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Приложение № 9 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на свързаност  с друг кандидат в конкурса 

 
 
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 или др.) 
на ………………………………………………………………..........……………………....,  

(посочва се наименованието на участника) 
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес: 
................................................................................................................................................... 

 
 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 Не съм свързано юридическо/физическо лице по смисъла на § 1, т.3 от 
допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и 
по смисъла на § 1, от допълнителните разпоредби на Търговския закон /ТЗ/  с друг 
участник в настоящият конкурс. 
 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да 
уведомя в срок от 5 / пет / дни СО – район „Възраждане“,  за всички настъпили 
промени на декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на конкурса. 
 
 Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося 
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.              
 
 
 
 
 
 
      ......................                                           ...................................................................... 
 дата               ( Подпис и печат) 
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§1, т.3 от допълнителните разпоредби на ДОПК  
"Свързани лица" са: 
а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора 
степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство; 
б) работодател и работник; 
в) съдружниците; 
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество; 
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително 
когато физическото лице представлява друго лице; 
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството; 
ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото; 
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество; 
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество; 
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото; 
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото; 
м) 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; 
н) (нова - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило 
сделка, ако: 
аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна - членка на Европейския съюз, и в която дължимият 
подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат 
на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице 
не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че 
чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и 
бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно 
осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба. 
За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за 
Република България, или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви "аа" и "бб". 
 
 § 1. от допълнителните разпоредби на Търговския закон  
(1) "Свързани лица" по смисъла на този 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. 
(2) "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. 
 
Чл.4, ал.5 от Закона за малките и средни предприятия 
 „Свързани предприятия” са предприятията, между които съществува някое от следните отношения: 
1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие; 
2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния, 
управителния или надзорния орган на другото предприятие; 
3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор, 
сключен между тях, или на клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт; 
4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира самостоятелно повече от 
половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, 
съдружници или членове. 
 
 
 
 
 
 
 

 


