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Приложение 14 

Към Условията за кандидатстване 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ   

ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ  

 

Подписаният/та……………………………………………………………………………….     

                                                           (собственo, бащино и фамилно име) 

ЕГН……………………….., притежаващ/а лична карта № …………………………..  издадена 

на…………………….  от    МВР  –  гр.…………………………., в качеството ми  на  

     (дата на издаване)                                                (място на издаване) 

представляващ……………………………………………………………………………………..,                                                               

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

………………………………………………………………………………………………………..,  

                                                          (наименование на кандидата)                 

със седалище и адрес на управление………………………………………………………………, 

вписано в Търговския регистър  към Агенцията по вписванията под Единен идентификационен код  

(ЕИК) №  …………………………………………… 

-  кандидат по 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Запознат/а  съм  с  определението  за изкуствено създадени условия, а именно: 

"Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3 от Регламент 

(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури 

за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на 

селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006г.) 

2. В представеното от мен проектно предложение по мярката  липсват  изкуствено създадени 

условия, според дефиницията дадена в т.1. 

3. В случай на одобрение на проекта и подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ няма да допускам възникването на изкуствено създадени условия, според 

дефиницията дадена в т.1. 

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

деклариране на неверни данни. 

 

 

Дата: .....................                                     Подпис на деклариращия: ……………………… 
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