
 

 

  

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 

 

 

Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1  

от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

 

Долуподписаният/-ата 

_________________________________________________________,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН ______________________, 

 

в качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –  

напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол 

 на кандидата и др.) 

 

на _______________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

 

Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел на Агенцията по 

вписванията под единен индентификационен код № _______________, със седалище 

_______________ и адрес на управление __________________________________________, - 

кандидат в процедура за 

 

определяне на изпълнител с предмет “_____________________________________”,  
(наименование на процедурата) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

1. не съм осъждан с влязла в сила присъда за някое от следните престъпления по 

Наказателния кодекс или съгласно законодателството на страната, в която съм 

установен или регистриран: 

а. престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 

б. подкуп; 

в. участие в организирана престъпна група; 

г. престъпления против собствеността; 

д. престъпления против стопанството. 

                     
 Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 22, ал. 4 на ПМС №118/20.05.2014  г. условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Норвежкия финансов механизъм  

 

Проектът „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“  
се финансира от Фонд „Вътрешна сигурност“  
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2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира 

в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е 

установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или 

юридическо лице). 

4. Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 

от допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на 

управителен или контролен орган на бенефициента. 

5. В случай че кандидатът   _____________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 

3 обстоятелства преди сключването на договора. 

6. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента 

(не по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).  

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

 

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 

 

 
(дата) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобито имущество  

 

 

Долуподписаният /-ната/1 _____________________________________________________ 

(трите имена) 

с лична карта № ______________, издадена на _______________ .г. от ______________, с 

постоянен адрес __________________________________________________ с ЕГН 

______________, в качеството си на ____________________ на ____________________ 

(длъжност)  (наименование на участника) 

с ЕИК: _________________, кандидат в процедура за избор на изпълнител с публична обява с 

предмет “_____________________________________”,  

(наименование на процедурата) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. За мен не са налице ограниченията посочени в чл. 69, ал. 1 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

                     
1 Забележка:  

1. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лице/лица, 

което/които може/могат самостоятелно да представляват участника. 

2. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението, при спазване на забележка 1. 

3. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 

превод. 

4. Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество: 

(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на 

правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени 

поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския 

съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една 

година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице 

в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея 

юридическо лице. 

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, 

притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от 

длъжност. 

 



 

  

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 
 

 

 

 

Проектът „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“  
се финансира от Фонд „Вътрешна сигурност“  

 

4 

2. За юридическото лице, което представлявам не е налице ограничението по чл. 69, 

ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество.  

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата: ______________ 2019 г.    Декларатор: ______________ 

           (име и подпис) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за 

съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни 

 

 

 

Долуподписаният/ата……………………………………………………...........……….....…....... 

ЕГН…………………ЛК №……………….издадена на …..........……...от.....…..….....….…...... 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Съгласен/а съм Сдружение „Център за изследване на демокрацията“ да събира, съхранява 

и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка с участието ми като 

кандидат/партньор/експерт в настоящата процедура за избор на изпълнител с публична обява 

с предмет: ……………………………………………………………………………………. 

 

Запознат/а съм с : 

 Целта и средствата на обработка на личните ми данни 

 Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за 

предоставянето им 

 Правото на достъп и коригиране на събраните данни 

 Наименованието и адреса на институцията 

 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми 

данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 

 

 

 

Дата:          Декларатор: 

гр.                                                                                   Подпис………………... 
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Декларация - Списък 
на изпълнените еднакви или сходни с предмета на процедурата услуги  

през последните 3 години 

 

 
                       

№ 

Възложител  Предмет на договора Обща 

стойност 

Период на 

изпълнение  

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

 

 

 

Дата:……./……. 20…… г.  

    Подпис:........................ 

     /три имена и длъжност/ 

 


