
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 9, ал. 8, т. 1 НА ПМС 107/10.05.2014

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

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................., постоянен адрес .................................................................

..............................................................., гражданство .............................................................,

документ за самоличност №................................, изд. на ................... от МВР ...................., в 
качеството ми на ..................................................................................................................... 
в/на ............................................................................., ЕИК по БУЛСТАТ.............................., 

Декларирам, че : 

1. Представляваното от мен предприятие не е обявено в несъстоятелност и не е в 
ликвидация, дейността му не е поставена под съдебен надзор, не е сключило споразумение с 
кредитори, не е преустановило дейността си, не е обект на производство, свързано с такива 
въпроси, и не се намира в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови 
актове;

2. Не съм осъждан за престъпление по служба с влязла в сила присъда; 

3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на 
професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган може да 
обоснове включително с решения на Европейската инвестиционна банка и на международни 
организации;

4. Представляваният от мен кандидат няма неизпълнени задължения, свързани с плащане
на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна 
организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща 
финансовите интереси на Европейския съюз;

6. Понастоящем не е наложено на представлявания от мен кандидат административно 
наказание отстраняване на съответния кандидат или оферент, или изпълнител от поръчките 
или безвъзмездните средства от бюджета на ЕС за срок до 10 години поради:

- умишлено представяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на 
информацията, изискана като условие за участие в процедура, или за непредоставяне на тази 
информация; 

- сериозно нарушение на задължения по договори, финансирани от бюджета на ЕС.



7. Не съм обект на  конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета включително и

i) аз, представляваният от мен кандидат, както и член на управителен или контролен орган, 
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски 
пълномощник в представлявания от мен кандидат, не са 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 или със служители на ръководна длъжност в 
Управляващия орган;

ii) представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на 
ръководни или контролни функции с лице, на трудово или служебно правоотношение в 
Управляващия орган до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания 
от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител 
или член на орган на управление или контрол;

iii) представляваният от мен кандидат не е свързано предприятие с дружества, за които са 
налице обстоятелствата по т. ii;

iv) представляваният от мен кандидат не е лице и не се представлява от лице, което е на 
трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган до една година от прекратяване 
на правоотношението;

v) лицето, което е предоставило консултантски услуги на представлявания от мен кандидат, не 
попада в случаите по т. i – iv.

8.  Проектът не генерира нетна печалба през периода на неговото изпълнение, както и 
през съответния последващ референтен период.

9.  Задължавам се да предоставя при поискване от страна на Договарящия орган или 
упълномощените от него лица, необходимите официални документи, издадени от съответните 
компетентни органи, удостоверяващи декларирани от мен обстоятелства

 

ДЕКЛАРАТОР:


