Приложение 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за предоставяне на информация по нарушение № ______________________ във връзка с
разпоредбите на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП
Днес .......................... долуподписаният/ната ...................................................................... , в
качеството на собственик/законен представител на собственика на превозно средство
регистрационен номер ................................. марка ...................................... модел ..................................... , с
валидна към датата на нарушението полица за сключена задължителна застраховка
„Гражданска отговорност" № ...................................................... с валидност от дата ................................ до
дата ............................. , във връзка със съставен електронен фиш № ...................................................... за
нарушение № ..................................................... , извършено на дата ....................................... и по повод
исканите от мен данни,
ДЕКЛАРИРАМ,
че на дата ......................... 20 ..... г. в ................... часа, след като се убедих, че е правоспособен
водач, законно пребиваващ на територията на Р.България, предоставих горепосоченото технически
изправно, превозното средство, за ползване на
1 .......................................................................................................................................... ,
2. с постоянен адрес гр .................................... ул ............................................. № ........ ,
3. притежаващ валидно свидетелство за управление на МПС кат............................. , издадено от
............................................................ , копие на което прилагам,
като на основание чл. 102 от ЗДвП го предупредих да спазва правилата за движение и да не
преотстъпва превозното средство на неправоспособни и употребили алкохол или упойващи вещества
лица.
Декларирам, че на дата .................................. (датата на извършване на нарушението) в
..................... (точен час на извършване на нарушението), превозно средство № ......................................... е
било във владение на посоченото по-горе лице.
Превозното средство ми беше върнато в ......................... часа на дата .......................... , като не бях
уведомен за допуснати нарушения.
Запознат/а съм с наказателната отговорност, която нося по чл. 313 ал. 1 от Наказателния
кодекс.
Чл. 313. ал. 1 от наказателния кодекс: "Който потвърди неистина или затаи истина в писмена
декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или
постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на
някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева."
Подпис на длъжностното лице
приело декларацията:
/фамилия, структурно звено/

Декларатор: ____________________
/фамилия/

