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СЕР ТИФИКАТ 

ь::;-g� No ..... 1 ............ . 

l!/Ш М/7-дата ................. . 

На основание чл.9 т.6 от Устава и в съответствие с данните от Търговския регистър, 
Българската търговско-промишлена палата 

У Д О С Т О В Е Р Я В А, че 

търговско представителство с наименование MИКС (MIX), седалище: SanktPeterburg, 
Руска Федерация е вписано в Единния търговски регистър на Българската търговско-
промишлена палата под NO 0000145887 с решение от 05.09.2017 

Булстат: 177228346 

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

Адреси и телефони на представителството в Р България: 
Облает Бургас, община Бургас 
пощ. код 8000, гр. Бургас 
ул. Шейново, 10, ап. 211 
Моб. тел: 0882 558 785 
Email: a1601@mail.ru; 

С фера на дейност: услуги, търговия 

Дейности за делови контакти: 

търговия на дребно с материали за боядисване и лакиране в специализирани магазини 

търговия на едро с дървен материал и строителни материали

ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ПРАВ О на Ч.Л. в България: 
ФИО, Търговски представител 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ПЪЛНОМОЩИЯ в Р България: 
ФИО, Търговски представител 
да упражнява от името на МИКС ООД следните пълномощия свързани с откриване 
регистрация и дейност на търговско представителство на МИКС ООД в Република 
България; - да участва при откриване на търговско представителство на МИКС ООД в 
Република България, определяне на неговото местонахождение, срок на дейност; да 
извършва действия, свързани с откриването и регистрацията на търговско 
представителство на МИКС ООД в Република България- пред Българска търговско
промишлена палата, пред Търговския регистър при Агенция 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 МИКС ООД пред всички официални 
лица/физически и юридически/, организации и учреждения/държавни, общински, 
данъчни, съдебни и др./ на Република България, в това число пред Българската 
търговско-промишлена палата, Търговския регистър при Агенция по вписванията на 
Република България, Регистър Булстат, НАП, КАТ, отдел Миграция, 
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нотариуси и други компетентни органи, по въпроси, свързани с откриване, 
регистрация и дейност на търговско представителство на дружеството на територията 
на Република България по установения от законодателството на Република България 

ред, като съставя, подписва, подава и получава от името на МИКС ООД всички 
необходими документи, включително данъчни декларации, молби и удостоверения за 
актуално състояние, за наличие или липса на задължения и др., за издаване на преписи 
и дубликати и др. подобни. - да преупълномощава трети лица с правата по настоящото 
пълномощно/ако упълномощителят желае да даде това право/. Това пълномощно да се 
тълкува изцяло в полза на правото на пълномощника да представлява 
упълномощителя. Настоящото пълномощно е безсрочно. 

Обстоятелствата в сертификата са доказани от чуждестранното дружество, съгласно 
разпоредбите на чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Република България. 

Настоящият сертификат се издава на МИКС, за представяне пред посолство на 
Република България в Русия. 




