
  

 

 

 
 

 

 
 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. 
 

Долуподписаният/-ата    Любомир Кирилов Божков,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 

 

 

В качеството си на председател/ секретар/ член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 

№162/2016 г. или  помощник-оценител/ наблюдател по реда на чл. 15, ал. 1 от ПМС №.162/2016 

г.  в комисия назначена, със Заповед №  6/ 02.04.2021 г. на  
                                                                                                          (номер и дата)                                                                      

Председателя на УС на МИГ в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

идентификационен номер: BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков - Достъп до заетост за 

търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара 

на труда, чрез местни инициативи за заетост“, 
(наименование на процедурата) 

 

      

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е 
 

1. Не съм в конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 61 от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046.  

2. Нямам интерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 

процедура по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 

смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Законa за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

4. Не се намирам 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 изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.  

7. Не съм участвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процедура. 

При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 

МИГ. 

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

кодекс. 

 

 

 08.04.2021  г.                                                               ДЕКЛАРАТОР :  
                 (дата) 

заличен



  

 

 

 
 

 

 
 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. 
 

Долуподписаният/-ата Иванка Стоянова Христова - Вукова,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 

 

 

В качеството си на председател/ секретар/ член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 

№162/2016 г. или  помощник-оценител/ наблюдател по реда на чл. 15, ал. 1 от ПМС №.162/2016 

г.  в комисия назначена, със Заповед №  6/ 02. 04.2021 г. на  
                                                                                                          (номер и дата)                                                                      

Председателя на УС на МИГ в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

идентификационен номер: BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков - Достъп до заетост за 

търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара 

на труда, чрез местни инициативи за заетост“, 
(наименование на процедурата) 

 

      

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е 
 

1. Не съм в конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 61 от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046.  

2. Нямам интерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 

процедура по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 

смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Законa за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

4. Не се намирам 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 изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.  

7. Не съм участвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процедура. 

При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 

МИГ. 

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

кодекс. 

 

 

08.04.2021 г.                                                                ДЕКЛАРАТОР : _______________ 
                 (дата) 

заличен         
 



  

 

 

 
 

 

 
 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. 
 

Долуподписаният/-ата Ирина Григорова Кръстева,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 

 

 

В качеството си на председател/ секретар/ член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 

№162/2016 г. или  помощник-оценител/ наблюдател по реда на чл. 15, ал. 1 от ПМС №.162/2016 

г.  в комисия назначена, със Заповед №  6/ 02. 04.2021 г. на  
                                                                                                          (номер и дата)                                                                      

Председателя на УС на МИГ в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

идентификационен номер: BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков - Достъп до заетост за 

търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара 

на труда, чрез местни инициативи за заетост“, 
(наименование на процедурата) 

 

      

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е 
 

1. Не съм в конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 61 от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046.  

2. Нямам интерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 

процедура по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 

смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Законa за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

4. Не се намирам 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 изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.  

7. Не съм участвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процедура. 

При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 

МИГ. 

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

кодекс. 

 

                              

08.04.2021. г.                                                             ДЕКЛАРАТОР : _______________ 
                 (дата) 

заличен         

 



  

 

 

 
 

 

 
 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. 
 

Долуподписаният/-ата           Катя Вескова Симеонова,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 

 

 

В качеството си на председател/ секретар/ член с право на глас по реда на чл.12, ал.2 от ПМС 

№162/2016 г. или  помощник-оценител/ наблюдател по реда на чл. 15, ал. 1 от ПМС №.162/2016 

г.  в комисия назначена, със Заповед №  6/ 02.04.2021 г. на  
                                                                                                          (номер и дата)                                                                      

Председателя на УС на МИГ в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

идентификационен номер: BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков - Достъп до заетост за 

търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара 

на труда, чрез местни инициативи за заетост“, 
(наименование на процедурата) 

 

      

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е 
 

1. Не съм в конфликт на интереси с някой от кандидатите и партньорите (ако е приложимо) в 

процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 61 от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046.  

2. Нямам интерес от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 

процедура по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

3. Не съм свързано лице с кандидат или партньор по процедурата (ако е приложимо) по 

смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Законa за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

4. Не се намирам 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 изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.  

7. Не съм участвал като консултант в разработване на проектно предложение по конкретната 

процедура. 

При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно председателя на УС на 

МИГ. 

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

кодекс. 

 

 

 08.04.2021  г.                                                               ДЕКЛАРАТОР :  
                 (дата) 

заличен         

 



заличен         

 


