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Приложение № 5 

(Образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 327, ал. 1, от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България (ЗОВСРБ) 

 

Долуподписаният/Долуподписаните  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 (три имена, ЕГН, номер на лична карта, място на издаване, валидност) 

в качеството ми на __________________________________________________ 

на ________________________________________________________________ 
   (посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК ________________, със седалище и адрес на управление: 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Капиталът на представляваното от мен дружество в размер 

_______________________________________ има следния произход: 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо 

лице/едноличен търговец, е/са следното физическо лице/следните юридически 

лица: 

1.______________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ____________________, постоянен адрес _____________________________, 

гражданство ________________, документ за самоличност ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________, 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ____________________, постоянен адрес _____________________________, 

гражданство ________________,  документ за самоличност № ________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс, за деклариране  на неверни обстоятелства. 

 

 

Дата: ____________   ДЕКЛАРАТОР: _______________________ 

гр._______________             (подпис) 
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Приложение № 6 

(образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.3, т.8, и чл.4 от  

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) 

от участник/подизпълнител 

 

Долуподписаният/ата/ _____________________________________________ 
(собствено бащино фамилно име)/ 

ЕГН ________________, притежаващ/а лична карта № _____________________, 

 

издадена на _______________ от _________________ , с постоянен адрес:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

в качеството си на лице по чл. 97, ал. 6, от ППЗОП а именно: 

______________________________________________________________ 
(посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, 

управител, член на СД или УС, пр)/ 

в _____________________________________________________________ 
(наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца) 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК/БУЛСТАТ _______________ 

във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, 

ал.3от ЗОП  с предмет „Извозване на смет“, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в юрисдикция 

с                        (ненужното се зачертава) 

преференциален данъчен режим, а именно: ___________________________ 

 

2. Представляваното от мен дружество е/не е свързано с лица, 

регистрирани в                                              (ненужното се зачертава) 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ________________. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4, т. 

______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 
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Забележка: Тази точка 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.5, ал.1, т.3 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), във 

вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата _____________2022 г.  ДЕКЛАРАТОР: ______________________ 
                                             (подпис, име, фамилия  и печат) 

 

 

Забележка:  
1. Обстоятелствата по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се декларират от лицата, 

които представляват участника Когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията за обстоятелствата, се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява.  

2. Декларацията се подава отделно и от подизпълнител и/или трето лице, когато 

участникът е декларирал използването на такива в офертата. 

 


