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Приложение № 7 към чл. 18, т. 1, б. "в" 
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 18, т. 1, б. "в" 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 заявителя)

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

 при извършване на дейността по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП представляваното от мен/нас лице 
използва следните транспортни средства, които не се използват за зареждания, при които се извършват 
търговски плащания на основание търговско измерване от транспортното средство, и които не са с монтирани 
средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му:

(марка и/или модел и регистрационен номер на транспортните средства)

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

Дата: Подпис
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