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 Приложение 123_8_1  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният(та ) Преслав Трилков Гайдарски 

                                                     (трите имена) 

л.карта (л.п.) № 644430873, изд. на 21.02.2013 г г. от МВР Плевен, ЕГН/ЛНЧ 
7509134104, адрес по лична карта/настоящ адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1, 
тел: 0896 898 252 

Във връзка с участието ми като  председател/секретар/член на комисия/помощник оценител 
(подчертава се вярното) за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014 – 
2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ с код в ИСУН    BG06RDNP001-
19.371-S2; 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, 
ЕВРАТОМ) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти 
(ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, 
(ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012  
с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна 
помощ; 

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобито имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата; 

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кандидат 
или партньор в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;  

4. Задължавам се да изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно и 
да пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал/а във връзка със своята работа в комисията за 
подбор на проектни предложения.  

Настоящата декларация подавам на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 
на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи 
на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във 
връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 
2020 г., на основание чл. 16 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне 
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на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. и 
в изпълнение на „Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 
стратегия за ВОМР”, утвърдени от Зам.-министър председателя на РБ, публикувани на Единния 
информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ. 

Задължавам се при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя 
незабавно УС на МИГ. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 

 
Дата: 10.12.2021 г.     Декларатор:…………………………… 
 ОТ ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ.2



                                       
 

         
          Приложение 123_8_2  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният(та ) Преслав Трилков Гайдарски 

                                                     (трите имена) 

л.карта (л.п.) № 644430873, изд. на 21.02.2013 г г. от МВР Плевен, ЕГН/ЛНЧ 7509134104, 
адрес по лична карта/настоящ адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1, тел: 0896 898 252 

 

Във връзка с участието ми като член на комисия за подбор на проектни предложения по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по 
ПРСР 2014 – 2020 г.  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Не съм участвал/а в подготовката на проектно/и предложение/я, подадени по процедурата за 
подбор BG06RDNP001-19.371-S2  (код от ИСУН). 

 
Настоящата декларация подавам съгласно Указания за прием на проекти, подавани по 

стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 
приложение към Заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 

 
Задължавам се при откриване на промяна в декларираните обстоятелства, незабавно да 

уведомя Председателя на УС на МИГ. 
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 
Дата: 10.12.2021 г.    Декларатор:……………………………… 
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          Приложение 123_8_3 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният(та ) Преслав Трилков Гайдарски 

                                                     (трите имена) 

л.карта (л.п.) № 644430873, изд. на 21.02.2013 г г. от МВР Плевен, ЕГН/ЛНЧ 7509134104, адрес 
по лична карта/настоящ адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1, тел: 0896 898 252 

 

Във връзка с участието ми като  председател/секретар/член на оценителна комисия/помощник 
оценител/наблюдател (подчертава се вярното) за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 
2014 – 2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН с код BG06RDNP001-19.371 
-S2; 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Съм навършил пълнолетие и съм (отбелязва се вярното): 
а) български грaжданин; 
б) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз; 
в) гражданин на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 
г) гражданин на Конфедерация Швейцария. 

2. Не съм поставен под запрещение. 
3. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг(а), с лице, с което съм във 
фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта 
степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. 
 

Настоящата декларация подавам на основание чл. 16, ал. 3, т. 4 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на 
МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 
2014 - 2020 г. в изпълнение на „Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 
стратегия за ВОМР”, утвърдени от Зам.-министър председателя на РБ, публикувани на Единния 
информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ. . 

Задължавам при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства, незабавно да уведомя 
Председателя на УС на МИГ. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 
Дата: 10.12.2021 г.     Декларатор:……………………………… 

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136 

тел.: 02/81-87-222, 02/81-87-272 
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                                             ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 

Долуподписаният(та ) Преслав Трилков Гайдарски 

                                                     (трите имена) 

л.карта (л.п.) № 644430873, изд. на 21.02.2013 г г. от МВР Плевен, ЕГН/ЛНЧ 7509134104, 
адрес по лична карта/настоящ адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1тел: 0896 898 252 

Във връзка с участието ми като  председател/ секретар /член на комисия (подчертава се вярното) 
за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна помощ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.371-S2 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че: 

 

1. Съм пълнолетен гражданин според законодателството на страната от която 

произхождам; 

2. Не съм поставен/а под запрещение; 

3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 

свобода; 

4.  Не съм лишен по съответен ред от правото да упражнявам конкретната 

професия, свързана с участието ми в оценителната комисия. 

5. Съм на разположение да извършвам оценяване на проектни предложения по 

мерките от СВОМР, за които кандидатствам, имам готовност да се отзовавам 

при покана от страна на МИГ САМОКОВ за участие в оценяване на 

възложените ми проектни предложения обективно и безпристрастно. 

 
Задължавам се при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя 

незабавно УС на МИГ Самоков. 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

 

дата: 10.12.2021 г.                                      Декларатор:............................                                        

                                                                      (подпис) 
 ОТ ЗЗЛД
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