
 
Ф А.     

О Изх. № 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________ 

  

Р   /на дипломатическо представителство, консулство   

М   или представителство на международни организации/   

У Дата: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________ 

  

Л       

Я       

Р     ИСКАНЕ 

        

З     
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВНОС ИЛИ ПОКУПКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 
МАГАЗИНИ ЗА 

А     
ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, 
ПИВО, ВИНА И 

      
СПИРТНИ НАПИТКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, 
КОНСУЛСТВА ИЛИ 

"
Д 

    ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ъ   От: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______ 

Р     /ръководител на дипломатическо представителство, консулство или 

Ж     представителство на международна организация/ 

А     
Моля да бъде 
разрешен: 

      

В     
Вярното се 
задрасква с 
кръстче 

  X   

Е   
• - внос без 
заплащане на или 

•  - покупка от специализираните магазини 

Н   митни сборове за обслужване на Дипломатическия 

      корпус на следните стоки: 

П   № 
Търговско описание на 
стоката 

Количество(1) 

Р       /брой, късове, грам, литър/ 

О   1 2 3 

Т         

О         

К         

О         

Л"         

          

Н         

А         

          

М         

Вн         

Р         

Р         

          

2         

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      

      

Вярното се задрасква с 
кръстче 

X   

Б. Заверка на представителството, консулството или представителството на 

международна организация 

Подписаният:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или 

представителство на международна организация/ 

  

Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за служебно ползване. 

  

Упълномощавам г-н/г-
жа:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

ранг и длъжност _________________________________ № на личната карта 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

•  - да ме представлява пред митническите органи при оформяне вноса на стоките 

или 

•  - да закупи описаните по-горе стоки 
от________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________ 

/специализирания магазин за 
обслужване 

на Дипломатическия корпус/ 

Дата: Подпис: Печат на представителството: 

      

Вярното се задрасква с 
кръстче 

X   

В. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР(2) 

•  - положително •  - отрицателно 

Име и длъжност на лицето, издало 
становището:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  

Дата: Подпис: Печат на представителството: 

 
(1) Количеството на тютюневите изделия се посочва в брой късове за 

цигари, пури и пурети или в грамове за тютюн за пушене; количеството за пиво, 



вина и спиртни напитки се посочва в литри. 
(2) При покупка на стоките от специализираните магазини за 

обслужване на Дипломатическия корпус не се изисква становището на 
управление "Държавен протокол" на МВнР 
 
Ф А.     

О 
Изх. 
№ 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________ 

  

Р   /на дипломатическо представителство, консулство   

М   или представителство на международни организации/   

У Дата: 
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________ 

  

Л       

Я       

Р     ИСКАНЕ 

        

З     
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВНОС ИЛИ ПОКУПКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МАГАЗИНИ 
ЗА 

А     
ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, 
ПИВО, ВИНА И 

      
СПИРТНИ НАПИТКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА 
ИЛИ 

Л     ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И   От: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___ 

Ц     /ръководител на дипломатическо представителство, консулство или 

Е     представителство на международна организация/ 

Т     
Моля да бъде 
разрешен: 

      

О,     
Вярното се 
задрасква с 
кръстче 

  X   

    
• - внос без 
заплащане на или 

•  - покупка от специализираните магазини 

П   митни сборове за обслужване на Дипломатическия 

О     корпус на следните стоки: 

Д   № 
Търговско описание на 
стоката 

Количество(1) 

А       /брой, късове, грам, литър/ 

Л   1 2 3 

О         

          

И         

С         

К         

А         

Н         

Е         

Т         

О         

          

          

          

          



3         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      

      

Вярното се задрасква с 
кръстче 

X   

Б. Заверка на представителството, консулството или представителството на 

международна организация 

Подписаният:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или 

представителство на международна организация/ 

  

Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за служебно ползване. 

  

Упълномощавам г-н/г-
жа:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

ранг и длъжност _________________________________ № на личната карта 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

•  - да ме представлява пред митническите органи при оформяне вноса на стоките 

или 

•  - да закупи описаните по-горе стоки 
от________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________ 

/специализирания магазин за 
обслужване 

на Дипломатическия корпус/ 

Дата: Подпис: Печат на представителството: 

      

Вярното се задрасква с 
кръстче 

X   

В. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР(2) 

•  - положително •  - отрицателно 

Име и длъжност на лицето, издало 
становището:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  

Дата: Подпис: Печат на представителството: 



 
(1) Количеството на тютюневите изделия се посочва в брой късове за 

цигари, пури и пурети или в грамове за тютюн за пушене; количеството за пиво, 
вина и спиртни напитки се посочва в литри. 

(2) При покупка на стоките от специализираните магазини за 
обслужване на Дипломатическия корпус не се изисква становището на 
управление "Държавен протокол" на МВнР 
 
 


