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Образец на декларация за безпристрастност и поверителност по чл.7, ал. 5 

от ПМС №160/01.07.2016 г. 
 

Приложение №10 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 
Долуподписаният/-ата___________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

 
ЕГН:_________________, 
адрес:___________________________________________,  
                                                                                                        (постоянен адрес)                                            

 

с професионална квалификация __________________________________________ 

 
 

В  качеството  си  на  член  на  комисия,  назначена  по  реда  на  чл.  7.  (1),  
(2)  от Постановление № 160 на Министерски съвет от 01.07.2016 г. със 

Заповед №4 от  20 март 2017г. на  г-жа Теодора Калейнска, ръководител 

проект  „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност 

в транграничния регион между Румъния и България“, бенефициент Сдружение 
„Европейски информационен център“ 

 

в процедура за определяне на изпълнител на услуга с предмет: 
„Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на труда 
сред специфични целеви групи (местни власти; професионални училища; 

работодатели; агенции за наемане на персонал; НПО и безработни хора) в 
българската част на трансграничния регион Румъния – България (административни 
области Велико Търново и Русе)”, по проект „Обединени за общ пазар на труда: 

интегриран подход за трудова мобилност в транграничния регион между Румъния и 
България“ “, рег. № 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, изпълняван по Програма 
„Интеррег V-A Румъния-България“ и съфинансиран от Европейския съюз, 
чрез Европейският фонд за регионално развитие” 

 
Д Е К Л А Р И Р А М Ч Е, 

 

1. Нямам материален интерес от определянето на даден кандидат за 
изпълнител. 

2. Не съм „свързано лице” по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с кандидат в 
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на 
техните управителни или контролни органи.  

3. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които са ми станали известни при 
или по повод на работата ми, като определен за оценител с 
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горепосочената заповед на Възложителя, издадена по реда на чл. 7 
от ПМС № 160/01.07.2016 година. 

4.  Ще бъда безпристрастен в своята дейност. 
5. При  промяна  на  декларираните  обстоятелства,  ще  уведомя  
незабавно бенефициента. 

 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл.313 от Наказателния кодекс.                                                              
 

 
 ДЕКЛАРАТОР : _______________                  
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Eвропейски информационен център – Велико Търново,20.03.2017г. 

 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския Съюз. 


