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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на икономиката

З А Я В Л Е Н И Е 
за включване в база данни на кандидатите за участие в международни 

процедури на НАТО

На вниманието на: 

  

Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност" 

Отдел "НАТО и икономически аспекти на сигурността" 

Адрес: гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 

Факс: 02 988 0727 

02 980 4711

1. Данни за физическото/ юридическото лице:

Име:         

Български език Английски език

Единен идентификационен код (ЕИК):

Адрес за кореспонденция (моля посочете 

пощенски код на населеното място):
  

Български език Английски език

Телефон:

Факс:

E-mail:

2. Лице за контакт във връзка с международните Телефон:

процедури на НАТО (моля изпишете името на кирилица и латиница): Факс:

E-mail:
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3. Област на възможно участие (предлагани стоки и услуги) – моля посочете кода и 

наименованието на позицията съгласно Национална класификация на икономическите дейности:

4. Моля представете в резюме дейността си – информация за професионалния опит в 

областта, в която желаете да участвате. (Ако е необходимо допълнително място, продължете на 

отделен лист.)

5. Приложени документи: 

1. Декларации от управителя и членовете на управителните и контролните органи, че не са 

лишени от право да упражняват търговска дейност 

2. Декларация от управителя, че дружеството няма ликвидни и изискуеми задължения към 

физически или юридически лица 

3.Доказателства за търговска репутация – информация, доказваща изпълнението на сключени 

договори, както и препоръки, референции, сочещи наличието на професионална способност в 

областта на потенциално участие, за последните три години 

4. Сертификат за въведена система за управление на качеството (при наличие на такъв)

Желая да получа резултат от административната услуга:

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 30.11.2020 г.Версия 1

Дата:

(име и длъжност)
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На вниманието на:
 
Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"
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1. Данни за физическото/ юридическото лице:
Име:       
Български език
Английски език
Единен идентификационен код (ЕИК):
Адрес за кореспонденция (моля посочете пощенски код на населеното място):
Български език
Английски език
Телефон:
Факс:
E-mail:
2. Лице за контакт във връзка с международните 
Телефон:
процедури на НАТО (моля изпишете името на кирилица и латиница):
Факс:
E-mail:
3. Област на възможно участие (предлагани стоки и услуги) – моля посочете кода и наименованието на позицията съгласно Национална класификация на икономическите дейности:
4. Моля представете в резюме дейността си – информация за професионалния опит в областта, в която желаете да участвате. (Ако е необходимо допълнително място, продължете на отделен лист.)
5. Приложени документи:
1. Декларации от управителя и членовете на управителните и контролните органи, че не са лишени от право да упражняват търговска дейност
2. Декларация от управителя, че дружеството няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица
3.Доказателства за търговска репутация – информация, доказваща изпълнението на сключени договори, както и препоръки, референции, сочещи наличието на професионална способност в областта на потенциално участие, за последните три години
4. Сертификат за въведена система за управление на качеството (при наличие на такъв)
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
(име и длъжност)
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