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ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ЗАЯВКА 
издаване на Код на доставчик в Кодификационната система на НАТО 

(NCAGE кодове)
Това е искане за:  нова регистрация  изменение в регистрация

NCAGE код: ЕИК: DUNS:

1. Наименование на организацията/фирмата:

На български език:

На английски език (или изписано на латиница) за базата-данни на НАТО

2. Адрес по регистрация:

Страна: Област: Община:

Град: Пощенски код: Пощенска кутия:

Адрес:

3. Адрес за кореспонденция: 
(попълва се ако е различен от посочения в т.2)

Страна: Област: Община:

Град: Пощенски код: Пощенска кутия:

Адрес:

4. Адрес на английски език/латиница за базата-данни на НАТО: 
(Задължително се попълва от желаещите да се регистрират е регистъра SAM на правителството на САЩ)

Страна: Област: Община:

Град: Пощенски код: Пощенска кутия:

Адрес:

5. Контакти:
Телефон: E-mail:

Факс: WEB адрес:

6. Основна дейност на фирмата:

7. Код на основната дейност на фирмата съгласно Класификация на 
    икономическите дейности (КИД 2008) на НСИ: 
    (https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008.pdf)

8. Принадлежност към друга отганизация: да не

9. Ако отговорът на въпрос 8 е ДА - Наименование:



Стр. 2 от 2URI 2243

 Желая да получа резултат от административна услуга:

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


Стр.  от 
Приложение № 5 към чл. 12, ал. 1
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ЗАЯВКАиздаване на Код на доставчик в Кодификационната система на НАТО(NCAGE кодове)
Това е искане за: 
1. Наименование на организацията/фирмата:
2. Адрес по регистрация:
3. Адрес за кореспонденция:(попълва се ако е различен от посочения в т.2)
4. Адрес на английски език/латиница за базата-данни на НАТО:(Задължително се попълва от желаещите да се регистрират е регистъра SAM на правителството на САЩ)
5. Контакти:
6. Основна дейност на фирмата:
7. Код на основната дейност на фирмата съгласно Класификация на    икономическите дейности (КИД 2008) на НСИ:    (https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008.pdf)
8. Принадлежност към друга отганизация:
9. Ако отговорът на въпрос 8 е ДА - Наименование:
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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