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Приложение № 10 

образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелства по чл. 2 и чл.3, т. 7 от Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

Долуподписаният/ата ………………………………….………………………………..., ЕГН 

……………………., в качеството ми на ……….………………………………….. (посочете 

лично за физическо лице или длъжността в ЮЛ) на 

………………………………………………………………. (посочете фирмата на участника) – 

участник/член на обединение участник (относимото се подчертава) в открита процедура за 

възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум – Север 2“, община Варна, област Варна 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. Участникът не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим по 

смисъла  на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното 

подоходно облагане и не се явява свързано лице по смисъла § 1, т. 16 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за концесиите с дружество, регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла  на § 1, т. 64 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

2. Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим по 

смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното 

подоходно облагане или се явява свързано лице по смисъла § 1, т. 16 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за концесиите с дружество, регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла  на § 1, т. 64 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, 

но е налице следното обстоятелство по чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………… 

(относимото се огражда) 

  

Запознат/а съм с целта, за която предоставям личните си данни. 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

  

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

(дата на подписване)                                                          (три имена, подпис, печат) 


