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Р Е Ш Е Н ИЕ 

ЗА ВПИСВА НЕ В ЕДИН НИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР 

НА БЪЛГАР СКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

No 0000166790/04.09.2015 

На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите, 

чл.9 т.14 от Устава на Българската търговско-промишлена палата и чл.2 

ал.2 от Правилника за вписване в Единния Търговски регистър на БТПП, 

Председателят на БТПП 

РЕШИ: 

Вписва се Търговско представителство с наименование ОБЪЕКТИВ 
(OBJEKТIV} 
седалище Volgograd, Руска Федерация 

Булстат: 176574575 

Правен статут на търговското представителство: неюридическо лице без право на 
стопанска дейност. 

Чуждестранното лице, чието представителство се вписва с настоящото 
решение е с наименование ОБЪЕКТИВ, дружество с ограничена отговорност 
регистрирано Единен държавен регистър на юридическите лица NO 
1113442420477 

Адреси и телефони на чуждестранното лице: 
Държава - Руска Федерация, град - Volgograd, пощ. код: 400131 
адрес: str. Gagarina, d. 7 
Телефон и. (код/номер): + 7 8442332814 
Email: info@iuyt.ru 

Адреси и телефони на представителството в Р България:
Облает Бургас, община Бургас 
пощ. код 8000, гр. Бургас 
ул. ФЕрдинадова, 14, офис 28 
Моб. тел: 0886 37 77 28 
Email: oxana-nik@yandex.ru 

Сфера на дейност: тьрговия 

Дейности эа делови контакти: 
тьрговия на дребно с фотоапаратура 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ПЪЛНОМОЩИЯ в Р България: 
ФИО, Търговски представител 
Паспорт No 0000000, издаден на 19.11.2012 от УФМС 659, Руска Федерация, рождена 
дата 16.07.1975 
Гражданство: Руска Федерация 
тьрг.представител, упълномощен да упражнява от името на ОБЪЕКТИВ ООД следните 
пълномощия, свързани с откриване, регистрация и дейност на тьрговско 
представителство ОБЪЕКТИВ ООД в Република България: да извършва действия, 

София 1058, ул. ,.Искър" 9, тел.: 02/ 987 26 31, 02/ 8117 400, факс: 02/ 987 32 09 

E-mail· bcci@bcci.bg, Web: www.bcci.bg



свързани с откриването и регистрацията на търговско представителство на ОБЪЕКТИВ 
ООД в Република България - пред Българската търговско-промишлена палата, пред 
Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, пред 
Регистър Булстат, НАП, пред нотариуси и други институции по въпроси, свързани с 
подписване, подаване, получаване на декларации, заявления, удостоверения и други 
документи; да представлява търговското представителство на ОБЪЕКТИВ ООД пред 
всички официални, държавни, административни, финансови, данъчни органи на 
Република България, в това число пред Българската търговско-промишлена палата, 
Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България, Регистър 
Булстат, НАП, пред нотариуси, пред различни компетентни органи по въпроси, 
свързани с дейността на търговското представителство; да изготвя, подписва, подава 
заявления, декларации, справки, уведомления и други документи/техни дубликати, 
копия/ от името на търговското представителство на ОБЪЕКТИВ ООД, да плаща 
необходимите данъци, такси, мита, да извършва други плащания, свързани с 
финансовата дейност на търговското представителство, предвидени от действащото 
законодателство на Република България; да открива и закрива различни сметки в 
банки в Република България; да извършва всички действия, свързани със защита на 
интересите на търговското представителство на ОБЪЕКТИВ ООД пред съответните 
финансови институции, да оперира без ограничение с всички парични суми по тези 
сметки; да сключва от името на търговското представителство на ОБЪЕКТИВ ООД 
договори по всички предложени от банката финансови и нефинансови услуги; да 
защитава интересите на търговското представителство на ОБЪЕКТИВ ООД. Действието 
на настоящото пълномощно не може да бъде ограничено от недостатъчни пълномощия 
или неточност в тяхното посочване, тъй ката изредените пълномощия по настоящото 
пълномощно са примерни, а не изчерпателни. Пълномощното се издава за срок от пет 
години, считано от 12.12.2013 година. С правата по настоящото пълномощно не могат 
да се преупълномощават трети лица. 

ФИО, Търговски представител 
Паспорт No 00000000, издаден на 04.02.2014 от ФМС 77001, Руска Федерация, рождена 
дата 12.05.1972 
Гражданство: Руска Федерация 

търговски представител, с право да упражнява от името на ОБЪЕКТиВ оод следните 

права, свързани с откриване, регистрация и дейност на тър�овското представителство 

на ОБЪЕКТиВ оод в Република България: - да извършва деиствия, свързани с

откриване и регистрация на търговско представителство на ОБЪЕКТиВ ООД в

Република България в отношенията с Българската търговско-промишлена палата, пред 

търговския регистър при Агенция по вписвания на Република България, пред Регистър 

БУЛСТАТ, НАП, пред нотариуси и други, по въпроси, свързани с подписване, 
подаване, получаване на декларации, заявления, удостоверения и други документи; - 
да представлява търговското представителство на ОБЪЕКТиВ ООД пред всички 
официални, държавни, административни, финансови, данъчни органи в Република 
България, в това число Българската търговско-промишлена палата, Търговския 
регистър при Агенция по вписване на Република България, Регистър БУЛСТАТ, НАП, 
пред нотариуси, други компетентни органи, по въпроси, сързани с дейността на 
търговското представителство; - да заплаща необходимите данъци, такси, мита, да 
извършва други плащания, свързани с дейността на търговското представителство на 
ОБЪЕКТиВ ООД, предвидени в действащото законодателство на Република България; -
да защищава интересите на търговското представителство на ОБЪЕКТиВ ООД. 
Действието на настоящото пълномощно не може да бъде ограничено поради 
непосочени пълномощия или неточности в тяхното посочване, тъй ката изброяването 
на пълномощията по настоящото пълномощно е примерно, а не изчерпателно. 
Пълномощното се издава за срок от десет години. С правата по настоящото 
пълномощно не може да се преупълномощават трети лица. ВАЛИДНО ДО 12.03.2024 г. 




