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Изх. № Дата: Приложение № 3
            (попълва се от фирмата-заявител) 

ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 
И ИНДУСТРИЯТА  
ДИРЕКЦИЯ “МЕЖДУНАРОДНО  
КОНТРОЛИРАНА ТЪРГОВИЯ И СИГУРНОСТ”

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за класифициране на изделия и технологии

От:
(собственик на фирмата, управител, изп. директор или упълномощено лице)

длъжност във фирма  ЕИК:

гр. ул/ж.к. №
телефон: e-mail:

Моля за Вашето становище по класифициране на заявените от нас изделия за 
транзит превоз брокерска сделка

Данни за изпращача: 
 (наименование на чуждестранния изпращач, точен адрес ) 

Данни за получателя:
(наименование на чуждестранния получател, точен адрес )

Данни за крайния потребител: 
 ( наименование на крайния потребител и адрес, когато той е различен от получателя)

Описание на изделията/технологиите 
(модел, тип, CAS)

Код на стоката 
(Тарифен №)

Позиция на съвпадение в:  
- Приложениe І на Регламент ЕС № 2021/821 
и/или 
- Списък на продуктите, свързани с отбраната 
(ПМС 204/2018)

+ - Забележка: при повече изделия същите се изброяват в отделно приложение в 2 екз. с подпис на декларатора,  съдържащо 
описание на изделията, количество и митнически код на стоката (Приложение І на Регламент ЕС № 2021/821 и/или 

Списъка на продуктите, свързани с отбраната (ПМС 204/2018))

Маркирайте с Х верния отговр

1 Изброените изделия и технологии като цяло или част от тях са разработени или приспособени за 
военна крайна употреба или за производството на военни изделия

ДА НЕ

2

Наложено е оръжейно ембарго на държавата на купувача или на държавата на местоназначение, 
въведено с обща позиция или съвместно действие, приета(о) от Съвета на Европейския съюз или с 
решение на Организацията засигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, 
наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН

ДА НЕ

3 Изброените изделия и технологии като цяло или част от тях са разработени или приспособени за 
използване в ядрената област

ДА НЕ

4

Съществуват основателни причини изброените изделия и технологии като цяло или част от тях 
могат да бъдат използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, 
поддържане, съхранение и разпространение на химическо, билогическо или ядрено оръжия, или за 
ракети - носители на такива оръжия

ДА НЕ
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5
На основание на предишни бизнес отношения, съществуват основателни причини да се счита, че 
изброените изделия и технологии ще бъдат реекспортирани от получателя или заявения краен 
потребител, или заявената им крайна употреба ще бъде променена

ДА НЕ

6 Изброените изделия и технологии са проектирани или модифицирани за криптографиране, за 
криптографска техника или да изпълняват криптоаналитични функции 

ДА НЕ

Констатирани са следните разлики с позициите на съвпадение от списъка с контролирани изделия (Приложение І на 
Регламент ЕС № 2021/821 и/или Списъка на продуктите, свързани с отбраната (ПМС 204/2018)):

(попълват се разликите с контролираните изделия от Приложение І на Регламент ЕС № 2021/821 и/или Списъка на продуктите, 
свързани с отбраната (ПМС 204/2018)) 

Изброените изделия и технологии ще бъдат използвани от крайния потребител за: 
(описва се конкретната крайна употреба)

Маршрут на движение на изделията: 

Вид на транспорта: 

Планирана дата на преминаване през територията на България: 

Приложените характеристики и описание са от производителя на стоката и се отнасят за заявените за 
класифициране изделия и технологии в настоящата декларация. 

Долуподписаният, с настоящето заявление декларирам, че: 
представените от мен в това заявление данни и информация, и приложените документи са верни и напълно и 
вярно отразяват условията и страните по сделката;

съм запознат с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс за декларираните от мен данни с невярно 
съдържание.

Списък на приложените документи: 
 1. Данни от производителя (технически характеристики, каталожни данни, анализен сертификат за 
химически продукти) 
 2. Документи, потвърждаващи външнотърговската сделка (договор, поръчка от получателя; договор, 
фактура от изпращача, декларация за крайна употреба)   
 3. В случай, че заявлението не е подписано от ръководителя на дружеството, заявителят трябва да 
представи копие на нотариално заверено пълномощно за правото на упълномощения да изготвя, подписва и 
подава заявления за класифициране на изделия и технологии в МИ.

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 23.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
Изх. №
Дата:
Приложение № 3
        		  (попълва се от фирмата-заявител) 
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
И ИНДУСТРИЯТА 
ДИРЕКЦИЯ “МЕЖДУНАРОДНО 
КОНТРОЛИРАНА ТЪРГОВИЯ И СИГУРНОСТ”
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за класифициране на изделия и технологии
(собственик на фирмата, управител, изп. директор или упълномощено лице)
Моля за Вашето становище по класифициране на заявените от нас изделия за 
 (наименование на чуждестранния изпращач, точен адрес ) 
(наименование на чуждестранния получател, точен адрес )
 ( наименование на крайния потребител и адрес, когато той е различен от получателя)
Описание на изделията/технологиите
(модел, тип, CAS)
Код на стоката (Тарифен №)
Позиция на съвпадение в: 
- Приложениe І на Регламент ЕС № 2021/821
и/или
- Списък на продуктите, свързани с отбраната (ПМС 204/2018)
Забележка: при повече изделия същите се изброяват в отделно приложение в 2 екз. с подпис на декларатора,  съдържащо описание на изделията, количество и митнически код на стоката (Приложение І на Регламент ЕС № 2021/821 и/или Списъка на продуктите, свързани с отбраната (ПМС 204/2018))
Маркирайте с Х верния отговр
1
Изброените изделия и технологии като цяло или част от тях са разработени или приспособени за военна крайна употреба или за производството на военни изделия
2
Наложено е оръжейно ембарго на държавата на купувача или на държавата на местоназначение, въведено с обща позиция или съвместно действие, приета(о) от Съвета на Европейския съюз или с решение на Организацията засигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН
3
Изброените изделия и технологии като цяло или част от тях са разработени или приспособени за използване в ядрената област
4
Съществуват основателни причини изброените изделия и технологии като цяло или част от тях могат да бъдат използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, съхранение и разпространение на химическо, билогическо или ядрено оръжия, или за ракети - носители на такива оръжия
5
На основание на предишни бизнес отношения, съществуват основателни причини да се счита, че изброените изделия и технологии ще бъдат реекспортирани от получателя или заявения краен потребител, или заявената им крайна употреба ще бъде променена
6
Изброените изделия и технологии са проектирани или модифицирани за криптографиране, за криптографска техника или да изпълняват криптоаналитични функции 
Констатирани са следните разлики с позициите на съвпадение от списъка с контролирани изделия (Приложение І на Регламент ЕС № 2021/821 и/или Списъка на продуктите, свързани с отбраната (ПМС 204/2018)):
(попълват се разликите с контролираните изделия от Приложение І на Регламент ЕС № 2021/821 и/или Списъка на продуктите, свързани с отбраната (ПМС 204/2018)) 
(описва се конкретната крайна употреба)
Приложените характеристики и описание са от производителя на стоката и се отнасят за заявените за класифициране изделия и технологии в настоящата декларация. 
Долуподписаният, с настоящето заявление декларирам, че: 
Списък на приложените документи:
         1. Данни от производителя (технически характеристики, каталожни данни, анализен сертификат за химически продукти)
         2. Документи, потвърждаващи външнотърговската сделка (договор, поръчка от получателя; договор, фактура от изпращача, декларация за крайна употреба)          
         3. В случай, че заявлението не е подписано от ръководителя на дружеството, заявителят трябва да представи копие на нотариално заверено пълномощно за правото на упълномощения да изготвя, подписва и подава заявления за класифициране на изделия и технологии в МИ.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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