
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛИЕНТА 
(важи за 12 месеца) 

 
относно конкретната употреба или употреби на прекурсор на взривни вещества под ограничение и режим на докладване при съмнителни трансакции, посочен в 
Регламент (ЕС) 2019/1148  на Европейския парламент и на Съвета (1) 
 
(Попълнете с главни букви) (*) Долуподписаният/долуподписаната, 

Име (клиент):  
Документ  за  самоличност  (номер,  издаващ  орган):     
Упълномощен  представител  на: 
Дружество (принципал):     
 
Идентификационен номер по ДДС или друг номер за идентификация на дружеството (**)/Адрес: 
 
 
Стопанска дейност/занятие/професия:     
 
Търговско наименование на продукта, CAS 
№ 

Режим Предвидена  употреба 
Азотна  киселина  (CAS  RN  7697-37-2) Под ограничение  
Водороден пероксид (CAS RN 7722-84- 1) Под ограничение  
Сярна  киселина  (CAS  RN  7664-93-9) Под ограничение  
Нитрометан (CAS  RN  75-52-5) Под ограничение  
Амониев  нитрат  (CAS  6484-52-2); Под ограничение  
Калиев  хлорат  (CAS  RN  3811-04-9) Под ограничение  
Калиев перхлорат (CAS 7778-74-7) Под ограничение  
Натриев  хлорат  (CAS  RN  7775-09-9) Под ограничение  
Натриев перхлорат  (CAS  RN  7601-89-0) Под ограничение  
Хексамин (CAS RN 100-97-0) Докладване  
Ацетон  (CAS  RN  67-64-1) Докладване  
Калиев  нитрат  (CAS  RN  7757-79-1) Докладване  
Натриев  нитрат  (CAS  RN  7631-99-4) Докладване  
Калциев  нитрат  (CAS  RN  10124-37-5) Докладване  
Калциев  амониев  нитрат  (CAS  RN  15245-12-2) Докладване  



Магнезий, прах  (CAS  RN  7439-95-4) ( 1) ( 2)  Докладване  
Магнезиев  нитрат  хексахидрат  (CAS  RN  13446-18-9) Докладване  
Алуминий,  прах  (CAS  RN  7429-90-5) ( 2 ) ( 3 ) Докладване   Излишното се зачертава 
 
Декларирам, че закупеният от „ФОТ“ ООД търговски продукт и веществото или сместа, които той съдържа, се използват само за посочената употреба, която при 
всички случаи е законна, и ще бъдат продавани или доставяни  на  друг  клиент  само  ако  той направи подобна декларация за употребата, при спазване на 
ограниченията, установени в Регламент (ЕС) 2019/1148 за предоставянето им на масовия потребител. 
 
Подпис:  
Име:     
Длъжност:  
Дата:    
(1) Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 98/2013 (ОВ L 186, 11.7.2019  г.,   стр.  1). 
(*)    Можете да  добавите необходимите редове в  таблицата с  веществата. 
(**) Можете да проверите валидността на идентификационния номер по ДДС на икономическия оператор чрез уебсайта VIES на Коми 
сията. В зависимост от националните правила за защита на данните някои държави членки ще предоставят данни и за името и адреса, 
свързани с идентификационния номер по ДДС, които са регистрирани в националните бази данни. 
 
 

 
1 С размер на частиците, помалък от 200 μm 
2 Като  вещество  в  самостоятелен  вид  или  в  смеси,  съдържащи  70 %  масови  или  повече  алуминий  или  магнезий. 


