
Стр. 1 от 2URI 1597

Образец № 17a съгласно чл. 24, ал. 2, т. 5 и  чл. 24, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ

Изходящ № и дата на декларацията: 
(попълва се от декларатора)

Входящ № и дата на подаване на декларацията1: 
(попълва се от Министерство на икономиката и индустрията)

ДЕКЛАРАЦИЯ

I. От получателя:

Име на получателя: ЕИК:

Адрес: ж.к., ул., №:

Населено място: Пощенски код: Мобилен тел.
№:

Телефон №: Факс №: e-mail:

Изходящ номер и дата на заявлението за трансфер:

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ2 :

1. За трансфера на изделията по горепосоченото заявление предоставям копие на издадено/

публикувано от компетентните органи на
(посочва се държавата на изпращача):

индивидуално разрешение за трансфер №

глобално разрешение за трансфер №

национално генерално разрешение за трансфер, публикувано на интернет адрес:

(попълва се интернет адрес, на който е публикувано разрешението)

удостоверение за трансфер №

друг вид документ:

Име Длъжност: Подпис: Печат:

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.

2. Съгласно чл. 24, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ се задължавам ако към датата на 

подаване на горепосоченото заявление за издаване на удостоверение за трансфер на 

продукти, свързани с отбраната,  държавата на изпращача не е издала документа по чл. 

24, ал. 2, т. 5, да предоставя документа в срок до 15 дни от датата на издаването му.



Стр. 2 от 2URI 1597

Име Длъжност: Подпис: Печат:

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Дата на създаване 28.03.2022 г.Версия 1

Дата:


Стр.  от 
Образец № 17a съгласно чл. 24, ал. 2, т. 5 и  чл. 24, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ
Изходящ № и дата на декларацията:
(попълва се от декларатора)
Входящ № и дата на подаване на декларацията1:
(попълва се от Министерство на икономиката и индустрията)
ДЕКЛАРАЦИЯ
I. От получателя:
Име на получателя:
ЕИК:
Адрес: ж.к., ул., №:
Населено място:
Пощенски код:
Мобилен тел.№:
Телефон №:
Факс №:
e-mail:
Изходящ номер и дата на заявлението за трансфер:
ДОЛУПОДПИСАНИЯТ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ2 :
1. За трансфера на изделията по горепосоченото заявление предоставям копие на издадено/
(посочва се държавата на изпращача):
(попълва се интернет адрес, на който е публикувано разрешението)
Име
Длъжност:
Подпис:
Печат:
Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
2. Съгласно чл. 24, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ се задължавам ако към датата на подаване на горепосоченото заявление за издаване на удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната,  държавата на изпращача не е издала документа по чл. 24, ал. 2, т. 5, да предоставя документа в срок до 15 дни от датата на издаването му.
Име
Длъжност:
Подпис:
Печат:
Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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