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ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ГР.

ЗАЯВЛЕНИЕ  № /

Моля, отбележете със знак „Х” приложимото за Вашия случай и попълнете необходимите данни.

от

(наименование на фирмата заявител, ИН по ЗДДС)

адрес:

(област, община, п.к., гр./с., квартал, ул., №)

електронна поща: , тел.: , факс:

Лице за контакт:

ЗАЯВЯВАМ

в:

(наименование и адрес на обекта, където се използва заявеното СИ/ЕСФП)

Средства за измерване (СИ) по Приложение 1, които (ще) използвам в случаите по чл. 5 от Закона за 
измерванията - на основание чл. 839 и/или чл. 842 от Наредбата за средствата за измерване, които 
подлежат на метрологичен контрол за:

ПЪРВОНАЧАЛНА: НОВО ПРОИЗВОДСТВО ПОСЛЕДВАЩА: ПЕРИОДИЧНА

ВНОС СЛЕД РЕМОНТ

УНИЩОЖЕН ЗНАК ОТ 
ПРЕДХОДНА ПРОВЕРКА 

ДОБРОВОЛНА

Електронна система с фискална памет (ЕСФП) по Приложение 1а - на основание чл. 16 а от Наредба № Н-18 
от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства за:

ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА

  ПОСЛЕДВАЩА ПЕРИОДИЧНА СЛЕД РЕМОНТ

            ЕСФП е монтирана на нов обект обект със смяна на собственост

ПРИ ПРОВЕРКА СЛЕД РЕМОНТ:

(наименование на фирмата ползвател на СИ / ЕСФП и кратко описание на извършения ремонт на СИ/ЕСФП)

Предложена дата/ място за проверка:  Дата: , гр./с.

На място при заявителя В лаборатория На пункт

Заявителят осигурява технически средства с осигурена проследимост за извършване на проверката

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Предварително по банков път Със сключено споразумение

В брой Предварително 

на мястото на проверка

При необходимост от възстановяване на предварително платена от заявителя сума, да се използват следните 
банкови реквизити:

Банка: , Клон:

BIC: , IBAN:



ГД МИУ-П-701-01-Ф03

 Стр 2 от 2URI 1769

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:

Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски 
пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

По електронен път на електронна поща
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата:  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Моля, отбележете със знак „Х” приложимото за Вашия случай и попълнете необходимите данни.
(наименование на фирмата заявител, ИН по ЗДДС)
(област, община, п.к., гр./с., квартал, ул., №)
ЗАЯВЯВАМ
(наименование и адрес на обекта, където се използва заявеното СИ/ЕСФП)
Средства за измерване (СИ) по Приложение 1, които (ще) използвам в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията - на основание чл. 839 и/или чл. 842 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол за:
ПЪРВОНАЧАЛНА:
ПОСЛЕДВАЩА:
Електронна система с фискална памет (ЕСФП) по Приложение 1а - на основание чл. 16 а от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства за:
                  ПОСЛЕДВАЩА
            ЕСФП е монтирана на
(наименование на фирмата ползвател на СИ / ЕСФП и кратко описание на извършения ремонт на СИ/ЕСФП)
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
При необходимост от възстановяване на предварително платена от заявителя сума, да се използват следните банкови реквизити:
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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