Приложение 8
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси
по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) 966/2012 г., относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Европейската общност.
Долуподписаният /-ната/ ……………………………. ……………………… в качеството ми на
……………………………….(управител
или
представител)
на
………………………………………………………………(посочете
наименованието
на
участника) - в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: дейности по
информация и публичност по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на
уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията им”, съгласно Договор №14-22-45/26.09.2014 г., бюджетна линия
BG051PO002/14/2.2-16, сключен между Министерството на финансите, Управляващ орган на
Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) - Дирекция „Оперативна програма
„Административен капацитет” и Комисията за защита на личните данни за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проекта по Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавната администрация” ,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Ще предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и ще
уведомя незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да
предизвика подобен конфликт, съгласно смисъла по чл. 4.2 от Общите условия към договора по
ОПАК – „Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване
на функции във връзка с изпълнението на договора, от което и да е лице е изложено на риск
поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или
националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това
лице има с бенефициента, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) 966/2012 г., относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Европейската общност.
1. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице, работещо на трудово
или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК или което през
последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било
назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган;
2. Участникът, когото представлявам няма сключен трудов или друг договор за
изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или
служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК или което през последната
една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено
на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган;
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”,
с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно
изпълнение на задълженията им”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

3. Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на
ОПАК, или което през последната една година, считано от датата на подаване на
офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в
Управляващия орган, не притежава дялове от капитала на представлявания от мен
участник;
4. Участникът, когото представлявам не е сключил договор за консултантски услуги с
лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, или
което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от
участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в
Управляващия орган;
5. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице/лица, които членуват с
право на глас или право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Административен капацитет”, определени поименно в заповед на
министъра на финансите, с последната актуална към момента на подаване на офертата
от участника дата и няма такива лица, назначени на трудово правоотношение или на
граждански договор.;
6. Запознат съм, че Възложителят може едностранно да прекрати сключеният с избрания
изпълнител договор, когато:
1. изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни
функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК,
докато заема съответната длъжност и една година след напускането й
2. изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или
служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година
след напускането й.
7. По отношение на участника, когото представлявам не са налице обстоятелства по чл.
107 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета
от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
съюза;
8. Обстоятелствата, предвидени в чл. 57, параграфи 1 и 2 от регламент /ЕС, Евратом/ №
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на Съвета.
……………………….г.
(дата на подписване)

Декларатор: …………………….
(подпис и печат)

Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от
едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”,
с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно
изпълнение на задълженията им”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

Приложение 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният /-ната/ .......................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
лична карта №……...…………….., изд. на ……………………. от ................................. с ЕГН
..................................
в качеството ми на /посочете длъжността/…………...……….....................………………….,
на /посочете фирмата на участника, когато същият не е обединение или на дружеството – член на
обединение/консорциум - участник в процедурата /..…...........................................………………,
БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление
…………………………
Д Е К Л А Р А Р И Р А М, че:
Не съм свързано лице* по смисъла на чл. 5.2 от Общите условия към договор с регистрационен
№ 14-22-45/26.09.2014 г г. между Комисия за защита на личните данни и Министерство на
финансите, Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по проект „Повишаване
на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по
– ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им ” с Възложителя.
* по смисъла на чл. 5.2 от Общите условия „ Свързани лица са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия до четвърта
степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право
на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
10. лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго
лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.”
…………………..г.
(дата на подписване)

Декларатор:……………………………
(подпис и печат)

Забележка: Когато участник е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в
съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”,
с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно
изпълнение на задълженията им”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

