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Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на конфликт на интереси 
по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евроатом) № 2018/1046

Аз, долуподписаният/ата….............................................................................................................

(попълват  се  трите  имена),  в  качеството  си  на  лице,  изпълняващо  функция

……………………………………………………………………………………………………...

(напр.: ръководител проект; член на екипа за организация и управление; представляващ бенефициента;

възложител по ЗОП; упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП и други подобни) по проект BG05M2ОP001-

2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020

декларирам, че съм запознат с член 61 от регламент 2018/1046, който гласи следното:

„1. Финансовите участници по смисъла на глава 4 от настоящия дял и другите лица,
включително  националните  органи  на  всяко  равнище,  участващи  в  изпълнението  на
бюджета  при  условията  на  пряко,  непряко  и  споделено  управление,  включително  в
подготвителните действия, в одита или в контрола, не предприемат никакви действия,
които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на Съюза. Те
предприемат също така подходящи мерки за предотвратяване на конфликт на интереси
във  функциите,  за  които  носят  отговорност,  и  за  справяне  със  ситуации,  които
обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси. 

2. Когато има риск от конфликт на интереси с участието на служител на национален
орган,  съответното лице  отнася въпроса до своя  пряк ръководител.  Когато подобен
риск  съществува  за  служители,  за  които  се  прилага  Правилникът  за  персонала,
съответното  лице  отнася  въпроса  до  съответния  оправомощен  разпоредител  с
бюджетни кредити. Съответният пряк ръководител или оправомощеният разпоредител
с бюджетни кредити потвърждава писмено дали е установен конфликт на интереси. В
случай  на  установяване  на  конфликт  на  интереси  органът  по  назначаването  или
съответният  национален  орган  вземат  необходимите  мерки  съответното  лице  да
прекрати всякаква дейност по този въпрос. Съответният оправомощен разпоредител с
бюджетни кредити или съответният национален орган гарантира, че се предприемат
всички допълнителни подходящи действия в съответствие с приложимото право. 

3.  За  целите  на  параграф  1  конфликт  на  интереси  съществува,  когато
безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или
друго  лице,  посочено в  параграф 1,  е  опорочено по причини,  свързани със  семейния  и
емоционалния  живот,  политическа  или  национална  принадлежност,  икономически
интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес.“

Потвърждавам, че ще спазвам тези принципи и незабавно ще информирам членовете на
институционалния  орган,  който  отговаря  за  управлението  и  координирането  на
дейностите по проекта за всяка ситуация, която може да се счете за конфликт на интереси.
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С  настоящото  декларирам,  че  доколкото  ми е  известно,  не  се  намирам в  ситуация  на
конфликт  на  интереси  съгласно  чл.  61  от  Регламент  (ЕС,  Евроатом)  №  2018/1046  в
горепосоченото ми качество и във връзка със заеманата от мен длъжност/позиция.

Удостоверявам,  че  ако  узная  за  такива  обстоятелства,  незабавно  ще  съобщя  на
компетентните лица и че  ако бъде установен конфликт  на  интереси,  ще се оттегля  от
заеманата от мен длъжност/позиция.

Дата: Подпис:


