
Приложение № 2 

 

към чл. 13, ал. 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

DECLARATION 

 

ОТ ВОДАЧ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО/ЛИЦЕ, ПРИДРУЖАВАЩО СТОКА 

BY A TRANSPORT VEHICLE DRIVER/PERSON ACCOMPANYING THE GOODS 

Долуподписаният ………………………………………………….. 

I, the undersigned                                     (имена по документ за самоличност) 

                                                                     (names according to the ID document) 

 

адрес ……………………………………………………….………, 

address 

телефон: ……………………………………………….………….., 

telephone  

в качеството си на …………...........…………………............... (водач на ТС, лице, придружаващо стоката) 

in my capacity of                                        (transport vehicle driver, person accompanying the goods) 

превозващ стока/придружаващ стока, превозвана с 

 

transporting goods with/accompanying goods that are transported with 

МПС марка…………………………….. с рег. № на МПС ……………………………………................……….. 

motor vehicle model                                               motor vehicle registration number (VIN)  

с рег. № на ремарке……………………………………. ,  

trailer registration number (VIN) 

 

във връзка с извършена проверка на превоз на стока заявявам следната информация: 

with regard to an examination performed of goods transportation, declare the following 

information: 
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Данни за превозваната стока 

Information about the goods transported 

ЕИК/ЕГН/ ЛНЧ 

на получателя/ 

купувача на 

стоката 

BULSTAT  

Unified 

Identification 

Code/Bulgarian 

Citizen Personal 

No./ 

 Foreign Citizen 

Personal No. of 

goods 

recipient/buyer 

Вид 

Type 

Коли-

чество 

Quantity  

(volume) 

Мерна  

единица 

Unit of 

measure 

Стойност 

Value 

Място на  

получаване 

Place of 

delivery 

Дата на  

получаване 

Date of 

delivery 

Час на  

получаване 

Time of delivery 

                

                

                

                

                

* Информацията за часа на получаване се попълва за всички стоки, които се превозват с транспортното 

средство. 

* The information about the time of delivery must be filled for all the goods being transported with the vehicle. 

При преминаване през територията на Република България 

When passing across the territory of the Republic of Bulgaria 

Държава по дестинация на стоката    

Country of goods’ destination: 

Място, през което транспортното средство ще напусне страната:   

Point where the transport vehicle shall leave Bulgaria: 

Дата и час, на които транспортното средство ще напусне страната:   

Date and time when the transport vehicle shall leave the country: 

     Запознат съм с процедурата за поставяне и отстраняване на техническото средство и правата и 
задълженията за превоз и доставка на стоката. 

     I am familiar with the procedure of technical device’s installation and removal, as well as with the rights and 

liabilities regarding goods transportation and delivery. 

Дата: 

Date: 

Час:                                                                                                                     Подпис: 

Time:                                                                                                                  Signature: 


