
     

 

 

 

 
 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ 

 

 Приложение IX  

ДЕКЛАРАЦИЯ1 ЗА НЕРЕДНОСТИ 

Долуподписаният/ата: ........................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

в качеството ми на представляващ …………………….. (Посочва се пълното име на 

организацията), кандидат по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG05M9OP001- 1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените” 

ИЛИ 

Долуподписаният/-ата: ....................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия), 

в качеството ми на представляващ …………… (посочва се пълното име на 

организацията), партньор на ………….. (попълва се ако е приложимо и се посочва се 

пълното име на организацията кандидат) по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001- 1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - 

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

декларирам, че: 

1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно Регламент (ЕС) № 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 определението за съмнение за измама, съгласно  чл. 2, буква 

„а“ от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 година за 

допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със 

специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на 

                                                           
1 Попълва се отделна декларация от всяко едно от лицата, овластени да представляват 

кандидата/партньора/ите по проекта. Представя се при подписване на административния договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.. 
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Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, а именно: 

„Съмнение за измама“ означава нередност, която води до започване на 

административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се установи 

дали става въпрос за умишлено поведение, по-специално измама, както е определена в 

член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията, изготвена въз основа на член K.3 от 

Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности. 

3. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за 

защита на финансовите интереси на Европейските 

общности, а именно: 

Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с: 

- Използването или представянето на грешни, неточни или  непълни декларации 

или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на 

средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите,  

управлявани от Европейските общности или от тяхно име; 

- Прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 

резултатите, споменати в предходната подточка; 

- разходване на такива средства за цели, различни от тези, за  които са отпуснати 

първоначално. 

4. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да докладвам  сигнали за 

наличие на нередности и измами или подозрение за  нередности и измами, а 

именно: 

- докладване до Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“; 

- докладване до Ръководителите на Сертифициращия орган и Одитиращия орган в 

Министерство на финансите или; 

- докладване до Съвета за координация в борбата с правонарушенията засягащи 

финансовите интереси на ЕО (АФКОС); 

- докладване до ОЛАФ; 

- докладване до председателя на Съвета за координация в борбата с 

правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕО . 

5. Известно ми е, че не подлежат на докладване нередностите по чл. 122, т. 2, б. „б” от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013г., а именно: 

 „случаи, докладвани доброволно от бенефициента на управляващия или 

сертифициращия орган, преди един от тези органи да е разкрил нередността, било 

преди или след изплащане на публичния принос.” 

 

Дата:                                           Подпис на деклариращия:  

 

 

  


