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Образец № 7 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици 

 
 
Долуподписаният/ата __________________________________________________, в 

качеството ми на ______________________________________  
(посочете длъжността, която заемате)  

на ________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _________________________,  
(посочете името на участника)  
със седалище и адрес на управление ______________________________________ 
_________________________________________________________________________,  
участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в процедура публично състезание по ЗОП с 
предмет: Изпълнение на СМР на обект „Укрепване на западен корпус на училищна сграда 
и съпътстващи ремонтни дейности“ в ПУ „Стефан Караджа“ гр.Пловдив 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, а именно: .......................................  

*Забележка: В т. 1 невярното се зачертавa. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е контролирано от дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е 
контролирано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 
а именно с: .......................................  

*Забележка: В т. 2 невярното се зачертавa. 

 

3. Представляваното от мен дружество не е част от гражданско дружество/консорциум – 
участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим/     Представляваното от мен дружество е част от гражданско 
дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно : 
.......................................  

*Забележка: В т. 3 невярното се зачертавa. 

 

4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4,  т. ............. от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

           *Забележка: Точка  4 се попълва, когато е приложимо. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им. 

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация нося наказателна 
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата:                                                                           Декларатор: 

                                                                                          (подпис, печат) 
 
 
 
 
*Забележка: 
1. По смисъла на § 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТТЛТДС: 
- Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща 
статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на 
сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий. 
  
„Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от 
допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на 
Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство. 
- "Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 
Контрол по смисъла на този закон е налице и когато дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго 
лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните. 
2. Настоящата декларация се подава от всеки участник/подизпълнител/член на обединение. 
Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да 
представляват съответния участник/ подизпълнител/член на обединение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


