Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 95, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 г. ЗА ВИДА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ И
ОБОСОБЯВАНЕТО Й

Долуподписаният/ата:
....................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............................................., постоянен адрес .................................................................
..............................................................., гражданство .............................................................,
документ за самоличност №................................................., изд. на ................... от МВР –
..........................................,
в качеството ми на ....................................................................................в/на
.....................................................................................................................................................,
ЕИК ....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1.. Представляваното от мен юридическо лице:
а) Осъществява само нестопанска дейност (неикономическа дейност)
б)

Осъществява стопанска и нестопанска дейност, т.е. както икономическа,
така и неикономическа дейност

Вярната информация се отбелязва с ”Х”, като може да бъде отбелязан само един
верен отговор.
Отбелязването на верния отговор се осъществява на база на :
- представената информация в Годишния финансов отчет и Годишния отчет за
дейността за предходната година (Х-1) или
- настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства през текущата година.
2. В случай, че по т. 1 е посочена буква б) и представляваното от мен лице осъществява
едновременно стопанска и нестопанска дейност (икономическа и неикономическа)
дейност, двата вида дейности са ясно разграничени, като:
2.1. Разграничаването на дейностите се осъществява и може да се провери по
отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с тях
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2.2. Поддържа се система за водене на аналитична счетоводна отчетност, чрез
която се отделя стопанската от нестопанската (икономическата от неикономическата)
дейност и която позволява проследяване на финансирането от държавния бюджет.
2.3. Системата за водене на аналитична отчетност не позволява
дублиране/двойно или кръстосано финансиране на дейности и разходи и финансиране,
в т.ч. покриване на разходи, съотносими към икономическата дейност, с източници на
финансиране, присъщи на неикономическата.
2.4. По отношение на общите за двете дейности административно-управленски
разходи на финансиране от страна на държавния бюджет подлежи само частта от тези
разходи,
която
съответства
на
пропорционалния
дял
на
неикономическата/нестопанската дейност. Базата за разпределение е така, както е
оповестена в Приложението към ГФО (пояснителните сведения).
3. Средствата по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019
г. ще бъдат използвани само за финансиране на разходи за нестопански/неикономически
дейности.
4. При промяна в декларираните обстоятелства се задължавам в срок от 5 (пет) работни
дни да представя нова декларация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:
.........................................
ДЕКЛАРАТОР:
(ПОДПИС)
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