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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА/ПАРТНЬОРА1 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, чл.7 от ПМС 

162/05.07.2016г. и по смисъла на чл. 107, параграф 1 буква „а” от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 

Долуподписаният/ата: 

....................................................................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия) 

в качеството ми на ………………………………………..… в/на 

...............................................................................(посочва се името на организацията), 

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

Декларирам, че: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ осъждан(-а) съм, но съм реабилитиран(-а) 

(невярното се изтрива/зачертава) 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; 

• престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка 

или трета страна; 

2. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 54, ал. ал. 1, т. 7 от ЗОП във 

връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не 

може да бъде отстранен. 

3. Не е налице положение на конфликт на интереси съгласно чл. 107, параграф 1 

буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012; 

                                                 
1 Декларацията се подава с Формуляра за кандидатстване. Попълва се и се подписва от всички лица, 

които са овластени да представляват кандидата/партньора, независимо дали гo представляват заедно 

и/или поотделно и са вписани в Търговски регистър и регистър 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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4. Не е налице неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП). 

5. Не е установено, че: 

а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

6. Не съм опитал да: 

а) повлияя на вземането на решение от страна на МИГ и УО, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

б) получа информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

7. По отношение на представлявания от мен кандидат/партньор са налице следните 

обстоятелства: 

• не е обявен е в несъстоятелност; 

• не е в производство по несъстоятелност; 

• не е в процедура по ликвидация; 

• не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон; 

• не е преустановил дейността си; 

• не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените, 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

• не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

• не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

• не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, 

или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни 

санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 

50 на сто от стойността или обема на договора; 

• 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 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен 

• няма 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 Столична община и към общината по седалището на 
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кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/партньорът е 

установен или е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила 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; 

• не e изпадал в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за 

възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна 

помощ. 

8. Нямам задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на 

финансови средства по друга схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и програма 

ФАР към изпълнителна агенция МТСП. 

9. 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. 

10. Декларирам, че дейностите, за които кандидатствам не са стартирали, физически 

завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за 

кандидатстване по настоящата процедура. 

11. Не съм участвал в подготовката на процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

Декларирам, че в случай че настъпят промени в декларираните 

обстоятелства, в рамките на 5 работни дни, МИГ ще бъде уведомен за 

настъпилите промени чрез подадена актуална декларация на кандидата. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс 

за деклариране на неверни обстоятелства. 

Дата:                          ДЕКЛАРАТОР: …………………. 
(подпис) 

 


