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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТНЬОРА/ИТЕ1 

по чл.  9  от  Постановление №107/10.05.2014 г. на Министерския съвет и по смисъла 
на чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а” от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012. 

 

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

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН ............................................., постоянен адрес ................................................................. 
..............................................................., гражданство ............................................................., 
документ за самоличност №................................................., изд. на ................... от МВР –  
.........................................., в качеството ми на представляващ 
.....................................................................................................................(посочва се името на организацията),  

ЕИК ....................................................,  

1. Декларирам, че:  

а) представляваното от мен предприятие/организация/училище не е обявено в 
несъстоятелност или в ликвидация, дейността му не е под разпореждане на съда, не са 
сключили споразумение с кредиторите, не са преустановили дейността си, не са обект 
на производство по тези въпроси или не се намират в аналогично положение в резултат 
на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове;  

б) не съм осъждан за престъпление по служба с влязла в сила присъда от 
компетентен орган на държава-членка;  

в) не съм признат за виновен/на за тежко нарушение при упражняване на 
професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може 
да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации;  

г) нямам неизпълнени задължения, свързани с плащането на вноски за социално 
осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на 
страната, в която са установени, или с тези на страната на възложителя, или с тези на 
страната, в която трябва да се изпълни поръчката;  

д) не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в 
престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако 
тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;  

                                                 
1 Декларацията се попълва се от  всички лица, които са овластени да представляват партньора/ите, 
независимо дали ги представляват заедно и/или поотделно и са вписани в търговския регистър или в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или  са определени като такива в учредителен акт, 
когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. 
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е) не сам бил/а обект на административна санкция, посочена в член 109, 
параграф 1от Регламент (ЕС) № 966/2012; 

ж) не съм отстраняван/а като кандидат или оферент, или изпълнител от 
поръчките и безвъзмездните средства, финансирани от бюджета, за максимален срок от 
десет години, съгласно чл. 109, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕС) № 966/2012; 

з) не се намират в положение на конфликт на интереси;  

и) не съм виновен/на за подаване на декларация с невярно съдържание при 
представянето на информация, изискана от възложителя като условие за участие в 
процедурата за възлагане, или не представяне на тази информация; 

й) не съм член на управителен или контролен орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, и 
не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на 
управляващия орган; 

к) не попадам в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси 

л) нямам задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на  
финансови средства по други схема за финансиране по оперативните програми  и  
програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП. 
 
2. Декларирам, че дейностите, за които кандидатствам не са финансирани по друг 
проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от 
националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.  

3. Декларирам, че дейностите, за които кандидатствам не са стартирали, физически 
приключени или изцяло изпълнени преди сключване на договор по настоящата 
процедура. 

4. Декларирам, че на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за статистиката и чл. 20, § 2 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2009 г. 
относно европейската статистика индивидуалните данни в информацията предоставяна 
при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ са с публичен характер и съм 
съгласен/а  да бъдат използвани за статистически изследвания. 
 

Декларирам, че в случай, че настъпят промени в декларираните обстоятелства, в 
рамките на 5 работни дни, Управлялащият орган ще бъде уведомен за 
настъпилите промени чрез подадена актуална декларация на 
кандидата/партньора. 

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс 
за деклариране на неверни обстоятелства. 

Дата на деклариране: 
.........................................                                                                      Декларатор:. 

(подпис) 


