ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.

Проект № 41-03-32/30.08.2010 г. „Прилагане на стратегия за местно развитие на територията на МИГ –
Харманли” по Договор за финансово подпомагане № РД 50-151/13.10.2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси
От Валери Димитров Монков
(трите имена)
ЕГН:6109013301
в качеството ми на член на Комисия за избор на проекти
(технически асистент, експерт по прилагане на СМР,изпълнителен директор,
счетоводител, външен експерт - оценител, член на Комисия за избор на проекти, член на УС,
Председател, Секретар, наблюдател,член на Комисия за мониторинг и проверки,външни
експерти и др.)
за извършване на проверка за административно съответствие и допустимост
за извършване на проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия
за извършване на техническа експертна оценка на приети заявления за подпомагане
Х за участие в заседание на Комисията за избор на проекти
за участие в заседание на УС на МИГ Харманли
за участие в работа в Комисията по мониторинг и проверки
На подадено проектно предложение към Стратегия за местно развитие на МИГ – Харманли.
„Закупуване на офис техника и компютърен софтуер”,
с УРН МХ-312-1-001, бенефициент:. „Елфи” ООД
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласен/а съм да участвам в оценката по горепосочената процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Потвърждавам, че съм запознат/а с цялата налична
информация по процедурата, включително с Насоките за кандидатстване и
изискванията, посочени в публикуваната документация за целите на процедурата, и се
задължавам да ги спазвам. Ще изпълнявам отговорностите си добросъвестно,
обективно и безпристрастно.
2. Не притежавам дялове или акции в търговски дружества или кооперации, кандидатите
в процедурата.
3. Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна във връзка с
извършване на оценката на проектни предложения по горепосочената процедура. Ще
използвам същата информация само за целите на изпълнение на отговорностите ми в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
4. Няма да запазвам копия на каквато и да било писмена информация или предоставени
оригинали.
5. С подписването на настоящата декларация давам съгласието си и упълномощавам
длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли”, да получават от мое име от
администраторите на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД информация
относно лични данни, необходими при извършване на проверка по реда и условията
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на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от
Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при
управление на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и
Кохезионния фондове на ЕС.
6. Не се намирам в конфликт на интереси с кандидата в процедурата за предоставяне за
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;
7. Нямам интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретния
кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси (ЗПРКИ) – (Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г.);
8. Не попадам в условията на чл. 22 от ЗПРКИ;
9. Не съм свързано лице с кандидата за подпомагане, чието заявление се разглежда от
комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство,
роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически
лица, и се намирам в икономически или политически зависимости, които пораждат
основателни съмнения за безпристрастност и обективност;
10. Не участвам в управлението на дружество, в управлението на което участва и
кандидат за подпомагане;
11. Не съм в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на
комисията;
12. Не съм участвал в процеса по подготовка и/или разработване на заявление на
канидатите за подпомагане по мярка от СМР.
13. Ако открия по време на проверките съществуването на такава връзка, ще декларирам
това незабавно и ще напусна заседанието на Комисията за избор на проекти.
14. При промяна на горепосочените обстоятелства незабавно ще информирам за това УС
на Сдружение „МИГ Харманли” , чрез Изпълнителният директор.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
Дата: 10.07.2012г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)
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Проект № 41-03-32/30.08.2010 г. „Прилагане на стратегия за местно развитие на територията на МИГ –
Харманли” по Договор за финансово подпомагане № РД 50-151/13.10.2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси
От Валери Димитров
(трите имена)
ЕГН:6109013301
в качеството ми на член на Комисия за избор на проекти
(технически асистент, експерт по прилагане на СМР,изпълнителен директор,
счетоводител, външен експерт - оценител, член на Комисия за избор на проекти, член на УС,
Председател, Секретар, наблюдател,член на Комисия за мониторинг и проверки,външни
експерти и др.)
за извършване на проверка за административно съответствие и допустимост
за извършване на проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия
за извършване на техническа експертна оценка на приети заявления за подпомагане
Х за участие в заседание на Комисията за избор на проекти
за участие в заседание на УС на МИГ Харманли
за участие в работа в Комисията по мониторинг и проверки
На подадено проектно предложение към Стратегия за местно развитие на МИГ – Харманли.
“Създаване ново насаждение от десертни лозя на площ от 15 дка в землището на с.
Коларово, общ. Харманли”,
с УРН МХ-121-1-002, бенефициент:. Даниел Иванов Жеков
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласен/а съм да участвам в оценката по горепосочената процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Потвърждавам, че съм запознат/а с цялата налична
информация по процедурата, включително с Насоките за кандидатстване и
изискванията, посочени в публикуваната документация за целите на процедурата, и се
задължавам да ги спазвам. Ще изпълнявам отговорностите си добросъвестно,
обективно и безпристрастно.
2. Не притежавам дялове или акции в търговски дружества или кооперации, кандидатите
в процедурата.
3. Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна във връзка с
извършване на оценката на проектни предложения по горепосочената процедура. Ще
използвам същата информация само за целите на изпълнение на отговорностите ми в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
4. Няма да запазвам копия на каквато и да било писмена информация или предоставени
оригинали.
5. С подписване на настоящата декларация давам безусловното си и неотменимо
писмено съгласие длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли” да извършват
проверка и получават всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.
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72 от ДОПК от органите по приходите.
6. Съгласието ми по предходната точка се дава на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК.
7. С подписването на настоящата декларация давам съгласието си и упълномощавам
длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли”, да получават от мое име от
администраторите на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД информация
относно лични данни, необходими при извършване на проверка по реда и условията
на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от
Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при
управление на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и
Кохезионния фондове на ЕС.
8. Не се намирам в конфликт на интереси с кандидата в процедурата за предоставяне за
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;
9. Нямам интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретния
кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси (ЗПРКИ) – (Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г.);
10. Не попадам в условията на чл. 22 от ЗПРКИ;
11. Не съм свързано лице с кандидата за подпомагане, чието заявление се разглежда от
комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство,
роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически
лица, и се намирам в икономически или политически зависимости, които пораждат
основателни съмнения за безпристрастност и обективност;
12. Не участвам в управлението на дружество, в управлението на което участва и
кандидат за подпомагане;
13. Не съм в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на
комисията;
14. Не съм участвал в процеса по подготовка и/или разработване на заявление на
канидатите за подпомагане по мярка от СМР.
15. Ако открия по време на проверките съществуването на такава връзка, ще декларирам
това незабавно и ще напусна заседанието на Комисията за избор на проекти.
16. При промяна на горепосочените обстоятелства незабавно ще информирам за това УС
на Сдружение „МИГ Харманли” , чрез Изпълнителният директор.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
Дата: 10.07.2012г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)
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Проект № 41-03-32/30.08.2010 г. „Прилагане на стратегия за местно развитие на територията на МИГ –
Харманли” по Договор за финансово подпомагане № РД 50-151/13.10.2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси
От Валери Димитров
(трите имена)
ЕГН:6109013301
в качеството ми на член на Комисия за избор на проекти
(технически асистент, експерт по прилагане на СМР,изпълнителен директор,
счетоводител, външен експерт - оценител, член на Комисия за избор на проекти, член на УС,
Председател, Секретар, наблюдател,член на Комисия за мониторинг и проверки,външни
експерти и др.)
за извършване на проверка за административно съответствие и допустимост
за извършване на проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия
за извършване на техническа експертна оценка на приети заявления за подпомагане
Х за участие в заседание на Комисията за избор на проекти
за участие в заседание на УС на МИГ Харманли
за участие в работа в Комисията по мониторинг и проверки
На подадено проектно предложение към Стратегия за местно развитие на МИГ – Харманли.
“Доставка на земеделска техника и инвентар за обработка на почвата”,
с УРН МХ-121-1-003, бенефициент:. Апти Шабан Бекир
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласен/а съм да участвам в оценката по горепосочената процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Потвърждавам, че съм запознат/а с цялата налична
информация по процедурата, включително с Насоките за кандидатстване и
изискванията, посочени в публикуваната документация за целите на процедурата, и се
задължавам да ги спазвам. Ще изпълнявам отговорностите си добросъвестно,
обективно и безпристрастно.
2. Не притежавам дялове или акции в търговски дружества или кооперации, кандидатите
в процедурата.
3. Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна във връзка с
извършване на оценката на проектни предложения по горепосочената процедура. Ще
използвам същата информация само за целите на изпълнение на отговорностите ми в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
4. Няма да запазвам копия на каквато и да било писмена информация или предоставени
оригинали.
5. С подписване на настоящата декларация давам безусловното си и неотменимо
писмено съгласие длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли” да извършват
проверка и получават всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.
72 от ДОПК от органите по приходите.
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6. Съгласието ми по предходната точка се дава на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК.
7. С подписването на настоящата декларация давам съгласието си и упълномощавам
длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли”, да получават от мое име от
администраторите на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД информация
относно лични данни, необходими при извършване на проверка по реда и условията
на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от
Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при
управление на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и
Кохезионния фондове на ЕС.
8. Не се намирам в конфликт на интереси с кандидата в процедурата за предоставяне за
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;
9. Нямам интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретния
кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси (ЗПРКИ) – (Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г.);
10. Не попадам в условията на чл. 22 от ЗПРКИ;
11. Не съм свързано лице с кандидата за подпомагане, чието заявление се разглежда от
комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство,
роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически
лица, и се намирам в икономически или политически зависимости, които пораждат
основателни съмнения за безпристрастност и обективност;
12. Не участвам в управлението на дружество, в управлението на което участва и
кандидат за подпомагане;
13. Не съм в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на
комисията;
14. Не съм участвал в процеса по подготовка и/или разработване на заявление на
канидатите за подпомагане по мярка от СМР.
15. Ако открия по време на проверките съществуването на такава връзка, ще декларирам
това незабавно и ще напусна заседанието на Комисията за избор на проекти.
16. При промяна на горепосочените обстоятелства незабавно ще информирам за това УС
на Сдружение „МИГ Харманли” , чрез Изпълнителният директор.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
Дата: 11.07.2012г.

ДЕКЛАРАТОР: .......................
(подпис)
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Проект № 41-03-32/30.08.2010 г. „Прилагане на стратегия за местно развитие на територията на МИГ –
Харманли” по Договор за финансово подпомагане № РД 50-151/13.10.2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси
От Валери Димитров
(трите имена)
ЕГН:6109013301
в качеството ми на член на Комисия за избор на проекти
(технически асистент, експерт по прилагане на СМР,изпълнителен директор,
счетоводител, външен експерт - оценител, член на Комисия за избор на проекти, член на УС,
Председател, Секретар, наблюдател,член на Комисия за мониторинг и проверки,външни
експерти и др.)
за извършване на проверка за административно съответствие и допустимост
за извършване на проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия
за извършване на техническа експертна оценка на приети заявления за подпомагане
Х за участие в заседание на Комисията за избор на проекти
за участие в заседание на УС на МИГ Харманли
за участие в работа в Комисията по мониторинг и проверки
На подадено проектно предложение към Стратегия за местно развитие на МИГ – Харманли.
“Доставка на земеделска техника и инвентар за обработка на почвата”,
с УРН МХ-121-1-004, бенефициент:. Ерджан Юмер Юсуф
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласен/а съм да участвам в оценката по горепосочената процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Потвърждавам, че съм запознат/а с цялата налична
информация по процедурата, включително с Насоките за кандидатстване и
изискванията, посочени в публикуваната документация за целите на процедурата, и се
задължавам да ги спазвам. Ще изпълнявам отговорностите си добросъвестно,
обективно и безпристрастно.
2. Не притежавам дялове или акции в търговски дружества или кооперации, кандидатите
в процедурата.
3. Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна във връзка с
извършване на оценката на проектни предложения по горепосочената процедура. Ще
използвам същата информация само за целите на изпълнение на отговорностите ми в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
4. Няма да запазвам копия на каквато и да било писмена информация или предоставени
оригинали.
5. С подписване на настоящата декларация давам безусловното си и неотменимо
писмено съгласие длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли” да извършват
проверка и получават всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.
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72 от ДОПК от органите по приходите.
6. Съгласието ми по предходната точка се дава на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК.
7. С подписването на настоящата декларация давам съгласието си и упълномощавам
длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли”, да получават от мое име от
администраторите на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД информация
относно лични данни, необходими при извършване на проверка по реда и условията
на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от
Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при
управление на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и
Кохезионния фондове на ЕС.
8. Не се намирам в конфликт на интереси с кандидата в процедурата за предоставяне за
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;
9. Нямам интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретния
кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси (ЗПРКИ) – (Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г.);
10. Не попадам в условията на чл. 22 от ЗПРКИ;
11. Не съм свързано лице с кандидата за подпомагане, чието заявление се разглежда от
комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство,
роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически
лица, и се намирам в икономически или политически зависимости, които пораждат
основателни съмнения за безпристрастност и обективност;
12. Не участвам в управлението на дружество, в управлението на което участва и
кандидат за подпомагане;
13. Не съм в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на
комисията;
14. Не съм участвал в процеса по подготовка и/или разработване на заявление на
канидатите за подпомагане по мярка от СМР.
15. Ако открия по време на проверките съществуването на такава връзка, ще декларирам
това незабавно и ще напусна заседанието на Комисията за избор на проекти.
16. При промяна на горепосочените обстоятелства незабавно ще информирам за това УС
на Сдружение „МИГ Харманли” , чрез Изпълнителният директор.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
Дата: 11.07.2012г.

ДЕКЛАРАТОР: .......................
(подпис)

Проект № 41-03-32/30.08.2010 г. „Прилагане на стратегия за местно развитие на територията на МИГ –
Харманли” по Договор за финансово подпомагане № РД 50-151/13.10.2011 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси
От Валери Димитров
(трите имена)
ЕГН:6109013301
в качеството ми на член на Комисия за избор на проекти
(технически асистент, експерт по прилагане на СМР,изпълнителен директор,
счетоводител, външен експерт - оценител, член на Комисия за избор на проекти, член на УС,
Председател, Секретар, наблюдател,член на Комисия за мониторинг и проверки,външни
експерти и др.)
за извършване на проверка за административно съответствие и допустимост
за извършване на проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия
за извършване на техническа експертна оценка на приети заявления за подпомагане
Х за участие в заседание на Комисията за избор на проекти
за участие в заседание на УС на МИГ Харманли
за участие в работа в Комисията по мониторинг и проверки
На подадено проектно предложение към Стратегия за местно развитие на МИГ – Харманли.
„Изграждане на магазин за хранителни стоки и кафе”,
с УРН МХ-311-1-005, бенефициент:. ЕТ „Илинден – Генчо Милков”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласен/а съм да участвам в оценката по горепосочената процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Потвърждавам, че съм запознат/а с цялата налична
информация по процедурата, включително с Насоките за кандидатстване и
изискванията, посочени в публикуваната документация за целите на процедурата, и се
задължавам да ги спазвам. Ще изпълнявам отговорностите си добросъвестно,
обективно и безпристрастно.
2. Не притежавам дялове или акции в търговски дружества или кооперации, кандидатите
в процедурата.
3. Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна във връзка с
извършване на оценката на проектни предложения по горепосочената процедура. Ще
използвам същата информация само за целите на изпълнение на отговорностите ми в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
4. Няма да запазвам копия на каквато и да било писмена информация или предоставени
оригинали.
5. С подписване на настоящата декларация давам безусловното си и неотменимо
писмено съгласие длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли” да извършват
проверка и получават всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.
72 от ДОПК от органите по приходите.
6. Съгласието ми по предходната точка се дава на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК.
7. С подписването на настоящата декларация давам съгласието си и упълномощавам
длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли”, да получават от мое име от
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администраторите на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД информация
относно лични данни, необходими при извършване на проверка по реда и условията
на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от
Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при
управление на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и
Кохезионния фондове на ЕС.
8. Не се намирам в конфликт на интереси с кандидата в процедурата за предоставяне за
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;
9. Нямам интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретния
кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси (ЗПРКИ) – (Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г.);
10. Не попадам в условията на чл. 22 от ЗПРКИ;
11. Не съм свързано лице с кандидата за подпомагане, чието заявление се разглежда от
комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство,
роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически
лица, и се намирам в икономически или политически зависимости, които пораждат
основателни съмнения за безпристрастност и обективност;
12. Не участвам в управлението на дружество, в управлението на което участва и
кандидат за подпомагане;
13. Не съм в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на
комисията;
14. Не съм участвал в процеса по подготовка и/или разработване на заявление на
канидатите за подпомагане по мярка от СМР.
15. Ако открия по време на проверките съществуването на такава връзка, ще декларирам
това незабавно и ще напусна заседанието на Комисията за избор на проекти.
16. При промяна на горепосочените обстоятелства незабавно ще информирам за това УС
на Сдружение „МИГ Харманли” , чрез Изпълнителният директор.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
Дата: 11.07.2012г.

ДЕКЛАРАТОР: .......................
(подпис)
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Проект № 41-03-32/30.08.2010 г. „Прилагане на стратегия за местно развитие на територията на МИГ –
Харманли” по Договор за финансово подпомагане № РД 50-151/13.10.2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси
От Валери Димитров
(трите имена)
ЕГН:6109013301
в качеството ми на член на Комисия за избор на проекти
(технически асистент, експерт по прилагане на СМР,изпълнителен директор,
счетоводител, външен експерт - оценител, член на Комисия за избор на проекти, член на УС,
Председател, Секретар, наблюдател,член на Комисия за мониторинг и проверки,външни
експерти и др.)
за извършване на проверка за административно съответствие и допустимост
за извършване на проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия
за извършване на техническа експертна оценка на приети заявления за подпомагане
Х за участие в заседание на Комисията за избор на проекти
за участие в заседание на УС на МИГ Харманли
за участие в работа в Комисията по мониторинг и проверки
На подадено проектно предложение към Стратегия за местно развитие на МИГ – Харманли.
“Закупуване на техника и инвентар за обработка на почвата”,
с УРН МХ-121-1-006, бенефициент: Мирослав Кръстев Нейков
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласен/а съм да участвам в оценката по горепосочената процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Потвърждавам, че съм запознат/а с цялата налична
информация по процедурата, включително с Насоките за кандидатстване и
изискванията, посочени в публикуваната документация за целите на процедурата, и се
задължавам да ги спазвам. Ще изпълнявам отговорностите си добросъвестно,
обективно и безпристрастно.
2. Не притежавам дялове или акции в търговски дружества или кооперации, кандидатите
в процедурата.
3. Няма да разгласявам информация, която ми е станала известна във връзка с
извършване на оценката на проектни предложения по горепосочената процедура. Ще
използвам същата информация само за целите на изпълнение на отговорностите ми в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
4. Няма да запазвам копия на каквато и да било писмена информация или предоставени
оригинали.
5. С подписване на настоящата декларация давам безусловното си и неотменимо
писмено съгласие длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли” да извършват
проверка и получават всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.
72 от ДОПК от органите по приходите.

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
6450 Харманли, ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80
моб. 0875 / 120 900
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
www.mig-harmanli.org
Стр. 11 от 12

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.

6. Съгласието ми по предходната точка се дава на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК.
7. С подписването на настоящата декларация давам съгласието си и упълномощавам
длъжностни лица от Сдружение „МИГ Харманли”, да получават от мое име от
администраторите на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД информация
относно лични данни, необходими при извършване на проверка по реда и условията
на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от
Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при
управление на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и
Кохезионния фондове на ЕС.
8. Не се намирам в конфликт на интереси с кандидата в процедурата за предоставяне за
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;
9. Нямам интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретния
кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси (ЗПРКИ) – (Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г.);
10. Не попадам в условията на чл. 22 от ЗПРКИ;
11. Не съм свързано лице с кандидата за подпомагане, чието заявление се разглежда от
комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство,
роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически
лица, и се намирам в икономически или политически зависимости, които пораждат
основателни съмнения за безпристрастност и обективност;
12. Не участвам в управлението на дружество, в управлението на което участва и
кандидат за подпомагане;
13. Не съм в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на
комисията;
14. Не съм участвал в процеса по подготовка и/или разработване на заявление на
канидатите за подпомагане по мярка от СМР.
15. Ако открия по време на проверките съществуването на такава връзка, ще декларирам
това незабавно и ще напусна заседанието на Комисията за избор на проекти.
16. При промяна на горепосочените обстоятелства незабавно ще информирам за това УС
на Сдружение „МИГ Харманли” , чрез Изпълнителният директор.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
Дата: 12.07.2012г.

ДЕКЛАРАТОР: .......................
(подпис)
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