
Приложение № 11 

ДО Сдружение „Екосвят Родопи“ 

                           ул. „Кольо Фичето“ № 4, Смолян 4700   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  

 

Долуподписаният /-ната/ _____________________________________________________ 
(трите имена) 

с постоянен адрес __________________________________________________, в 

качеството си на ____________________ на __________________________________ 
(длъжност)  (наименование на участника) 

с ЕИК: _________________, в съответствие с изискванията на възложителя за обществена поръчка с 

предмет: „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с 

акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор 

с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-

2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

1. За мен не са налице ограниченията посочени в чл. 69, ал. 1 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

2. За юридическото лице, което представлявам не е налице ограничението по чл. 

69, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество.  

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Дата: ______________ 2019 г.    Декларатор: ______________ 

           (име и подпис) 
 

Забележка:  

1. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лице/лица, 

което/които може/могат самостоятелно да представляват участника. 

2. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението, при спазване на забележка 1. 

3. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се 

представя и в превод. 

4. Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество: 

(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на 

правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи 

на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в 

продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява 

физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало 

длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне 

на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз 

на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало 

съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след 

освобождаването му от длъжност. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “ Access2Heritage ” реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, 

MIS код 501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, 
съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни 


