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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 Аз, долуподписаният/та……………………………………………………………., декларирам, 

че не съм член на колективен управителен орган и не съм свързано лице с член на колективния 

управителен орган по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

 

 

  

 

име, фамилия  и подпис: 

дата: ……………….. 

гр. …………………. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 Аз, долуподписаният/та……………………………………………………………., декларирам, 

че не съм общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална 

администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице. 

 

  

 

име, фамилия  и подпис: 

дата: ……………….. 

гр. …………………. 
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Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 

 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата ............................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ..............................................., притежаващ лична карта № .........................................., 

издадена на ......................................... от МВР - гр. ..........................................................., 

                        (дата на издаване)                                                    (място на издаване) 

адрес: ........................................................................................................................................, 

(постоянен адрес) 

в качеството си на ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) 

на ..............................................................................................................................................., 

(наименование на кандидата) 

вписано в регистър на Окръжен съд ........................................., № ....................................., 

със седалище ......................................... и адрес на управление .........................................., 

тел.: ..................................., факс: ................................................ 

БУЛСТАТ ........................................  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност или в 

производство по несъстоятелност или не е в процедура по ликвидация, или не е сключило 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или не е 

преустановило дейността си; 

2. Аз или представляваното от мен лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община за данъци и/или 

задължителни осигурителни вноски, или аналогични задължения, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила; 

3. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, установено с 
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влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено нарушението; 

4. Не съм предоставил документ с невярно съдържание или не съм представил изискваща се 

информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, 

критерии за подбор или изпълнение на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

5. Не съм сключвал споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която е извършено нарушението; 

6. Не съм нарушавал правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено 

с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено нарушението; 

7. Не съм опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението: 

а) да повлияя на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включен в стратегията за ВОМР, 

и/или от Държавен фонд "Земеделие" по отношение на одобрението за получаване на финансова 

помощ чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; 

б) да получа информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на 

някой от ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да ми даде 

неоснователно предимство, свързано с одобрение за получаване на финансова помощ; 

8. Не съм нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган; 

9. Спрямо мен не е доказано, че съм виновен за неизпълнение на договор с влязло в сила съдебно 

решение за предоставяне на финансова помощ от ЕСИФ, договор за обществена поръчка, на договор 

за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

10. При проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската 

служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, не са констатирани значителни 

недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне 

на финансова помощ от ЕСИФ, договор за обществена поръчка, договор за концесия за 

строителство или за услуга, на който съм страна или представлявам лицето, което е довело до 

предсрочното му/им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции; 

11. Не съм извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните 

органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността; 

12. Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, 
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отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

13. Представляваното от мен лице не е включено в системата за ранно откриване на 

отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 

Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 

октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012"; 

14. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в УО на 

някоя от програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР или в 

ДФЗ; 

15. Не съм лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на някоя от 

програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР, до една година 

от прекратяване на правоотношението; 

16. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако не съм реабилитиран, за: 

а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс; 

з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

к) престъпление, аналогично на тези по букви от "а" до "й", в друга държава членка или трета 

страна; 

17. Не съм лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за 

възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ; 

18. Не съм лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ 

друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с 

разработването и прилагането на стратегия за ВОМР; 

19. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон 

с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на 

колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ, или представляващ 
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по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ; 

20. Не съм член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не съм 

свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по 

смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон; 

21. Към момента на подписване на трудов договор се ангажирам да не съм общински съветник, 

кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на 

изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс за 

предоставени от мен неверни данни и документи. 

.......... 20...... г.                                             Подпис на деклариращия: ………......……….. 

______________ 

(*1) Декларацията се попълва и подписва от всички членове на колективния управителен орган 

на МИГ, контролния орган, ако такъв е предвиден в устава на МИГ, от служителите на МИГ и от 

кандидатите/получателите на финансова помощ. 

(*2) Когато член на колективния управителен орган или на контролния орган е юридическо 

лице, декларацията се подписва както от неговия/те представляващ/и по закон, така и от 

представляващия по пълномощие. При наличие на повече от един представляващ по закон и/или 

пълномощие декларацията се подписва от всеки един от тях. 

(*3) Членовете на колективния управителен орган и на контролния орган на МИГ декларират 

липсата на обстоятелства по т. 1 - 19. Когато член на колективния управителен орган и/или член на 

контролния орган на МИГ е община, се декларират обстоятелствата по т. 2 - 19. Служителите на 

МИГ декларират липсата на обстоятелства по т. 2 - 21, без т. 13. 

(*4) Физически лица - членове на колективния управителен орган и на контролния орган на МИГ, 

служителите на МИГ и кандидатите/получателите на финансова помощ не декларират 

обстоятелствата по т. 1 и 13, освен ако не са представители на МИГ по закон или пълномощие. 

(*5) Точка 21 от декларацията не се отнася за случаите, когато определеният за служител на 

МИГ, преди подписване на трудов договор с МИГ, все още е общински съветник, кмет, 

заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната 

власт, на местната власт или на публично лице. Това обстоятелство се отбелязва като забележка 

в декларацията. 

(*6) Кандидатите/получателите на финансова помощ декларират липсата на обстоятелства по т. 1 

до 18. 
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ДО 

“МИГ - БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР  

 

 Аз, долуподписаният/та……………………………………………………………., заявявам 

желание да участвам в обявената процедура за избор на Експерт по прилагане на СВОМР на 

“МИГ - Белово, Септември, Велинград”. 

Запознат/а съм с изискванията, посочени в обявата, и прилагам следните документи: 

1. Автобиография;  

2. Копие на документи за завършено образование; 

3. Копие на документи, доказващи професионален стаж и квалификация в областта; 

4. Копие на документи, доказващи опит в консултиране на проекти; 

5. Декларация Приложение №6 от Наредба №22/14.12.2015г. 

6. Декларация от кандидата, че не е член на колективен управителен орган и не е свързано 

лице с член на колективния управителен орган по смисъла на §1 от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон; 

7. Декларация от кандидата, че не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или 

служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на 

местната власт или на публично лице. 

 

име, фамилия  и подпис: 

дата: ……………….. 

гр. …………………. 
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