
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 
 

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
от участник 

Долуподписаният/-ата ___________________________________________, ЕГН 
__________________, притежаващ/а лична карта № ___________________, издадена на 
__________________ от МВР гр. __________________, с постоянен адрес гр./с 
___________________, ул. _________________ № __ в качеството си на _________________________ 
(посочете длъжността и качеството, в което лицето има право да управлява и представлява) на 
____________________________________ _________________________________________ (посочете 
правно-организационната форма с фирмата на участника) ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със 
седалище и адрес на управление: __________________________________________________, в 
съответствие с изискванията на Възложителя при избор на изпълнител на финансова услуга с 
предмет: “Избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит размер до 3 
000 000.00 лева” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

За представляваното от мен дружество ______________________________ (посочете 
правно-организационната форма с фирмата на участника и представляващ юридическото лице / 
физическото лице търговец) по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРС) 

1. Е регистрирано / Не е регистрирано (невярното се зачертава) в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните 
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

2. Е свързано / Не е свързано (невярното се зачертава) лице по смисъла на § 1 от 
допълнителните разпоредби на Търговския закон с лица, регистрирани в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3. Попада в изключението на чл. 4, т. _____ от ЗИФОДРЮПДРС.   
Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС 
във връзка с § 7, ал. 2 от заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 

 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

__________ 2019 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 
(дата на подписване) 
_________________             (________________) 
(място на подписване) 

 
  __________________________ 
* Настоящата декларация се подписва задължително от лицата, които представляват участника, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи. 


