
Образец № 1 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  

Гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ № 130 

Тел.:052/ 604 297 

E – mail: ouaprilov1909@abv.bg 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
 

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, 

V и VI клас в ОУ „Васил Априлов“  - Варна за учебната 2018/2019 година, по обособени 

позиции“ 

от ................................................................................................................................................, 

 

адрес / седалище и адрес на управление ............................................................................. 

......................................................,ЕИК по БУЛСТАТ............................................................. 

представляван/о от....................................................................................................................., 

Уважаема Госпожо Директор, 

 

            Във връзка с получена покана за участие в обществена поръчка с горепосочения 

предмет и след запознаване с условията, изложени в поканата и в документацията, 

декларираме, че приемаме безусловно същите и Ви представяме предлаганата от нас цена 

и срок за доставка на учебници и учебни помагала, както следва: 

 

 1. Предлаганата обща стойност за изпълнение на „Доставка на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в ОУ „Васил 

Априлов“  - Варна за учебната 2018/2019 година, по обособени позиции“ 

 

ОБЩА СУМА С ВКЛ. ДДС..................................................................................................... 

 

 

 В общата стойност са включени: стойността на предлаганите учебници и учебни 

помагала, опаковката и маркировката им, транспортните разходи до  ОУ “ Васил 

Априлов“ - Варна, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други разходи за 

изпълнение на изискванията на Възложителя за предлаганите учебници и учебни 

помагала. 

 Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на 

обществената поръчка в това число и разходите за отстраняване на всякакви недостатъци 

и не подлежи на увеличение. 

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

 Приемам да се считам обвързан от задълженията и условията, поети с 

настоящото заявление до изтичане на 200 (двеста) календарни дни включително от 

крайния срок за получаване на заявленията. 
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 Ангажирам се да доставя учебниците и учебните помагала, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в поръчката. 

 Изпълнението на доставката съответства на изискванията на действащата 

нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни 

помагала.  

 Доставяните учебници и учебни помагала съответстват на утвърдените и 

одобрени от МОН списъци с учебници и учебни помагала, които ще се ползват през 

учебната 2018/2019 година. 

 Доставяните учебници и учебни помагала отговарят на изискванията на 
Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и 

Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. относно цените. 

 Доставените учебници и учебни помагала са нови, неупотребявани и 

надлежно окомплектовани. 

 2.  Първоначално предлаганият срок за доставка на учебници и учебни помагала е  

не по-късно от 27.08.2018 година. 

3. Първоначално предлаган рекламационен срок за количество е момента на 

приемане на стоката, а за качество – до 30 /тридесет / работни дни след приемането. 

 С настоящото гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета 

на обществената поръчка в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и 

постигнатите договорености. 

  Задължаваме се да представим всички документи, необходими за сключване на 

договора съгласно изискванията на ЗОП в посочения от Възложителя срок. 

 

 

            Подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис на упълномощеното лице 

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 2 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  

Гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ № 130 

Тел.:052/ 604 297 

E – mail: ouaprilov1909@abv.bg 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 

за обществена поръчкас предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно 

ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в ОУ „Васил Априлов“  - Варна за учебната 

2018/2019 година, по обособени позиции“ 
 
Обособена позиция №  ....................;  

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:  

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за всеки 

участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес    

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   
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Участникът се представлява заедно или поотделно 

(невярното се зачертава) от изброените лица: 

  

Регистрация по ЗДДС: 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва 

това в полето) 

  

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:...................................... 

 

 

1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и 

приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в ОУ „Васил 

Априлов“  - Варна за учебната 2018/2019 година, по обособени позиции“ 
  

Обособена позиция № .....................;  

 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за 

участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена. 

 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 

приложения към документацията за участие проект на договор.  

 

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, 

необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от 

Възложителя. 

 

 

 

 Дата:........................... г.        Управител/Представител: ................................................                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 3 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  

Гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ № 130 

Тел.:052/ 604 297 

E – mail: ouaprilov1909@abv.bg 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Настоящата оферта е подадена от ………………………………………………………………….. 

 ……………...………………….…………………………………………………….…………..……… 

                                                          /наименование на участника/  

и подписано от 

………………………….……………………………………………………………………………….. 

                                                                   /трите имена и ЕГН/ 

………………………………………………………………………………………………………….. 

в качеството му на 

………………………………………….………………………………………………........................... 

Уважаеми членове на Комисията, 

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници 

и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в ОУ 

„Васил Априлов“  - Варна за учебната 2018/2019 година, по обособени позиции“ 

  

Обособена позиция № ....................., като доставим следните учебни комплекти: 

 

№ Име на учебник/ учебно 

помагало 

Автиор/и Клас Брой за 

закупуване 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

 

 при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения. 

 

2. Срок на валидност на офертата ………. (………………… ) календарни дни (не по-малък от 200  

календарна дни), считано от крайния срок за получаване на офертата. 

 

3. Предлагаме срок за изпълнение на предмета на поръчката: ………….. (…………) календарни 

дни, считано от получаване на заявка от страна на възложителя, но не по-късно от 27.08.2018г. 

 

4. Изпълнението на доставката съответства на изискванията на действащата нормативна уредба 

относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни помагала.  

 

5. Доставяните учебници и учебни помагала съответстват на утвърдените и одобрени от МОН 

списъци с учебници и учебни помагала, които ще се ползват през учебната 2018/2019г. 

 

6. Доставените учебници и учебни помагала са нови, неупотребявани и надлежно окомплектовани. 

 

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 

условията,  посочени в  публичната покана. 

 

Дата:........................... г.        Управител/Представител: ................................................                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  

Гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ № 130 

Тел.:052/ 604 297 

E – mail: ouaprilov1909@abv.bg 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в ОУ „Васил Априлов“  - Варна за 

учебната 2018/2019 година, по обособени позиции“ 

 

Обособена позиция .....................;  

 

ОТ:........................................................................................................................................................ 

(наименование на участника ) 

с адрес: ...............................................................................................................................................  

 

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,  

 

ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................, 

 

Регистрация по ЗДДС: ....................................................................................................................... 

 

Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………... 

    

IBAN сметка.......................................................................................................................................   

BIC код на банката .............................................................................................................................   

Банка: .................................................................................................................................................. 

  

Град/клон/офис: ............................................................................................................... 

 

Адрес на банката:................................... ………………………………………………………….. 

 

  

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

 

 С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 

обществена поръчка с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно 

ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в ОУ „Васил Априлов“  - Варна за учебната 

2018/2019 година, по обособени позиции“ 

 

Обособена позиция №  .....................;  

 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.  

1.  Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната  

банкова сметка: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. За извършените плащания  ще се издават надлежно оформени фактури.  
 

3. Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка при цена (обща стойност), за по 

количества и видове в съответствие с Обособена позиция  № ……………………, както 

следва: 

………………..…….. /……………………………………………………………../ лева без ДДС 

………………..…….. /……………………………………………………………../ лева с ДДС 

 

 

- Срок за плащане: 3 - дневен срок от изпълнението на доставката, представяне на фактура и 

надлежно попдисан приемателно - предавателен протокол.   

 

4. Приложима валута  и зачитане при несъответствие: цените са в български лева. При 

несъответствие  между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид 

изписаното с думи.  

 

Посоченото възнаграждение включва: стойността на предлаганите учебници и учебни 

помагала, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи 

франко седалището на възложителя, дължимите вносни мита, данъци, такси и всички други 

разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно техническите изисквания на Възложителя 

за предлаганите учебници и учебни материали. 

 

 

Дата:........................... г.        Управител/Представител: ................................................                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 5 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  

Гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ № 130 

Тел.:052/ 604 297 

E – mail: ouaprilov1909@abv.bg 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният /ната/         , ЕГН   

 , в качеството ми на       (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. 

Изпълнителен директор, управител и др.) на      _____________

 (посочва се фирмата на участника), ЕИК: .___________________ със седалище и 

адрес на управление:           

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

на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас 

в ОУ „Васил Априлов“  - Варна за учебната 2018/2019 година, по обособени позиции“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 

321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 

1, в друга държава членка или трета страна. 

3. Представлявания от мен участник няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.   

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП 

5. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения 

по чл.118, чл.128, чл.245, чл. 301-305 от КТ при изпълнение на договор за обществена 

поръчка, доказано с влязло в сила съдебно решение или наказателно постановление. 

6. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП с 

възложител или служител в неговата организация. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
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дата: ................ г.      ДЕКЛАРАТОР: ...................... 

 

 

 

Основанията по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно: 

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива, когато лицето има повече от 

един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт 

е включена територията на Република България. 
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Образец № 6 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  

Гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ № 130 

Тел.:052/ 604 297 

E – mail: ouaprilov1909@abv.bg 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие  

с чл. 55, ал. 1 от ЗОП 

Долуподписаният /-ната/         , с ЕГН  

  , в качеството ми на      _____________  

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – 

напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на       (посочва 

се фирмата на участника), ЕИК: ___________________ със седалище и адрес на управление  

           - участник в процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в ОУ „Васил Априлов“  - Варна за 

учебната 2018/2019 година, по обособени позиции“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Не съм обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е 

в процедура по ликвидация, не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не съм преустановил дейността си. 

2. Не съм лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която съм установен или друга държава. 

3. Не съм сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

и няма установено с акт на компетентен орган нарушение на правилата на конкуренцията; 

4. Не съм виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

5. Не са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП. 

 Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- 

горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

Дата: ................ г.      ДЕКЛАРАТОР: ...................... 

mailto:ouaprilov1909@abv.bg
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911
http://web.apis.bg/p.php?i=301352#p7635795


Образец № 7 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  

Гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ № 130 

Тел.:052/ 604 297 

E – mail: ouaprilov1909@abv.bg 

 

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 

 

Подписаният: ……………………………………………………....................................... 

(три имена) 

 

Притежаващ лична карта №.......................................,  изд. на...................................  

от МВР-......................................  

в качеството си на …………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

 

на …….………………………………………..………..…………………………………..,  

(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение) 

с ЕИК:………………………………………,  

във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в ОУ „Васил 

Априлов“  - Варна за учебната 2018/2019 година, по обособени позиции“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Представляваният от мен участник:  

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

mailto:ouaprilov1909@abv.bg


2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим 

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 

седемдневен срок от настъпването им. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  

 

 

 

Дата: ………………. г. ДЕКЛАРАТОР: …………………………. 

(подпис, печат) 

 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от 

лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни 

органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи, а именно: 

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 

от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива, когато лицето има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 
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В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при спазване на 

изречение първо от поясненията. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се 

представя и в превод. 

„Свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон са: 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта 

степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с 

право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

 "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или 

капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, 

различни от обичайните. 

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

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

действителни собственици не се прилага, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – 

членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните 

инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните 

собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 

Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или 

влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и 

неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран 

пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило 

информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения. 
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