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Приложение към чл. 17, ал. 3 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ 
 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

Долуподписаният/та    .......................................................................................................................................... 
(име, презиме и фамилия) 

 
.................................................................................................................................................................................... 

(длъжност) 
 
представител на ……........................................................................................................................................... 

                                        (посочва се съответното ведомство, организация/група организации, административно звено, 
управляващ орган) 

 
 

в качеството ми на: 
(вярното се отбелязва с „Х“) 
 

 

 Председател на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма “Добро управление” (ОПДУ) 
 

 Заместник-председател на КН на ОПДУ  
 

 Член на КН на ОПДУ 
 

 Резервен член в КН на ОПДУ  
 

 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Не се намирам/намирам се1 в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 22 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета във връзка с изпълнение на функциите на КН 
на ОПДУ и нямам/имам частен интерес, свързан с дейността ми в комитета, който може да 
повлияе върху моята безпристрастност и обективност.  

2. Ще изпълнявам отговорностите си при спазване на изискванията за безпристрастност, 
независимост, обективност, отчетност и публичност, като ще съблюдавам да не се допуска 
създаването на условия, осигуряващи необосновано предимство за даден бенефициент или 
дейност, финансирани по ОПДУ. 

                                                 
1 Вярното се подчертава. 
2 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 семейството, 
емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, 
който е общ с този на получателя. 
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3. В случай че по отношение на мен и на свързано с мен лице по смисъла на § 1, т. 1 от 
Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси възникне конфликт на интереси или е налице заинтересуваност от решение, което се 
обсъжда от КН на ОПДУ, или ако имам със заинтересувани лица отношения, пораждащи 
основателни съмнения в моята безпристрастност, незабавно ще информирам писмено 
председателя и секретариата на КН на ОПДУ и ще се оттегля от обсъждането, подготовката, 
приемането и изпълнението на съответното решение. 

4. Запознат/а съм с Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ и Кодекса на поведение на 
членовете и наблюдателите на КН на ОПДУ и приемам да ги спазвам. 

5. Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 

 
Дата: ………………………     Подпис: …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


