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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  И 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 
по чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2 от Постановление на МС № 121 от 31.05.2007г. 

за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 

фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз  
 
 
Долуподписаният /-ната/         ___________  ,     
                                                           (собствено                      бащино                         фамилно име) 
ЕГН    , притежаващ/а лична карта №   ___________, издадена 
на       от  МВР – гр.   _________,   
                  (дата на издаване)                                                    (място на издаване) 
 
в качеството ми  на  _________________________________________________________  

(председател, секретар, член на оценителната комисия, наблюдател, помощник-оценител) 
в оценителна комисия по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
___________________________________________________________________________ 
                                                         (вид и наименование на процедурата)  
с референтен № _________________________.                          

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 

 1. Съм съгласен да участвам в оценката на горепосочената процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ.  
 2. Запознат съм с наличната към тази дата информацията, свързана с горепосочената 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включително и с 
изискванията на Постановление на МС № 121 от 31.05.2007г. за определяне на реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани 
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на 
Европейския съюз, относно процеса на оценката. 
 3. Ще изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
 4. Не се намирам в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за 
предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 
 5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат по 
процедурата. 
 6. Не се намирам в йерархическа зависимост с останалите лица, включени в състава 
на оценителната комисия (председател, секретар(и), членове, наблюдатели и помощник-
оценители). 
 7. Не съм член на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и на Комитета за 
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. 
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 8. Ще съхранявам и третирам като строго поверителна всяка информация или 
документи ("конфиденциална информация"), които съм получил, открил или подготвил по 
време на или в резултат от оценката, и ще ги използвам единствено и изцяло за целите на 
оценката и няма да ги разкривам на трети лица.  

9. Няма да запазвам копия на каквато и да било писмена информация или 
предоставени оригинали. 
            10. Като лице от Управляващия орган/Междинното звено на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 не съм 
определен да изпълнявам функции на мениджър, отговорен за изпълнението (наблюдението) 
на проекта, по който се извършва оценка на проектните предложения. 

11. При възникване на обстоятелство по чл. 22, ал. 2 от Постановление на МС № 121 
от 31.05.2007г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, в хода на провеждане на 
процедурата по оценяване незабавно писмено ще информирам за това ръководителя на 
договарящия орган. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни данни. 
 
 
 
 

Дата: _______           ДЕКЛАРАТОР:   ___________ 
                                                                                                                                      (подпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


