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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

Подписаният/ата, ................................................................................................   (три имена), 

с ЕГН  ......................, притежаващ/а лична карта № ................................, издадена от 

................................,   

в качеството ми на ................................ в/на  ................................,  

със седалище и адрес на управление (постоянен адрес): ................................,  

ЕИК/БУЛСТАТ ................................,  

кандидат по процедура за избор на изпълнител чрез “публична покана” с предмет “Доставка 

и монтаж на машини и оборудване в изпълнение на дейност 4 от проекта по 9 обособени 

позиции” по Обособена позиция № ........ “...................................”, в изпълнение на проект 

"Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на Мебел-М EООД", адм. 

договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0429-C01 от 20.11.2017 г. по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.: 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Запознат/а    съм    с    определението    за    нередност,  съгласно чл. 2, параграф 

36 от Регламент на Съвета № 1303/2013 г., а именно: 

"Нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното 

право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие 

на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и 

инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на 

бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. 

2. Запознат/а  съм  с  разпоредбата на чл. 1 от Конвенцията за защита на 

финансовите интереси на Европейските общности, съгласно която измамите, засягащи 

финансовите интереси на Европейските общности, съставляват:  

а) по отношение на разходите, всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:  

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или 

документи, което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия бюджет на 

Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските 

общности,  
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- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат, 

- използването на такива средства за различни цели от тези,за които те първоначално са 

били отпуснати, 

 б) по отношение на приходите, всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:  

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или 

документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на 

Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските 

общности,  

- укриване на информация като нарушение на конкретно задължение със същия ефект,  

- злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект. 

3. Запознат/а съм, че мога да подам сигнал за нередност: 

- до служителя по нередности в Управляващия орган на Оперативна програма „ 

Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; 

-  до Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „ Иновации и 

конкурентоспособност”  2014-2020; 

При наличие или съмнение за конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) на 

служителите по нередности, отговорни за проверката на получения сигнал, или на други 

служители, на които е възложено извършването на проверката по сигнала, с лице, за което се 

отнася сигналът за нередност -  до едно или до няколко от следните лица: 

- до министъра на икономиката; 

- до директора на дирекция АФКОС в Министерството на вътрешните работи; 

- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. 

   
 

 Дата: ...................            Подпис на деклариращия: ……………… 


