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PA3BI4TI4E HA
I,I OBEUI K I,ITE P EC YPC 14

EBPOnE14CKt4 CUO3
EBPONE14CK14

coqr4MEH OoHA

flpznoNeuue2.2.

AEKJTAPATIIq 3A Jrr4frCA HA KOH@Ir4KT HA r4HTEpBCr4,
IIOBEPI4TEJIHOCT I4 EE3IIPI4CT'PACTHOCT

rro cMrrcbrra Ha qJr. 16, a.r. 2 u an 3 na IIN{C 16212016 r.

,{o lyn o4u uc asusr I - ar a Banenrrana Llluer,a Aureloea,
(co6crneuo, 6aulHHo n $ananHo uue)

B xa'recrnoro cI{ Ha rlpeAcenaren/ ceKperap/ qJreu c [paBo Ha fJrac rro peAa Ha rrn.I2, ut.2 ot
nMC Is162120I6 r. rrlrkr rloMorrrHr{K-orlenzren/ na6mo4aren ro peAa Ha qJr. 15, an. 1 or IIMC
Np.l62l20l6 r. s KoMr.rcr4rr Ha3HaqeHa, crc 3anoneA J\b 4 I 24.02|.2021 r. ua

(HOMep u Aara)

flpe4ce4areIrfl. Ha YC na MI4f B rlpolleAypa 3a npeAocraBrHe Ha 6essrgr\4e3AHa Sunancona rroMorrl,

u4enru$zrarlroHeH HoMep BG05M9OP001-1.086 ,,MI4f r3anroKoe - llpzcnoco6seaue Ha

pa6orHrlrlure, rrpeAnpuflTkrflTa r4 npeArrpueMarrr,rre K:bM rrpoMe:ukr't'e",

(uauveuoralrae aa npo4e4ypara)

XEKJIAPI4PAM, IIE

1. He crnr n r<oH$rzxr r a l4HTepecr{ c HrKofi or r<an4a Auwffe v rraprHbopzre (aro e ilp[no)Kr.rrvro) n
lpolleAypara 3a rlpeAocraB-[He ga 6esnrgaae3AHa rloMolrl IIo cMlrcbJra Ha qr. 61 or PernavreHr
(EC, EBPATOM) Jft 2018n046.

2. HqNaaNa LIHTepec or nperocraB.f,Hero Ha 6egs:bsMe3AHa $rtrancona rroMorrl rro KoHKperHara
npoueAypa IIo cMI,IcbJIa na 3arcoHa 3a rrpoTr4BoAeficrnrae r{a KopyrukrflTa v 3a oTHerv{aHe Ha
He3aKoHHo npra4o6uroro r4MyruecrBo.

3. He crrr cBbp3aHo nr4rle c KaHAr{Aar Lrnr4 rraprHbop rro [p,orleAypara (aro e rrpr4noxlrrrlo) no
cMI,IcbJIa ua $ 1, r. 15 or AorbnHureJIHI4Te pasnope46ra ua 3aroHa 3a nporr4BoAeficre[e Ha
Kopylur{rrakr sa orneMaHe Ha He3aKoHno npu4o6uToro r.rMyrqecrBo.

4. He ce HaMI4paM n fiepapxrauHa 3aBrzcr{Mocr cnp{Mo Apyr qneH. Ha KoMr4cr,Lr{Ta.

5. IIle nasx s raftua o6cro-f,rercrBara, Korrro c:bM y3Hirn BbB BpG3Ka cbc cBorra pa6ora B KoMr.rcr4qra
6. II{e ra:nun-flBaM 3aA:bnxeHr.r.sra cra 4o6pocrBecruo, o6errzeHo ra 6e:npzcrpacrHo.
7. He cru yqacrBan Karo KoHcyJITaHT n pa:pa6orBaHe Ha rrpoer(THo npeAnoxeHrle rro KoHKperHara

rporleAypa.

flpu nporvrfl:ualna AeKnap[paHrare o6cro.sreJrcrBa, rqe yBeAorvrs Hesa6asuo [penceAare:rs Ha YC
na MZf.

I4geecrHo MI{ e, qe 3a HeBepHrl .4aHHr,r Hocs HaKa3areJrHa orroBopHocr no .rr.313 or
Harcas arerHl4s KoreKc.

01.03.2021r.
(Aara)

/{EKJIAPATOP:

по ЗЗЛД
заличен 



EBPOnEL4CKt4 CbO3
EBPONE14CKI/

cour4AIEH 00H! PA3BI,ITIIE HN
q0BEltK!rE PECyPCU

flpuroxeune2.2.

AEKIAPAIIIIfl 3A II,IIICA HA KOHOJII4KT HA UHTEPECI4,
IIOBEPI,ITEIHOCT U EE3TIPTICTPACTHOCT

rro cMucbJra Ha rrrr. 16, a.u. 2 u at.3 da IIMC 162/2016 r.

,{onyno4nucattust I - ala Anexcan4p rrHa Bnagu c.rr an o e a MExafi I on a,
(co6croeHo, 6atrIrrro r.r ifarurzmro urrae)

B raqecrnoro cI{ Ha rlpeAceAaren/ cercperap/ urreH c rrpaBo Ha fJrac rro peAa vaut.I2, ut.2 ot
IIMC .Ne16212016 r. I,IJII,I rloMolrlHrIK-orlenuren/ na6ruoAarer ro peAa Ha rur. 15, ar. 1 or IIMC
Ns.I62l20I6 r. n KoMrdcr{{ Ha3HaqeHa, ctc 3anonea lE 17 I 07.07.2021 r. na

(HOMEP I4,EATAJ

llpe4ce4areJul Ha YC na MI{f B rlpolleAypa 3a rrpe4ocraB-flHe Ha 6essrsN,re3AHa rfnneurcona rroMorrl,

u4enrz$zrcarluoHeH HoMep BG05M9OP001-1.086,,MI4f Carvrolcon - llpucnoco6sBaHe Ha

pa6orrrrdrlrrre, rrpeArrpvflTnflTar,r [peArrpr4eMarrLrre KbM rrpoMeukrre",

(nazvenorau.re ua npoue.4ypara)

AEKIAPI4PAM, IIE

1. He crna n xoHSmar<T Ha I,IHTepecI{ c HrrKofi or raH4r.rAarr4Te rd rraprnbopzre (arco e npuno}cuuo) n
npouelypaTa 3a rrpeAocraBrHe ga 6essrsNae3AHa noNrorq [o cMprcbJra Ha rrJr. 61 or Perna:r,renT
(EC, EBPATOM) J\e 201811.046.

2. FIsN,IaM LIHTepec or rrpeAocraBrHero na 6egsrgMe3AHa $uHancona rroMorq rro KoHKperHara
lpolleAlpa ro cMI,IcsJIa na 3arona 3a rrpoTr{BoAefiornue Ha KopylqkrflTa pr 3a oTHeMarre Ha
He:raKoHHo rrpr{Ao6r,rroro LrMyrqecrBo.

3. He cru cBbp3aHo nI{IIe c KaHAuAar uJM rraprHbop rro [por]eAypara (axo e [pI,rnoxravo) no
cMLIcbJIa na $ 1, r. 15 or AonbJIHI{TerIHVTe pa:nope46ra na 3aroHa 3a rrporrrBoAeficrnrae na
Kopyfirlr4rrr a 14 3a orueMaHe Ha He3aKoHHo uplE4o6vroro lrMyrrlecrBo.

4. He ce HaMI{piIM e ftepapxu.nra 3aBl,rcr,rMocr crrprMo Ap:Fr qneH r{a KoMlrc}rrra.
5. IIle nasx e raftHa o6ctosrercrBara, Kor{To cbM y3nzrn BbB Bpb3Ka cbc cBo-f,Ta pa6ora B KoMrlc}urra
6. II{e u:nrnntBaM 3aAbn}KeHI4rITa cIl4o6pocrBecrHo, o6errunso u 6esnpncrpaorno.
7. He crrrr fracrBaJl Karo KoHcyJrraHT n paspa6orBaHe Ha rrpoeKTHo rrpeAnoxeHrre [o KoHKperHara

rporleAypa"

IIpIE npouxua Ha AeKJlapupaHzre o6crosreJrcrBa, rqe yBeAoMlr uega6aeHo rrpeAceAarens Ha YC
Ha MIzIf.

I,lgsecfiIo MI{ e, qe 3a HeBepHr4 p4alo:akr Hocr HaKa3areJrHa orroBopHocr no q1.313 or
HarasarerHr{r Ko.treKc.

08"07.2021r.
(Aara.)

NEKJIAPATOP :: по ЗЗЛД
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. 
 

Долуподписаната  Евелина Веселинова Христова,  
      

В качеството си на наблюдател по реда на чл. 15, ал. 1 от ПМС №.162/2016 г. в комисия 

назначена, със Заповед №  4 / 24.02.2021 г. на Председателя на УС на МИГ в процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, идентификационен номер BG05M9OP001-

1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“, 
      

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. 

         ДЕКЛАРАТОР: 

  

Invalid signature

X Евелина Христова

Signed by: Evelina Veselinova Hristova  

заличен по
 ЗЗЛД



  

 

 

 
 

 

 
 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. 
 

Долуподписаната  Галя Георгиева Савова,  
      

В качеството си на наблюдател по реда на чл. 15, ал. 1 от ПМС №.162/2016 г. в комисия 

назначена, със Заповед №  4 / 24.02.2021 г. на Председателя на УС на МИГ в процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, идентификационен номер BG05M9OP001-

1.086 „МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“, 
      

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. 

 

 

01.03.2021 г.                                                         ДЕКЛАРАТОР:  
        (дата) 

заличен по
 ЗЗЛД


