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Приложение 3 

Към Условията за кандидатстване 

 

Приложение към заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за липса на основания за отстраняване 
 

Долуподписаният /-ната/        __________         ,     
                                                           (собствено                      бащино                         фамилно име) 
 

ЕГН    ,  притежаващ/а лична карта/паспорт №  ________________,  

 

издадена на       от    МВР  –  гр.   _________, в качеството  
                          (дата на издаване)                                               (място на издаване) 
 

ми на _____________________________________________________________________, (посочва се 

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

законен представител на ______________________________________________________,   
                                               (наименование на ползвателя)                                                          
с ЕИК № _________________________, със седалище _____________________________  

 

и адрес на управление ________________________________________________________  

  

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

1. не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс; 

 

2. не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна; 

 

3. нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година, но не повече от 50 000 лв.; 

 

4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

 

5. не е установено с акт на компетентен орган, че: 
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а) съм представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор; 

б) не съм предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор; 

 

6. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 

чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 

305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът е установен; 

 

7. не е налице конфликт на интереси по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 

№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 

283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който 

не може да бъде отстранен. 

 

8. не съм обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не съм в процедура по 

ликвидация, не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 

от Търговския закон, не съм преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно 

лице – не се намирам в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 

законодателството на държавата, в която съм установен; 

  

9. не е установено, че не съм изпълнил/а разпореждане на Европейската комисия за възстановяване 

на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ. 

 

10. 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; 

 

11. не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с 

член на колективния управителен орган или представляващ по закон и пълномощие член на 

колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ, или представляващ по 

закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ. 

 

12. 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; 

 

13. 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 от Наказателния кодекс за предоставени 

от мен неверни данни и документи. 

 

Дата:          /име, подпис/ 
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Декларацията се попълва и подписва от представляващия МИГ, 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.  

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.  

Членовете на колективния управителен орган и на контролния орган на МИГ декларират липсата 

на обстоятелства по т. 1 – 11, като основанията по т. 1, 2, 7, 10 и 11 се отнасят за представляващия 

юридическото лице. Когато член на колективния управителен орган и/или член на контролния 

орган на МИГ е община се декларират липсата на обстоятелства по т. 1 – 2, 4 – 7 и 9 – 11, 

декларацията се подава от представляващия общината (кмет и/или представител по пълномощие). 

Физически лица – членове на колективния управителен орган и на контролния орган на МИГ и 

кандидатите/получателите на финансова помощ не декларират обстоятелствата по т. 8, освен ако 

не са представители на МИГ по закон или пълномощие.  

Служителите на МИГ декларират липсата на обстоятелства по т. 1–2, 5-7 и 10-13. 

Кандидатите/получателите на финансова помощ декларират липсата на обстоятелства по т. 1 до 

13, като основанията по т. 1, 2, 7, 10 и 11 се отнасят за представляващия/те юридическото лице. 

Кандидат/получател – община или местно поделение на вероизповедание не декларира 

обстоятелствата по т. 3. 
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