Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1
Входящ № и дата на подаване на заявлението:
(попълва се от Министерство на икономиката)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход

1. ЗАЯВИТЕЛ :
(Изписва се пълното наименование на търговец/юридическо лице/три имена на физическото лице)

2. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ:
Юридическо лице

Физическо лице:

или ЕТ:

ЕГН
или
Личен № на чужденец
или друг чуждестранен
личен № или № на
документ, позволяващ
идентифицирането на
лицето:

ЕИК
или
№ на чуждестранна
регистрация:

3. АДРЕС:
3а. Седалище и адрес на управление по регистрация – при заявител юридическо лице или ЕТ
Седалище:
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Адрес на управление по регистрация:
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация

3б. Седалище и адрес на управление на клоновете – при
(Брой клонове)

заявител юридическо лице или ЕТ
Седалище на клон:
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Адрес на управление на клон:
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация

(Точка 3б. се попълва за всеки отделен клон)

3в. Адрес на физическо лице
Постоянен адрес на територията на страната: (Не се попълва, ако лицето е чуждестранен граждани)
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Адрес на територията на страната за връчване на призовки и съобщения: (Попълва се от граждани на страната и
от чуждестранни граждани)

Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

4. ПРИ ЗАЯВИТЕЛ ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:
4а. Органи на управление на заявителя:
Трите имена на
членовете на
колективни органи
или
наименование ако
членовете на органите
за управление са
юридически лица:

ЕГН или ЕИК
със седалище и
адрес на
управление и
трите имена на
лицето, което го
представлява:

4б. Заявителят се представлява от:
Трите имена на лицата,
които го представляват
или
наименование ако
членовете на органите
за управление са
юридически лица:

ЕГН или ЕИК
със седалище и
адрес на
управление и
трите имена на
лицето, което го
представлява:

4в. Начин на представляване:
4г. Срок, за който е
учредено
юридическото лице:

4д. Размер на
внесения уставен
капитал: (ако има
регистриран
капитал)

5. ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
(ЗАРИДСНПНП), ЗА КОЯТО СЕ ИСКА РЕГИСТРАЦИЯ:
1. Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход.
2. Търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход.
3. Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови
стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
4. Транспорт на нефт и продукти от нефтен произход.
5. Пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове.
6 Дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG).
7. Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за
подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън
данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за
акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския
стопанин, които не подлежат на последваща продажба
(За всеки отделен вид дейност по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП се попълва и подава отделно заявление)

6. Данни за нефт и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността по т. 7, описани
словом и с кодове по актуалната Комбинирана номенклатура на Европейския съюз от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за изменение на приложение I към
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата
митническа тарифа (ОВ, L 282/1 от 28 октомври 2011 г.):
ОПИСАНИЕ

КОД ПО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА НА ЕС

(Лицата, които заявяват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП не попълват т. 8)

7. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО Т. 5:
Режими по Закона за митниците, в
резултат на които ще бъдат
придобивани нефт и продукти от
нефтен произход.
Режими по Закона за акцизите и
данъчните складове, в резултат на
които ще бъдат придобивани нефт и
продукти от нефтен произход.
Обекти на търговия.
Обекти на съхранение.
Внос и вътрешнообщностни
пристигания.
Друга информация за заявената
икономическа дейност.

8. ВИД НА ОБЕКТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОГАТО ЗАЯВЕНАТА ДЕЙНОСТ Е
ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 от ЗАРИДСНПНП:
бензиностанция
вътрешен обект

9. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И КОНТАКТИ СЪС ЗАЯВИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.№:

Лице/а за контакт:
Трите имена:
Телефон/ Мобилен тел. №:

e-mail:

(При заявяване за регистрация на три или повече обекта се посочват лица за контакт)

10. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА:
10а. Промяна на регистрирани обстоятелства:
10б. Нови обстоятелства:
(Към заявлението се прилагат документите, доказващи съответното обстоятелство)

С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
заявителят не е в производство по несъстоятелност или ликвидация (за дейност по чл.2, ал.1, т. 1-7 от
ЗАРИДСНПНП)
заявителят не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данък върху добавената стойност (за
дейност по чл.2, ал.1, т. 1-7 от ЗАРИДСНПНП)
заявителят няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения
по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения (за дейност по чл.2,
ал.1, т. 1-7 от ЗАРИДСНПНП)
заявителят няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му
нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно
постановление, освен ако същите са платени към момента на подаване на заявлението (за дейност по чл.2,
ал.1, т. 1-7 от ЗАРИДСНПНП)
да разполага със собствена, наета и/или да ползва на друго правно основание земеделска техника (за
дейност по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)
обектът, от който заявителят ще извършва дейността отговаря на условията по чл. 118, ал. 6 от Закона за
данък върху добавената стойност (за дейност по чл.2, ал.1, т. 2 от ЗАРИДСНПНП)
заявителят разполага със собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) с
минимален капацитет на склада от 50 куб. м или да разполага със собствени или наети съдове за
съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 50
куб. м, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството
на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 куб. м. (за дейност по чл.2, ал.1, т. 3
от ЗАРИДСНПНП)
заявителят притежава лиценз за извършване на дейността (подробно описан), когато такъв се изисква по
друг закон (за дейност по чл.2, ал.1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП)
заявителят е собственик на минимум 10 000 бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) (за
дейност по чл.2, ал.1, т. 6 от ЗАРИДСНПНП)
заявителят е земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители (за дейност
по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)
разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове и/или резервоари за
съхранение на нефт и продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 куб. м. (за дейност
по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)
съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход са с монтирани средства за
измерване на изведените от тях количества (за дейност по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)

съдовете и/или резервоарите за съхранение отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност (за
дейност по чл.2, ал.1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

(Изброяват се всички приложени към заявлението документи)

ДЕКЛАРИРАМ истинността на заявените обстоятелствата и приложените към заявлението
документи.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния Кодекс за
деклариране на неверни данни.
..............................................
(име, подпис)

