
О БРАЗЕЦ  №  1А

„ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД 

( наименование на участника ) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата КРАСИМИР Г АТЕВ
(трите имена)

в качеството си на представляващ в/на „ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД, ЕИК
(БУЛСТ АТф-.. —.. —............ , със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район
Витоша, ул. "Ралевица" No 98, ет. 1 над партер.
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне 
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда 
с административен адрес: гр.София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 30

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

1. Дейностите, които ще извършим за изпълнение на поръчката са:

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване 
Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ.

• Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна 

ефективност», чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ.

• Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166,

ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в 

чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;

- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и 

техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по 

време на строителството;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в

строителството; *

X  J *
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ОБРАЗЕЦ  №  6A

„ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД

( наименование на участника )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне 
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обособена 
позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 
на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30”

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да 
изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционен проект без ДДС;

3000лв.

(словом) лв.: три хиляди лева

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционен проект с ДДС;

3600лв.

(словом) лв.: три хиляди и шестстотин лева

Упражняване на строителен надзор по време на строителството без ДДС; 

5850 лв.

(словом) лв.: пет хиляди осемстотин и петдесет лева 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството с ДДС; 

7020 лв.

(словом) лв.: седем хиляди и двадесет лева
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- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с 

нормите за безопасност;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа от лица е увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 

безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба 

№3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

• Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и 

ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при 

съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството;

• Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен 

срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, 

Инспекция по труда;

• Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа 

на строителството съгласно чл.5, ал.З от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи.

• Предоставяне пред Възложителя на тримесечни отчети и окончателен отчет

за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително -  монтажните 

работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като 

цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), 

както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за 

решаването им.

• Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за 

издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация^включително всички



Обща стойност на поръчката, без ДДС: 8850 лв.

(словом) л в .: осем хиляди осемстотин и петдесет лева

Обща стойност на поръчката с ДДС:

(словом) лв.:
10620 лв.
десет хиляди шестстотин и двадесет лева

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение 
договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата: 25.01.2019

на договора се извършва при условията на



видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите.

• Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация

2. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата 
техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на 
отделните дейности:

2.1. Срок за изготвяне комплексни доклади за съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите за всеки конкретен обект

14 /словом: четиринадесет/ календарни дни (не повече от 15 календарни дни).

2.2. Срокът за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен 
протокол обр. 15 и внасяне на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение 
за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация

14 /словом: четиринадесет/ календарни дни (не повече от 15 календарни дни).

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата: 25.01.2019г Подпис и печат'

/
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ОБРАЗЕЦ  №  2

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-пата/ КРАСИМИР ] ГАТЕВ, в качеството ми на представляващ
(посочете длъжността) на „ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД (посочете фирмата на участника) 
- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 
община, район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност“ по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30”

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и прие

25.01.2019г. Декларатор: _
(дата на подписване)

/

t& \o I
т
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О БРА ЗЕЦ  №  3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-пата/ КРАСИМИР ГАТЕВ, в качеството ми на представляващ
(посочете длъжността) на „ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД (посочете фирмата на участника) 
- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 
община, район „Слатина”, във връзка е „Националната програма за енергийна 
ефективност“ по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30”

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.
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О БРАЗЕЦ  М  4

Долуподписаният /-пата/ КРАСИМИР "АТЕВ, в качеството ми на представляващ
(посочете длъжността) на „ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД (посочете фирмата на участника) 
- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на. Столична 
община, район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност“ по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодек^ ^

[25.01.2019] Декларатор: [подпис^

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от 

следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67 

Телефон: 02/940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
U /S

http://www.nap.bg
http://www3.moew.government.bg/


Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443

/
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О БРАЗЕЦ  №  5

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282

от 19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаният/-ната/ КРАСИМИР И ГАТЕВ
ЕГН: , лична карта № (._______7 __зд. на _ >, в
качеството ми на представляващ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето 
има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител ши др.) на 
„ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД (посочва се наименованието на участника), 
с БИК — със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район
Витоша, ул. "Ралевица" No 98, ет. 1 над партер -  участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многрфамилни 
жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради“ по обособени позиции: за обособена позиция №7- Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда 
с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 
30”

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството си на представляващ 
горепосоченият участник съм в състояние да осигуря предложения материален и човешки 
ресурс за изпълнение на поръчката, като в съответния момент няма да бъда ангажиран в други - 
дейности на възложителя.

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

Дата: 25.01.2019 г. Декларатор:_

/
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О БРА ЗЕЦ  №  7

Долуподписаният/ата КРАСИМИР ГАТЕВ
(трите имена)
ЕГН: , адрес: гр
в качеството си на представляващ на „ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД 
БИК.................
със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Витоша, ул. "Ралевица" No 98, ет. 
1 над партер

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция обособена позиция №7- Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите 
и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 
30”(изписва се обособената позиция) предоставям следният списък на всички задължени 
лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОИ:

лицата, които представляват участника или 
кандидата са:

Красимир , Гатев- управител

лицата, които са членове на управителни и 
надзорни органи на участника или кандидата 
са:

Красимир Гатев- управител

други лица със статут, който им позволява да 
влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на 
този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните 
органи са:

1. КРАСИМИР ___  ГАТЕВ-
представляващ съдружника в Ню 
Дайрекшънс ООД с ЕИК: 201614733
2. ВЕСЕЛИН ФЛОРОВ - съдружник в Ню 
Дайрекшънс ООД с ЕИК: 201614733
3. ДЕЯН ПЕТКОВ - съдружник в Ню 
Дайрекшънс ООД с ЕИК: 201614733

4. САВИНА БЕЛЧЕВА- Изпълнителен 
директор и член на съвета на директорите в 
СТРОЛ-ЮОО“ АД с ЕИК: 130046442
5. ИВАН КРУМОВ- член на съвета на. 
директорите в СТРОЛ-ЮОО“ АД с ЕИК: 
130046442 А '

$



6. СЛАВА ВАСИЛЕВА- член на съвета на 
директорите в СТРОЛ-ЮОО“ АД е ЕИК: 
130046442

Дата: 25.01.2019 

гр.СОФИЯ

Декларатор:

(подпис)
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ОБРАЗЕЦ № 7А

Подписаният: КРАСИМИР Г4 ТЕВ

(три имена)

е качеството си на

(длъжност)

на ДЗЗД„ЕЕ СЛАТИНА 2019“

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

с ЕИК: — —т във връзка с участието ни в обществена поръчка с
предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (изписва се обособената 
позиция)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица

и техните действителни собственици

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/He 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.

2. Е/He 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/He 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.

I



4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т ._____ от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции е 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция е 
преференциален данъчен режим или е свързано е лица, регистрирани в юрисдикции е 
преференциален данъчен режим.

5. Запознат съм е правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им,

Известна ми е отговорността по 13 от НК за неверни данни.

Дата:25.01.2019

ДЕКЛАРА ТОР:________
(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава тТггпп0та, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
при спазване на изречение първо от поясненията.

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

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко ти косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар ши многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, ши в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за 
финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар ши на многостранна система за търговия, ши еквивалентни международни 
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален 
закон;

У ,



ОБРАЗЕЦ № 7A

Подп исан ият: КРА СИМИР ГА ТЕ В

(три имена)

в качеството си на УПРАВИТЕЛ 

(длъжност)

на „НЮ ДАЙРЕКШЪНС“ ООД водещ партньор в ДЗЗД„ЕЕ СЛАТИНА 2019“

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

с ЕИК: 201614733, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (изписва се обособената 
позиция)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица

и техните действителни собственици

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/He е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции е преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/He е свързано лице (вярното се подчертава) е 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/He 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. /



4. 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, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

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.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването шя.

Известна ми е отговорността ^о 

Дата: 25.01.2019 

ДЕКЛАРЛ ТОР:________ ,

.313 от НК за неверни данни.

(подпис, ne4am j\ 0 О&

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
при спазване на изречение първо от поясненията.

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

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко ичи косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в
държава - членка на Европейския съюз, ши в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за
финансов надзор, и за дружеството се пршагат изискванията на правото на Европейския съюз за
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за
търгуване на регулиран пазар ши на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съшзиветния специален

X  . ЙОг. . /закон;
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ОБРАЗЕЦ № 7A

Подписаният: ВЕСЕЛИН ФЛОРОВ

(три имена)

е качеството си на съдружник 

(длъжност)

на „НЮ ДАЙРЕКШЪНС“ ООД водещ партньор в ДЗЗД „ЕЕ СЛАТИНА 2019“

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

с ЕИК: 201614733, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (изписва се обособената 
позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/He 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.

2. Е/He 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/He 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.

4. 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, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица

и техните действителни собственици

X ПО^-
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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.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

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.

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо ши юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
при спазване на изречение първо от поясненията.

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

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 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 ши многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, ши в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за 
финансов надзор, и за дружеството се пршагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, ши еквивалентни международни 
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален

Дата:25.01.2019

ДЕКЛАРАТОР

Qi(ifodnuc, печат)

ПОЯСНЕНИЕ:



ОБРАЗЕЦ № 7A

Подписаният: ДЕЯН ПЕТКОВ

(три имена)

в качеството си на съдружник 

(длъжност)

на „НЮ ДАЙРЕКШЪНС“ ООД водещ партньор в ДЗЗД „ЕЕ СЛАТИНА 2019“ 
(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение)

с ЕИК: 201614733, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (изписва се обособената 
позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/He 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.

2. Е/He 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/He 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.

4. 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, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 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.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им.

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

Дата:25.01.2019 

ДЕКЛАРА ТОР:_

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лиг(а, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
при спазване на изречение първо от поясненията.

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

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 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 или многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, ши в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за 
финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, ши еквивалентни международни 
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специшен 
закон;
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ОБРАЗЕЦ № 7a

Подписаният: САВИНА БЕЛЧЕВА

(три имена)

е качеството си на изпълнител директор и член на съвета на директорите 

(длъжност)

На „СТРОЛ-1000“ АД партньор в ДЗЗД„ЕЕ СЛАТИНА 2019“

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

с ЕИК: 130046442, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка е „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (изписва се обособената 
позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/He 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.

2. Е/He 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/He 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. / ’}

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица

и техните действителни собственици



4. 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, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

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.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

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 данн»:—
/ V »Дата:25.01.2019 (  Д б
[2  (София) с

ДЕ Ш АР А ТОР: _________  \  ■.
(подкЩ Печат) /  q c *'

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
при спазване на изречение първо от поясненията.

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

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 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 ши многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, ши в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, ши на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за 
финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информагщята за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар ши на многостранна система за търговия, или еквивалентни/Международни 
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален 
закон;
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ОБРАЗЕЦ № 7А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица

(три имена)

в качеството си на член на съвета на директорите 

(длъжност)

на „СТРОЛ-1000“АД партньор вДЗЗД„ЕЕ СЛАТИНА 2019“

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

с ЕИК: 130046442, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (изписва се обособената 
позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/He 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.

2. Е/He 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/He 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.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т .______от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

и техните действителни собственици

Подписаният: СЛАВА ВАСИЛЕВА



преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция е 
преференциален данъчен режим или е свързано е лица, регистрирани в юрисдикции е 
преференциален данъчен режим.

5. Запознат съм е правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

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:25.01.2019

ДЕКПАРА ТОР: - - у  т
(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ:

Q (роФ**) °  1 

О ^ 4
В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
при спазване на изречение първо от поясненията.

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

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 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 или многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за 
финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, ши еквивалентни международни 
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален 
закон;



ОБРАЗЕЦ № 7A

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица

и техните действителни собственици

Подписаният: ИВАН, КРУМОВ

(три имена)

в качеството си на член на съвета на директорите 

(длъжност)

На „СТРОЛ-ЮОО“ АД партньор вДЗЗД„ЕЕ СЛАТИНА 2019“

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

с ЕИК: 130046442, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г. по обособена позиция №7- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: 
гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (изписва се обособената 
позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/He 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.

2. Е/He 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/He 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.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т .______от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в до^ФЙфдии с
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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.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

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:25.01.2019

ДЕКЛАРА ТОР: ___________________
(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
при спазване на изречение първо от поясненията.

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

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференг/иален данъчен режим, контролираните от 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 или многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за 
финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни 
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален 
закон; я

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.


