 

Наименование на организация/дружество/ или на физическо лице 

 

Идентификационен номер по ЗДДС/БУЛСТАТ за СНЦ/Паспортни данни  и ЕГН за 

физически лица 

 

ЕИК/Фирмено дело за СНЦ 

 

Седалище и адрес на управление за организации/адресна регистрация за физически 

лица 

 

  Фиксиран телефон                                         Мобилен телефон 

                                  

     Web 

                                                                 

 E-mail: 

 



 

Управител или упълномощен представител 

 

 

Лице за контакт 

 

 

 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

С настоящето моля да бъда вписан като член на Българо-Испанската Търговска 

Камара. 

Декларирам, че съм запознат и приемам условията за членство и действащия Устав, 

които поемам като ангажименти да спазвам. 

Декларирам, че не съм осъждан и че не разполагам с информация да са заведени 

съдебни дела на мое име. 

Задължавам се да заплатя определения от ръководните органи на сдружението 

годишен членски внос за текущата година в срок до 10 дни от представяне на 

настоящето заявление плащане по банков път по сметка на сдружението.  

Информиран съм, че моето приемане като член на Камарата е подчинено на решение 

от страна на Управителния съвет, което не подлежи на преразглеждане. 

                                                       

        Дата    

  

                           Подпис и печат 

 

 

Моля, върнете формуляра попълнен и подписан на info@bgescc.com 

 

mailto:info@bgescc.com


Физически лица                                                                                              200.00лв.  

Юридически лица ЕООД/ООД с персонал до 10 човека                   500.00лв.  

Юридически лица ЕООД/ООД/АД/ЕАД/Асоциации/Консорциуми/Камари  

с персонал от 10 до 50 човека                                                                     720.00лв.  

Юридически лица ЕООД/ООД/АД/ЕАД/Асоциации/Консорциуми/Камари  

с персонал над  50 човека                                                                          1050.00лв. 

Членове Спонсори                                                                                           1900.00лв.  

                   Банкова сметка         IBAN     BG19FINV91501216707547 

                   Банка                             FINVBGSF 

                                                            Българо-Испанска Търговска Камара 

 

 

 

 

 

Приложение №1-Фирмен профил 

Сектор на извършената дейност 

Описание на дейността 

Година на учредяване Собствен капитал: 

Годишен оборот(Млн .лв.):  до1       1-10     10-50      50-100      над100 

Брой служители:  до10     10-50        50-100       над 100 

Териториален обхват на 

дейността: 

 местен          национален          международен 



Извършвате ли дейност в 

Испания? 

 да                   не 

Ако да, посочете откога 

Ако да, посочете вида на месната структура: 

 търговски агент    дистрибутор/вносител 

 смесено дружество      краен клиент 

 доставчик/производител 

 друго(посочете) 

 

Основна насока на бизнеса с 

Испания/България 

 внос            износ           сътрудничество 

Ако е сътрудничество, моля посочете фирмите, 

представляващи интерес(напр. смесено дружество, 

лицензионен договор и др.)……………………………. 

 

 

 

Евентуални материали и информация за фирмата с рекламна и промоционална цел 

Фирмено лого: 
 на хартиен носител                 в електронен формат 

Брошури: 
 на хартиен носител                 в електронен формат 

Фирмени периодични 

издания:  да                                              не 

Предпочитан език за 

кореспонденция: 
 български         испански         английски 

Членство в други асоциации: 
 да                                    не 

Ако да, посочете кои 



Упълномощавам БИТК да съхранява данните за представляваното от мен дружество 

и да ги ползва за цели, посочени в нейния устав. 

                                                                   

Дата                                                        Подпис и печат 

 

 

 

Как се става член? 

 

Членството в Българо-Испанската Търговска Камара е годишно, изтича в рамките на 

една календарна година, считано от датата на заявяване и се подновява 

автоматично в случай, че не постъпи уведомление за друго. 

Желаещите да станат членове на Камарата следва да попълнят формуляра за 

членство и да го изпратят по e-mail на адрес: info@bgescc.com 

Информираме Ви, че заплащането на членски внос става по банков път, като 

действащото законодателство предвижда издаване на сертификат за членство( не е 

предвидено издаване на данъчна фактура). 
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