
Е8Р0ПЕИСЮ СЬЧ>3 
ЕВРОПЕ/СИ 

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
IV ЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Приложение 2.2. 

Д1ЖЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

по смисъла на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 на ПМС 162/2016 г. 

.ЕГН.. Долуподпи :аният/-ата: 
(собствено.вдащино и фамилно име) / 

В качество' т> си председател/ секретар/ на член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 
N0.162/2011: г., наблюдател по реда на чл.15, ал.1 от ПМС N0.162/2016 г в комисия назначена, 
със Запове/ № 28 / 13.08.2018 г. на 

(| змер и дата) 

Председат< пя на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград в процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, идентификационен номер: ВО05М9ОР001-2.025 „МИГ-
общини Момчилград и Крумовград"-„Социално-икономическа интеграция на 
маргинализ арани общности", 

(наименование на процедурата) 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е 
1. Не съм :! конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процед>рата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от 
Регламезт (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

2. Нямам ннтерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 
процед}ра по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интерес -:. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 
смисълг на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 
установ гване на конфликт на интереси. 

4. Не се т ьшрам в йерархична зависимост спрямо друг член на комисията. 
5. Ще паз* в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията 
6. Ще изш лнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
7. Не съм .частвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процед} ра. 
8. Съм за]юзнат/а с Условията за кандидатстване и постъпилите въпроси и отговори по 

процед} рата и вътрешните правила за работа на Комисията и се задължавам да ги спазвам. 
9. Проведе но е въвеждащо обучение и съм запознат с начина на оценка на проектни 

предлоя гния в ИСУН 2020 
При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 
МИГ- общ1- ни Момчилград и Крумовград. 

Известно мз е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по ^ЗГЗД^г Наказателния 
кодекс. 

ДЕКЛАРАТОР: 
17 - ~< 



Е8Р0ЛЕИШ оьадз 
ЕВРОПЕЙСКА 
СОЦИАЛЕН О ГНД 

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
_М ЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Приложение 2.2. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

по смисъла на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 на ПМС 162/2016 г. 

Долуподпш аният/-ата: /).. :У.. >Г. .9. И. №.5).}и.4.. А.Ъ./2..Г.. ЕГН 
(собствено, бащино и фамилно име) 

В качеството си председател/ секретар/ на член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 
N0.162/2010 г., наблюдател по реда на чл.15, ал.1 от ПМС N0.162/2016 г в комисия назначена, 
със Заповед № 28 / 13.08.2018 г. на 

(| змер и дата) 

Председате ля на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград в процедура за предоставяне 
на безвъзм* здна финансова помощ, идентификационен номер: ВО05М9ОР001-2.025 „МИГ-
общини Момчилград и Крумовград"-„Социално-икономическа интеграция на 
маргинализ -[рани общности" , 

(наименование на процедурата) 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е 
1. Не съм 1 конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от 
Регламе гг (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

2. Нямам -штерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 
процедуза по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 
смисъла на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 
установ; ззане на конфликт на интереси. 

4. Не се на мирам в йерархична зависимост спрямо друг член на комисията. 
5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията 
6. Ще и з т лнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
7. Не съм участвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процеду за. 
8. Съм заг ознат/а с Условията за кандидатстване и постъпилите въпроси и отговори по 

процеду зата и вътрешните правила за работа на Комисията и се задължавам да ги спазвам. 
9. Проведено е въвеждащо обучение и съм запознат с начина на оценка на проектни 

предлол ;ния в ИСУН 2020 

При промя] [а на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 
МИГ- общи ни Момчилград и Крумовград. 

Известно м-[ е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния 
кодекс. 

ХА. 
(дата) 

1 ь Цо / ДЕКЛАРАТОР: 

т 



ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

м ЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Приложение 2.2. 

Д11СЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

по смисъла на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 на П М С 162/2016 г. 

Долуподпи! аният/-ата:.... .С:С̂ Г... 
(собствено, бащино и фамилно име) 

В качество: о си председател/ секретар/ на член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 
N0.162/201(1 г., наблюдател по реда на чл.15, ал.1 от ПМС N0.162/2016 г в комисия назначена, 
със Заповед № 28 / 13.08.2018 г. на 

(1 омер и дата) 

Председатс ля на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград в процедура за предоставяне 
на безвъзм(здна финансова помощ, идентификационен номер: ВО05М9ОР001 -2.025 „МИГ-
общини Момчилград и Крумовград"-„Социално-икономическа интеграция на 
маргинализ трани общности" , 

(наименование на процедурата) 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е 
1. Не съм ); конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от 
Регламе гт (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

2. Нямам интерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 
процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интерес:. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 
смисъла на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 
установ: шане на конфликт на интереси. 

4. Не се на мирам в йерархична зависимост спрямо друг член на комисията. 
5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията 
6. Ще и з т лнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
7. Не съм .частвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процеду ра. 
8. Съм запознат/а с Условията за кандидатстване и постъпилите въпроси и отговори по 

процеду рата и вътрешните правила за работа на Комисията и се задължавам да ги спазвам. 
9. Проведено е въвеждащо обучение и съм запознат с начина на оценка на проектни 

предлоя ,ения в ИСУН 2020 
При промя) т на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 
МИГ- обпн- ни Момчилград и Крумовград. 

Известно мз е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния 
кодекс. 

?А.\.ЖР.4$.Г.:.. ДЕКЛАРАТОР : 
(дата) / 
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СОЦ ЛЛЕНФОНД 

-х 
РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Приложение 2.2. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

по смисъла на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 на ПМ< 

Долупо зписаният/-ата ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА ЕГН 
(собствено, бащино и фамилно име) 

В качес люто си председател/ секретар/ на член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 
N0.162/2016 г., наблюдател по реда на чл.15, ал.1 от ПМС N0.162/2016 г в комисия назначена, 
със Зап :вед № 28 / 13.08.2018 г. на 

(номер и дата) 

Предсе цателя на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград в процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, идентификационен номер: ВС-05М9ОР001-2.025 „МИГ-
общини Момчилград и Крумовград"-„Социално-икономическа интеграция на 
маргин; лизирани общности", 

(наименование на процедурата) 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е 
1. Не с ьм в конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

про1 дцурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от 
Регл амент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

2. Нямш интерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 
про1 гдура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
инте реси. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 
смшъла на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 
уста -ювяване на конфликт на интереси. 
Не с 5 намирам в йерархична зависимост спрямо друг член на комисията. 
Ще ] 1азя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията 
Ще ] 1зпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 

7. Не с ьм участвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 
про1едура. 

8. Съм запознат/а с Условията за кандидатстване и постъпилите въпроси и отговори по 
про! едурата и вътрешните правила за работа на Комисията и се задължавам да ги спазвам. 

9. Про1едено е въвеждащо обучение и съм запознат с начина на оценка на проектни 
пре;] ложения в ИСУН 2020 

При пр< -мяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 
МИГ- 01 :щини Момчилград и Крумовград. 
Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния 
кодекс. 

(дата) 
ДЕКЛАРАТОР: 



Е8Р0ПЕис» :ьч>з 
ЕВРОПЕЙСКА 

С О Ц И А Л Е Н с :на 

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

м ЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „С )БЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Приложение 2.2. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

ш. 2 и ал. З л а ПМС 162/2016 г. 

5Г УисЛл 
по смисъла на чл. 1< 

Долуподпи! ганият/-ата:. .У. У.........ггТлг: У..У... Е1 Н. 
(собствено, бащино и фамилно име) 

В качеството си председател/ секретар/ на член с_право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 
N0.162/201(1 г., наблюдател по реда на чл.15, ал.1 от ПМС N0.162/2016 г в комисия назначена, 
със Заповед: № 28 / 13.08.2018 г. на 

(} омер и дата) 

Председат( ля на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград в процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, идентификационен номер: ВО05М9ОР001-2.025 „МИГ-
общини Момчилград и Крумовград"-„Социално-икономическа интеграция на 
маргинализ зрани общности", 

(наименование на процедурата) 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е 
1. Не съм ] \ конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от 
Регламетт (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

2. Нямам антерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 
процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интерес -:. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 
смисъла на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 
установ. шане на конфликт на интереси. 

4. Не се на мирам в йерархична зависимост спрямо друг член на комисията. 
5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията 
6. Ще изш .лнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
7. Не съм /частвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процед> ра. 
8. Съм запознат/а с Условията за кандидатстване и постъпилите въпроси и отговори по 

процеду рата и вътрешните правила за работа на Комисията и се задължавам да ги спазвам. 
9. Проведено е въвеждащо обучение и съм запознат с начина на оценка на проектни 

предлоя :гния в ИСУН 2020 

При промя) 1а на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 
МИГ- обнн- ни Момчилград и Крумовград. , 

Известно мз е, че за неверни данни нося наказателна отговорност тта'лл.313 от Наказателния 
кодекс. 

ДЕКЛАРАТОР 
(дата) 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
Р [ЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Приложение 2.2. 

Д ЖЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

по смисъла на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 на ПМС 162/2016 г. 

У5&> ЩщЛ? Ш&фФь Д о л у п о д ш с а л и я т / - а т а : . ^ „ . ^ ^ ЕГН... 
(собствени, бащино и фамилно име) 

В качеството си председател/ секретар/ на член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 
N0.162/2016 г., наблюдател по реда на члЛ5, алЛ от ПМС N0.162/2016 г в комисия назначена, 
със Запове , -№28/ 13.08.2018 г. на 

| номер и дата) 

Председат гля на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград в процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, идентификационен номер: ВО05М9ОР001-2.025 „МИГ-
общини Момчилград и Крумовград"-„Социално-икономическа интеграция на 
маргинали мрани общности", 

(наименование на процедурата) 

1 

2. 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е 
Не съм з конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 
процед .рата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от 
Реглам :нт (ЕС, Евратом) № 966/2012. 
Нямам интерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 
процед .ра по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интерес и. 
Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 
смисъла на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 
устано! яване на конфликт на интереси. 
Не се н умирам в йерархична зависимост спрямо друг член на комисията. 
Ще паз •: в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията 
Ще ИЗБ ьлнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
Не съм участвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 
процед ,ра. 
Съм зг познат/а с Условията за кандидатстване и постъпилите въпроси и отговори по 
процед ,рата и вътрешните правила за работа на Комисията и се задължавам да ги спазвам. 

9. Провел зно е въвеждащо обучение и съм запознат с начина на оценка на проектни 
предло: кения в ИСУН 2020 

При пром* на на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 
МИГ- общ чни Момчилград и Крумовград. 

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

(дата) 
ДЕКЛАРАТОР: 



Е В Р О Л Е Й С Ю ;ъюз 
Е В Р О Л Е Й С » 
С О Ц И А Л Е Н с :нд 

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Приложение 2.2. 

ДШЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

по смисъла на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 на ПМС 162Л2016 г. 

Долуподпи! :аният/-ата: ЕГН 
(собствено, бащино и фамилно име) 

В качествот о си председател/ секретар/ на член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 
N0.162/201(1 г., наблюдател по реда на чл.15, ал.1 от ПМС N0.162/2016 г в комисия назначена, 
със Заповед № 2 8 / 13.08:2018 г. на 

(1 омер и дата) 

Председатс ля на УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград в процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, идентификационен номер: ВО05М9ОР001-2.025 „МИГ-
общини Момчилград и Крумовград"-„Социално-икономическа интеграция на 
маргинализ 4рани общности" , 

(наименование на процедурата) 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е 
1. Не съм ]. конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от 
Регламе -гг (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

2. Нямам знтерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 
процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интерес::. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 
смисъла на § 1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и 
установ: азане на конфликт на интереси. 

4. Не се на мирам в йерархична зависимост спрямо друг член на комисията. 
5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията 
6. Ще изш лнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
7. Не съм . частвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процеду за. 
8. Съм заг ознат/а с Условията за кандидатстване и постъпилите въпроси и отговори по 

процеду зата и вътрешните правила за работа на Комисията и се задължавам да ги спазвам. 
9. Проведено е въвеждащо обучение и съм запознат с начина на оценка на проектни 

предлоя гния в ИСУН 2020 

При промя] [а на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 
МИГ- общи ни Момчилград и Крумовград. 

Известно м-( е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния 
кодекс. 

П П</ 9/7 /I % ^ 
ДЕКЛАРАТОР: 11Ш,М5 г. 

(дата) 


