СТОЛИЧНАОБЩИНА
РАЙОН „БАНКЯ”
1320 – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1; тел: 997 71 06,
факс: 997 71 63, E-mail: bankya@bankya.bg

ПРОЕКТ
ДОГОВОР
№………………..……/………….20…. г.
Днес, ............... 20…. година, в гр. Банкя, между:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „БАНКЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя,
ул. „Цар Симеон” № 1, БУЛСТАТ 0006963270495, представлявано от Рангел Марков - кмет
на района и Стоян Митов - главен счетоводител, от една страна, наричани по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
„......................................................................”....... със седалище и адрес на управление гр.
........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК .........................,
представлявано от .................................................................... - ..........................., от друга страна,
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП във връзка с резултатите от работата на комисия, назначена
със Заповед [номер и дата] на кмета на СО - район „Банкя“, отразени в протокол утвърден на
[дата], и предвид всички предложения от офертата, въз основа на които е определен за
ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва, при
възникване на необходимост и след изрично възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
съгласно предварително одобрени единични цени, описани в ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строително-монтажни работи по реконструкция и основен ремонт на обекти
от публичното осветление на територията на СО - район „Банкя“.
(2) Видовете работи ще се възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на необходимост
(сигнали от граждани и/или институции, констативни протоколи от съответните длъжностни
лица и др.).
(3) Настоящият договор се сключва под условие на чл.114 от ЗОП. В този случай всяка от
страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на
тримесечен срок от сключването му.
(4) Срокът за изпълнение на дейностите, включени в предмета на договора е до три години от
сключването му и/или до изчерпване на предвидения финансов ресурс.
(5) Възложителят не се задължава да възложи дейности до размера на предвидената прогнозна
стойност.
II. ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Чл.2 (1) Общата стойност на възлаганите на основание на настоящия договор дейности не
може да надвишава сумата от 269 999,00 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева) без ДДС или 323 998,80 лв. (триста двадесет и три хиляди
деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки)
(2) Стойността на възложените видове работи се определя съгласно единичните цени, заложени
в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3 (1) Приемането, отчитането и разплащането на извършените дейности ще става след
изпълнението на всяко отделно възлагане на строително - монтажни работи след представяне
на следните документи:

- Акт образец 19, придружен с количествена сметка за действително извършени СМР по
одобрени единични цени на видовете ремонтни работи, съгласно Приложение № 1 към
настоящия договор.
(2) Плащането се извършва за всяко конкретно възлагане както следва:
а) Авансово плащане в размер на 25% (двадесет и пет процента) от стойността на конкретното
възлагане в срок до 30 (тридесет) дни след осигурено финансиране от Столична община и
издаване на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
б) Окончателно плащане в размер на 75 % (седемдесет и пет процента) за действително
извършени количества и видове работи в срок до 30 (тридесет) дни след осигурено
финансиране от Столична община /СО/, подписване на акт обр.19 и представяне на фактура от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Плащанията по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: ………………….
IBAN: ………………..
БАНКА: ......................
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1. Да получи изпълнение, съответстващо на уговореното между страните и предвидено в
настоящия договор и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.2. Да участва със свой представител при приемане на съответния обект.
4.3. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на
появили се в гаранционния срок дефекти.
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време,
относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и
спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при констатиране на некачествено извършени работи,
влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването
на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на
нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение за изпълнение на
възложените работи.
Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
6.1. Да изпълнява възложените дейности качествено и в договорения срок, като организира и
координира цялостния процес на строителството в съответствие с:
6.1.1.поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от
договора;
6.1.2.действащите нормативни уредби в Република България.
6.2. Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи
на нормативните изисквания.
6.3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на
работите.
6.4. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати
грешки, недостатъци и др. констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния обект.
6.5. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи
извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).
6.6. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите
нови видове работи.
6.7. Да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън
границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.
6.8. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата,
тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ОТГОВОРНОСТИ
Чл.7 (1) Гаранционните срокове за отделните видове дейности се определят съобразно чл.20,
ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
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България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на окончателния приемопредавателен протокол.
(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в
гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по
договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно
неизпълнение на договорните си задължения.
Чл.9. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и
пропуски, настъпили в резултат на некачествено изпълнение, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са дължими от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, ведно с размера на претърпените щети.
VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11. Настоящият договор може да бъде прекратен:
11.1. С изтичане срока на договора;
11.2. С изчерпване на предвидения в чл. 2, ал. 1 от настоящия договор финансов ресурс;
11.3. Преди изтичане срока на договора:
11.3.1. По взаимно съгласие;
11.3.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10
(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
11.3.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне
изпълнението на възложена дейност с повече от 3 (три) календарни дни.
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.12. Изменения в договора могат да бъдат правени единствено при условията на чл116 ЗОП.
Чл.13. При промяна на обстоятелствата, вписани в настоящия договор,страните си дължат
писмено уведомление в 7- дневен срок.
Чл.14. За неуредени в настоящия договор случаи се прилагат действащите нормативни актове.
Чл.15. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение:
Приложение № 1 - Техническа и ценова оферта на Изпълнителя;
Приложение № 2 - Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП;
Приложение № 3 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ”
СТОЯН МИТОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА РАЙОН „БАНКЯ”
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
Долуподписаният/ата:
..........................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване на самоличността …...………………………............................, постоянен адрес:
.....................................................................................................,
гражданство/а:
...........................................................................................,
документ
за
самоличност:
..........................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория 1):
 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или
помощник-министри;
 членове на парламенти или на други законодателни органи;
 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на
съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване, освен при
изключителни обстоятелства;
 членове на сметна палата;
 членове на управителни органи на централни банки;
 посланици и управляващи дипломатически мисии;
 висши офицери от въоръжените сили;
 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и
търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и
председатели на общински съвети;
 членове на управителните органи на политически партии;
 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на
управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи
еквивалентна функция в такива организации.
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
(посочва се конкретната категория):
..........................................................................................
 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа
степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа
степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които
роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на
съпружески начала;
1

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е
приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в
международни организации.
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 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо
лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални
или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо
лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал.
2.
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП
(посочва се конкретната категория):
.................................................................................
 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към
горепосочената категория/и:
.............................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.

ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ........................

5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният/ата:
1. …………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване на самоличността …………………………….................., дата на раждане:
..……………………………......................................................................,
гражданство/а:
………………………………………...............................…………………,
постоянен
адрес:
……………………………………........................................……………………,
или
адрес:
………………………................................................, (за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:
 законен представител
 пълномощник
на ........................................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице
или видът на правното образувание)
с
ЕИК/БУЛСТАТ/
номер
в
съответния
национален
регистър
..........................................................................................,
вписано
в
регистъра
при
..............................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание
са следните физически лица:
1. ………………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:
……………….,.
дата
на
раждане
………………..,
гражданство/а:
……………………………..…………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ……………………………………………....………………, постоянен адрес:
……………………….……………………………….,
или адрес: ……………………………….......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ...................................................
.......................................…………………………………………………;
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други
въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг
вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на
решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на
ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или
лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством
пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност,
еквивалентна или сходна с предходно посочените;
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 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи
друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се)…………………………………………….
Описание
на
притежаваните
права.......................................................................................
……………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:
……………….,.
дата
на
раждане
………………..,
гражданство/а:
……………………………..…………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ……………………………………………....………………, постоянен адрес:
……………………….……………………………….,
или адрес: ……………………………….......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ...................................................
.......................................…………………………………………………;
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други
въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг
вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на
решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на
ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или
лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством
пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност,
еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи
друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се)…………………………………………….
Описание
на
притежаваните
права.......................................................................................
……………………………………………………
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
………………….…………………………………………………………………,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице
или видът на правното образувание)
седалище: …………………………………………………………………….,
(държава, град, община)
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адрес: ………………………………………………………………………….,
вписано в регистър ……………………………..…………………….,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …............................…
Представители:
1. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: ……………..,
гражданство/а: …………………………..………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ………...…………………………………………,
постоянен адрес: ……………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: ……………..,
гражданство/а: …………………………..………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ………...…………………………………………,
постоянен адрес: ……………………………………………………….
Начин на представляване: ……………………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
……………………………………………………………………………………..,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице
или видът на правното образувание)
седалище: ………………………………………………………………….,
(държава, град, община)
адрес: ………………………………………………………………………….,
вписано в регистър ………………..........…………………………,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …......................…………
Представители:
1. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: …………….,
гражданство/а: ………………………………………………………...
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: …………………………………………………….....…….....,
постоянен адрес: ……………………………………..………………,
или адрес: ……………………………….....................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
2. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: …………….,
гражданство/а: ………………………………………………………...
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: …………………………………………………….....…….....,
постоянен адрес: ……………………………………..………………,
или адрес: ……………………………….....................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: …………………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
……………………………………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)
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ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………....,
гражданство/а: …………………………………………………………,
постоянен адрес на територията на Република България:
……………………………………………………......…………………………..
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. ………………………………………………………………………………....
2. …………………………………………………………………………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ........................
(име и подпис)

Указания:
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в
крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание,
и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява
дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните
условия:
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания
действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от
акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание,
включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез
други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран
пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на
Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна
степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно
или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или
дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на
юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също
физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/ или правни
образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове
и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно
правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост,
действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост,
когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната
собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост –
физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в
т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални
директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго
правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския
закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено
притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице
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или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните
и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и
други въпроси от съществено значение за дейността му.
(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху
юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица,
включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид
сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на
решаващо влияние чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като
действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че
установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се
счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.
Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на
действителния собственик по ал. 1.“
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