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Приложение № 5 към чл. 14, т. 4 
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 14, т. 4 от  

НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, 
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ 

НЕФТЕН ПРОИЗХОД

Долуподписаният/ните ЕГН 

притежаващ/и лична карта № изд. от МВР  на 

постоянен адрес:  гр. ул. №

в качеството си на представляващ/и
                                                              (наименование на лицето)

което е
(едноличен собственик, мажоритарен собственик на капитала, управител, прокурист, член на органи за управление или надзор)

на
 (наименование на заявителя)

ДЕКЛАРИРАМ/Е, че 
лицето, което представлявам/е:

 1. не е или не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в 
дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на 
решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. 
 2. не е било собственик или член на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на 
подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за 
създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и 
нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление. 

Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: Подпис

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.


 Стр  от 
Приложение № 5 към чл. 14, т. 4 Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, т. 4 от  НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
                                                              (наименование на лицето)
(едноличен собственик, мажоритарен собственик на капитала, управител, прокурист, член на органи за управление или надзор)
 (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че лицето, което представлявам/е:
	1. не е или не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. 	2. не е било собственик или член на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление. 
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
302604DKLRv02
302604DKLRv02.pdf
	TextField2: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	DklrPersonFullName: 
	DklrEGN: 
	DklrIdentityNumber: 
	DklrIdentityIssuer: 
	DklrIdentityIssueDate: 
	DklrSettlementName: 
	DklrStreetBoulevard: 
	DklrStreetNumber: 
	StreetBoulevardComplex: 
	DklrEntityName: 
	adres: 
	datePodpisvane: 
	signature: 
	TextField1: 1
	DateField2: 2021-07-07
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 
	txtEDeliverySource: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 
	TextFieldStyle13: 
	TextFieldStyle14: 
	TextFieldStyle15: 
	TextFieldStyle16: 
	TextFieldStyle17: 
	TextFieldStyle18: 
	TextFieldStyle19: 
	TextFieldStyle20: 
	TextFieldStyle21: 
	TextFieldStyle22: 
	TextFieldStyle23: 
	TextFieldStyle24: 
	TextFieldStyle25: 
	TextFieldStyle26: 
	TextFieldStyle27: 
	DateTimeStyle1: 
	DropdownListStyle3: 
	DropdownListStyle4: 
	DateTimeStyle2: 
	TextFieldStyle28: 
	TextFieldStyle29: 
	TextFieldStyle30: 



