
MOVEMENT CERTIFICATE 
СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИТЕ 

1. Exporter (Name, full address, country) 
Износител (Име, пълен адрес, страна) EUR. 1 N o n  0149943 

See notes overleaf before completing this form. 
Виж бележките на обратната страна преди попълване на формуляра. 

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) 
Получател (Име, пълен адрес, страна) (Попълването не е задължително) 

2. Certificate used in preferential trade between 
Сертификат, използван в преференциалната търговия между 

and (и) 

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 
(Посочват ce съответните страни, групи страни или територии) 

. Country, group of countries or territory in 
which the products are considered as 
originating. 
Страна, група страни или територия, 
от които се счита, че продуктите 
произхождат. 

5. Country, group of countries or territory 
of destination. 
Страна, група страни или територия 
на получаване. 

6. Transport details (Optional) 
Информация за транспорта (Попълването не е задължително) 

7. Remarks (забележки): 

(1) If goods 
are not packed, 
indicate 
number of 
articles or 
state «in bulk» 
as appropriate 

0 Ако стоките 
не са опаковани, 
посочете броят 
им или впишете 
„в насипно 
състояние" 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(1); Description of goods 
Пореден номер; Марки и номера, брой и вид на колетите('); Описание на стоките 

9. Gross mass 
(kg) or other 
measure 
(litres, m3, etc.) 
Бруто тегло 
(кг) или друга 
мярка 
(литри, м3и т. н.) 

10. Invoices 
(Optional) 
фактури 
(Попълването не 
е задължително) 

(2) Complete 
only where the 
regulations 
of the exporting 
country or 
territory require. 

f) Попълва ce 
само когато 
разпоредбите 
на страната 
или терито
рията на изно
са го изискват. 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT (МИТНИЧЕСКА ЗАВЕРКА) 

Declaration certified (Декларацията заверена) 

Export document f) (Износен документ f)) 
Form (Формуляр) № 

Of (на) 

Customs office (Митническо учреждение) 

Issuing country or territory (Издаваща страна или територия) 

Place and date (Място и дата) 

(Signature) (Подпис) 

Stamp 
(Печат) 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
I, the undersigned, declare that the goods described above 
meet the conditions required for the issue of this certificate. 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИЗНОСИТЕЛЯ 
Аз, долуподписаният декларирам, че описаните по - горе 
стоки отговарят на изискванията за издаване на този 
сертификат. 

(Place and date) (Място и дата) 

(Signature) (Подпис) 



13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 
ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА до: 
MINISTRY OF FINANCE 
GENERAL CUSTOMS DIRECTORATE 
47, G. S. Rakovski Str. 1202 Sofia, Bulgaria 

Verification of the authenticity and accuracy of this 
certificate is requested 
Проверка на автентичността и верността на този 
сертификат е поискана 

Place and date (Място и дата) 

Signature (Подпис) 

Stamp 
(Печат) 

14, RESULT OF VERIFICATION 
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕРКАТА 

Verification carried out shows that this certificate (1) 
Извършената проверка показва, че този сертификат: (') 

Q was issued by the customs office indicated and that the infor
mation contained therein is accurate 
е издаден от посоченото митническо учреждение и че 
информацията, съдържаща се в него е вярна 

Q does not meet the requirements as to authenticity and accuracy 
(see remarks appended) 
не отговаря на изискванията за автентичност и верност 
(виж приложените забележки) 

Place and date (Място и дата) 

Signature (Подпис) 

Stamp 
(Печат) 

(1) Insert X in the appropriate box 
(1) Впишете X в подходящата клетка 

NOTES 
БЕЛЕЖКИ 

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars 
and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the 
Customs authorities of the issuing country or territory. 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line 
must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions 
impossible. 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. 

1. Сертификатите не трябва да съдържат заличавания или думи, написани една върху друга. Всяка поправка трябва да бъде направена 
чрез зачеркване на неверните данни и добавяне на необходимите поправки. Всякакви такива поправки трябва да бъдат парафирани 
от лицето, попълнило сертификата и заверени от митническите власти на издаващата страна или територия. 

2. Не трябва да бъде оставяно празно място между отделните позиции, вписани в сертификата и всяка позиция трябва да бъде 
номерирана. Непосредствено под последната позиция трябва да бъде начертана хоризонтална линия. Всяко неизползвано място 
трябва да бъде зачертано по начин, който прави невъзможни всякакви последващи добавки. 

3. Стоките трябва да бъдат описани в съответствие c търговската практика и c достатъчни подробности, даващи възможност те да бъдат 
идентифицирани. 



0 If goods 
are not packed 
indicate 
number of 
articles or 
state «in bulk» 
as appropriate 

C) Ако стоките 
не са опаковани 
посочете броят 
им или впишете 
„в насипно 
състояние" 

(г) Complete 
only where the 
regulations 
of the exporting 
country or 
territory require. 

(*) Попълва ce 
само когато 
разпоредбите 
на страната 
или терито
рията на изно
са го изискват. 

MOVEMENT CERTIFICATE 
СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИТЕ 

1. Exporter (Name, full address, country) 
Износител (Име, пълен адрес, страна) EUR. 1 N o n  0149943 

See notes overleaf before completing this form. 
Виж бележките на обратната страна преди попълване на формуляра. 

. Consignee (Name, tull address, country) (Optional) 
Получател (Име, пълен адрес, страна) (Попълването не е задължително) 

. Transport details (Optional) 
Информация за транспорта (Попълването не е задължително) 

2. Certificate used in preferential trade between 
Сертификат, използван в преференциалната търговия между 

and (и) 

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 
(Посочват се съответните страни, групи страни или територии) 

4. Country, group of countries or territory in 
which the products are considered as 
originating. 
Страна, група страни или територия, 
от които се счита, че продуктите 
произхождат. 

5. Country, group of countries or territory 
of destination. 
Страна, група страни или територия 
на получаване. 

7. Remarks (забележки): 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(1); Description of goods 
Пореден номер; Марки и номера, брой и вид на колетите('); Описание на стоките 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT (МИТНИЧЕСКА ЗАВЕРКА) 

Declaration certified (Декларацията заверена) 

Export document f) (Износен документ (2)) 

Form (формуляр) № 

Of (на) 

Customs office (Митническо учреждение) 

Issuing country or territory (Издаваща страна или територия) 

Place and date (Място и дата) 

Stamp 
(Печат) 

9. Gross mass 
(kg) or other 
measure 
(litres, m3, etc.) 
Бруто тегло 
(кг) или друга 
мярка 
(литри, м3и т. н.) 

10. Invoices 
(Optional) 
Фактури 
(Попълването не 
е задължително) 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
I, the undersigned, declare that the goods described above 
meet the conditions required for the issue of this certificate. 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИЗНОСИТЕЛЯ 
Аз, долуподписаният декларирам, че описаните по - горе 
стоки отговарят на изискванията за издаване на този 
сертификат. 
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(Signature) (Подпис) 



13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 
ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА до: 
MINISTRY OF FINANCE 
GENERAL CUSTOMS DIRECTORATE 
47, G. S. Rakovski Str. 1202 Sofia, Bulgaria 

Verification of the authenticity and accuracy of this 
certificate is requested 
Проверка на автентичността и верността на този 
сертификат е поискана 

Place and date (Място и дата) 

Signature (Подпис) 

Stamp 
(Печат) 

14. RESULT OF VERIFICATION 
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕРКАТА 

Verification carried out shows that this certificate (') 
Извършената проверка показва, че този сертификат: (') 

• was issued by the customs office indicated and that the Infor
mation contained therein is accurate 
е издаден от посоченото митническо учреждение и че 
информацията, съдържаща се в него е вярна 

Q does not meet the requirements as to authenticity and accuracy 
(see remarks appended) 
не отговаря на изискванията за автентичност и верност 
(виж приложените забележки) 

Place and date (Място и дата) 

Signature (Подпис) 

Stamp 
(Печат) 

0 Insert X in the appropriate box 
(1) Впишете X в подходящата клетка 

NOTES 
БЕЛЕЖКИ 

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars 
and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the 
Customs authorities of the issuing country or territory. 

2. No spaces must be left between the Items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line 
must be drawn Immediately below the last Item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions 
impossible. 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. 

1. Сертификатите не трябва да съдържат заличавания или думи, написани една върху друга. Всяка поправка трябва да бъде направена 
чрез зачеркване на неверните данни и добавяне на необходимите поправки. Всякакви такива поправки трябва да бъдат парафирани 
от лицето, попълнило сертификата и заверени от митническите власти на издаващата страна или територия. 

2. Не трябва да бъде оставяно празно място между отделните позиции, вписани в сертификата и всяка позиция трябва да бъде 
номерирана. Непосредствено под последната позиция трябва да бъде начертана хоризонтална линия. Всяко неизползвано място 
трябва да бъде зачертано по начин, който прави невъзможни всякакви последващи добавки. 

3. Стоките трябва да бъдат описани в съответствие c търговската практика и c достатъчни подробности, даващи възможност те да бъдат 
идентифицирани. 



0 If goods 
are not packed, 
indicate 
number of 
articles or 
state «in bulk» 
as appropriate 

(') Ако стоките 
не са опаковани, 
посочете броят 
им или впишете 
„в насипно 
състояние" 

f) Complete 
only where the 
regulations 
of the exporting 
country or 
territory require. 

f) Попълва ce 
само когато 
разпоредбите 
на страната 
или терито
рията на изно
са го изискват. 

MOVEMENT CERTIFICATE 
СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИТЕ 

1. Exporter (Name, full address, country) 
Износител (Име, пълен адрес, страна) EUR. 1 N o n  0149943 

See notes overleaf before completing this form. 
Виж бележките на обратната страна преди попълване на формуляра. 

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) 
Получател (Име, пълен адрес, страна) (Попълването не е задължително) 

6. Transport details (Optional) 
Информация за транспорта (Попълването не е задължително) 

2. Certificate used in preferential trade between 
Сертификат, използван в преференциалната търговия между 

and (и) 

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 
(Посочват се съответните страни, групи страни или територии) 

4. Country, group of countries or territory in 
which the products are considered as 
originating. 
Страна, група страни или територия, 
от които се счита, че продуктите 
произхождат. 

5. Country, group of countries or territory 
of destination. 
Страна, група страни или територия 
на получаване. 

7. Remarks (забележки): 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages('); Description of goods 
Пореден номер; Марки и номера, брой и вид на колетите(1); Описание на стоките 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT (МИТНИЧЕСКА ЗАВЕРКА) 

Declaration certified (Декларацията заверена) 

Export document f) (Износен документ f)) 
Form (формуляр) № 

Of (на) 

Customs office (Митническо учреждение) 

Issuing country or territory (Издаваща страна или територия) 

Place and date (Място и дата) 

Stamp 
(Печат) 

(Signature) (Подпис) 

9. Gross mass 
(kg) or other 
measure 
(litres, m3, etc.) 
Бруто тегло 
(кг) или друга 
мярка 
(литри, м3и т. н.) 

10. Invoices 
(Optional) 
Фактури 
(Попълването не 
е задължително) 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
I, the undersigned, declare that the goods described above 
meet the conditions required for the issue of this certificate. 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИЗНОСИТЕЛЯ 
Аз, долуподписаният декларирам, че описаните по - горе 
стоки отговарят на изискванията за издаване на този 
сертификат. 

"(Placeärid dáte) '(Място и дата)'' 

1 
з 

(Signature) (Подпис) 



13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 
ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА до: 
MINISTRY OF FINANCE 
GENERAL CUSTOMS DIRECTORATE 
47, G. S. Rakovski Str. 1202 Sofia, Bulgaria 

Verification of the authenticity and accuracy of this 
certificate is requested 
Проверка на автентичността и верността на този 
сертификат е поискана 

Place and date (Място и дата) 

Signature (Подпис) 

Stamp 
(Печат) 

14. RESULT OF VERIFICATION 
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕРКАТА 

Verification carried out shows that this certificate (1) 
Извършената проверка показва, че този сертификат: (') 

• was issued by the customs office indicated and that the infor
mation contained therein is accurate 
е издаден от посоченото митническо учреждение и че 
информацията, съдържаща се в него е вярна 

Q does not meet the requirements as to authenticity and accuracy 
(see remarks appended) 
не отговаря на изискванията за автентичност и верност 
(виж приложените забележки) 

Place and date (Място и дата) 

Signature (Подпис) 

Stamp 
(Печат) 

0 Insert X in the appropriate box 
(1) Впишете X в подходящата клетка 

NOTES 
БЕЛЕЖКИ 

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars 
and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the 
Customs authorities of the issuing country or territory. 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line 
must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions 
impossible. 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. 

1. Сертификатите не трябва да съдържат заличавания или думи, написани една върху друга. Всяка поправка трябва да бъде направена 
чрез зачеркване на неверните данни и добавяне на необходимите поправки. Всякакви такива поправки трябва да бъдат парафирани 
от лицето, попълнило сертификата и заверени от митническите власти на издаващата страна или територия. 

2. Не трябва да бъде оставяно празно място между отделните позиции, вписани в сертификата и всяка позиция трябва да бъде 
номерирана. Непосредствено под последната позиция трябва да бъде начертана хоризонтална линия. Всяко неизползвано място 
трябва да бъде зачертано по начин, който прави невъзможни всякакви последващи добавки. 

3. Стоките трябва да бъдат описани в съответствие c търговската практика и c достатъчни подробности, даващи възможност те да бъдат 
идентифицирани. 



APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE 
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИТЕ 

1. Exporter (Name, full address, country) 
Износител (Име, пълен адрес, страна) EUR. 1 N o n  0149943 

See notes overleaf before completing this form. 
Виж бележките на обратната страна преди попълване на формуляра. 

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) 
Получател (Име, пълен адрес, страна) (Попълването не е задължително) 

2. Application for a certificate to be used in preferential trade between 
Искане за издаване на сертификат за ползване в преференциалната 
търговия между 

and (и) 

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 
(Посочват се съответните страни, групи страни или територии) 

4. Country, group of countries or territory in 
which the products are considered as 
originating. 
Страна, група страни или територия, 
от които се счита, че продуктите 
произхождат. 

5. Country, group of countries or territory 
of destination. 
Страна, група страни или територия 
на получаване. 

6. Transport details (Optional) 
Информация за транспорта (Попълването не е задължително) 

7. Remarks (забележки): 

(') If goods 
are not packed, 
indicate 
number of 
articles or 
state «in bulk » 
as appropriate 

(') Ако стоките 
не са опаковани, 
посочете броят 
им или впишете 
„в насипно 
състояние" 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(1); Description of goods 
Пореден номер; Марки и номера, брой и вид на колетите(1); Описание на стоките 

9. Gross mass 
(kg) or other 
measure 
(litres, m3, etc.) 
Бруто тегло 
(кг) или друга 
мярка 
(литри, м3и т. н.) 

10. Invoices 
(Optional) 
Фактури 
(Попълването не 
е задължително) 



DECLARATION BY THE EXPORTER 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗНОСИТЕЛЯ 

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf, 
Аз, долуподписаният износител на стоките, описани на другата страница, 

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate; 
ДЕКЛАРИРАМ, че стоките отговарят на условията, изисквани за издаването на приложения сертификат; 

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions: 
УТОЧНЯВАМ, както следва, обстоятелствата, които позволиха тези стоки да отговорят на горните условия: 

SUBMIT the following supporting documents (): 
ПРИЛАГАМ следните потвърждаващи документи (1): 

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these 
authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if 
required, to agree to any inspection of my accounts and to any check of the processes of 
manufacture of the above goods, carried out by the said authorities. 

ЗАДЪЛЖАВАМ се да представя, по молба на съответните власти, всякакви потвърждаващи доказателства, 
които тези власти могат да изискат за целите на издаване на приложения сертификат и се 
задължавам ако това се изисква, да се съглася на всяка проверка на производствения 
процес на горепосочените стоки, от страна на споменатите власти. 

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods. 
МОЛЯ за издаване на приложения сертификат за тези стоки. 

(Place and date) (Място и дата) 

(Signature) (Подпис) 

(1) For exampie: Import documents, movement certificates, invoices, manufacturer ' s declarations etc. ; referring to 
the products used in manufacture orto the goods re-exported in the same state. 

(1) Например: Документи за внос, сертификати за движение на стоки, фактури, декларации на производителите и т.н. 
относно продуктите, използвани в производството или стоките, реекспортирани в същото състояние. 



APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE 
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИТЕ 

1. Exporter (Name, full address, country) 
Износител (Име, пълен адрес, страна) EUR. 1 N o n  0149943 

See notes overleaf before completing this form. 
Виж бележките на обратната страна преди попълване на формуляра. 

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) 
Получател (Име, пълен адрес, страна) (Попълването не е задължително) 

2. Application for a certificate to be used in preferential trade between 
Искане за издаване на сертификат за ползване в преференциалната 
търговия между 

and (и) 

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 
(Посочват се съответните страни, групи страни или територии) 

4. Country, group of countries or territory in 
which the products are considered as 
originating. 
Страна, група страни или територия, 
от които се счита, че продуктите 
произхождат. 

5. Country, group of countries or territory 
of destination. 
Страна, група страни или територия 
на получаване. 

6. Transport details (Optional) 
Информация за транспорта (Попълването не е задължително) 

7. Remarks (забележки): 

(1) If goods 
are not packed, 
indicate 
number of 
articles or 
state «in bulk» 
as appropriate 

(1) Ако стоките 
не са опаковани, 
посочете броят 
им или впишете 
„в насипно 
състояние" 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(1); Description of goods 
Пореден номер; Марки и номера, брой и вид на колетите(1); Описание на стоките 

9. Gross mass 
(kg) or other 
measure 
(litres, m3, etc.) 
Бруто тегло 
(кг) или друга 
мярка 
(литри, м3и т. н.) 

10. Invoices 
(Optional) 
Фактури 
(Попълването не 
е задължително) 



DECLARATION BY THE EXPORTER 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗНОСИТЕЛЯ 

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf, 
Аз, долуподписаният износител на стоките, описани на другата страница, 

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate; 
ДЕКЛАРИРАМ, че стоките отговарят на условията, изисквани за издаването на приложения сертификат; 

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions: 
УТОЧНЯВАМ, както следва, обстоятелствата, които позволиха тези стоки да отговорят на горните условия: 

SUBMIT the following supporting documents ('): 
ПРИЛАГАМ следните потвърждаващи документи (1): 

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these 
authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if 
required, to agree to any inspection of my accounts and to any check of the processes of 
manufacture of the above goods, carried out by the said authorities. 

ЗАДЪЛЖАВАМ се да представя, по молба на съответните власти, всякакви потвърждаващи доказателства, 
които тези власти могат да изискат за целите на издаване на приложения сертификат и се 
задължавам ако това се изисква, да се съглася на всяка проверка на производствения 
процес на горепосочените стоки, от страна на споменатите власти. 

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods. 
МОЛЯ за издаване на приложения сертификат за тези стоки. 

(Place and date) (Място и дата) 

(Signature) (Подпис) 

(1) For example: Import documents, movement certificates, invoices, manufacturer ' s declarations etc.; referring to 
the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state. 

(1) Например: Документи за внос, сертификати за движение на стоки, фактури, декларации на производителите и т.н. 
относно продуктите, използвани в производството или стоките, реекспортирани в същото състояние. 


