
 от 10.10.2017            Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 
           The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national 

funds of the countries partcipating in it 

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави 

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

   Образец №4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

Долуподписаният (ната) ............................................................................................., л.к. № 

.................., издадена на ... ... ......... г. от .................................; адрес: 

....................................................................., в качеството ми на ............................................. на 

дружеството ...................................................., със седалище и адрес на управление: 

......................................................................................................................, ЕИК: ................... 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 брой  

пътнически микробус /нов/ за нуждите на РЗИ-Благоевград“ в изпълнение на Работен 

пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите 

за социално здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care Centre), финансиран 

по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно 

договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

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 свързано лицe с дружество, регистрирано в

юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е

свързано 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, 
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

*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. 

 г. Декларатор: 

(дата на подписване)    (подпис и печат)     

*Забележка:

1. По смисъла на § 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:

а) „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. 

б) "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 

64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

в) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон. 

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.


