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ФОНД 
ЗЕМЕДЕЛИЕ 

София 1618, бул. „Цар Борис ПГ 136 
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Приложение 123 8 Т 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Долуподписаната ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА КОСКИНА,. 

(трите имена) 
" 'Зотуща clMrT ' 

Във връзка с участието ми като иредседател/сскретар/член на комисия (подчертава се вярното) за 
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" по ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна помощ с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.134 по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"; 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, паршраф 2 от Регламент (ЕС, 
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (OB, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или 
партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 
2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата; 
3. Но сьм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кандидат или 
партньор в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ, 

4. Задължавам се да изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно и да пазя 
в тайна обегоятелепзата, които съм узнал/а във връзка със своята работа в комисията за подбор на 
проектни предложения, 
Настоящата декларация подавам на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС 
от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите 
и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на 
Подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г., на основание чл. 16 от 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. и в изпълнение на „Минимални изисквания към реда 
за оценка па проектни предложения към стратегия за ВОМР", утвърдени от Зам.-министьр 
председателя на РБ, публикувани на Единния информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от 
ЗУСЕСИФ. 

Зядъпжавям се при нягггьпвяне на ггрпмшя r декттяриряните пбгтпятепсггаа пр уведомя незабавно 
УС на МИГ. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 о^аказателния кодекс. 

Декларатор. 

http://www.dfz.bg
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Приложение 123_8_1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Долуподписаният ПЛАМЕН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ, ^ 

(трите имена) 
с " , -
f 

Във връзка с участието ми като лредседател/секрегарАшсн на комисия (подчертава се вярното) за 
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратеши за 
Водено от общностите местно развитие" по ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна помощ с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.134 по подмярка 7.2, „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички ввдове малка по мащаби 
инфраструктура" 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1, Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, 
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (OB, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) е някой от кандидатите или 
партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 
2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата; 
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кандидат или 
партньор в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 

4. Задължавам се да изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно и да пазя 
в тайна обстоятелствата, които съм узнал/а във връзка със своята работа в комисията за подбор на 
проектни предложения. 
Настоящата декларация подавам на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС 
от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите 
и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на 
Подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г., на основание чл. 16 от 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. и в изпълнение на „Минимални изисквания към реда 
за оценка на проектни предложения към стратегия за ВОМР", утвърдени от Зам.-министър 
председателя на РБ, публикувани на Единния информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от 
ЗУСЕСИФ. 

Задължавам се при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя незабавно 
УС на МИГ'. 

Известна мие наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: Г Декларатор: 

mailto:dry@dfy.bg
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Приложение 123_8_1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Долуподписаната, ДИАНА КОЛЕВА ГОЧЕВА,, 

(трите имена) 

Във връзка с участието ми като председател секретар член на комисия (подчертава се вярното) за 
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагаме на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно развитие" по ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна помощ с код в ИСУН JV® BGG6RDNPO01-19.134 но подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"; 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, 
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (OB. L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите 
или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 
2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата; 
3. Не съм свързано лшде по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кандидат или 
партньор в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 

4. Задължавам се да изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно и да. 
пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал/а във връзка със своята работа в комисията за подбор 
на проектни предложения. 
Настоящата декларация подавам на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 or ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ш 161 на 
МС от 04.07.2016 г. .за определяне на правила за координация между управляващите органи на 
програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка е 
изпълнението на Подхода ..Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г., на 
основание чл. 16 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ -Ny 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни 
правила за предоставяне па безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. и в изпълнение на 
.^Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегия за ВОМР" 
утвърдени от Зам.-минисгьр председателя на РБ. публикувани на Единния информационен портал 
във връзка с чл. 28, шт. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ. 

Задължавам се при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя 
незабавно УС на МИГ. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл, 313 от Наказателния 
кодекс. 

Дата: В ^ М Щ ? . Деютарат^зрЛ' 
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Приложение 123 8 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Долуподписаната РАДКА САШЕВА ТИЛЕВА - ДИ U ЕВА, J 

(трите имена) 
Ъ У /-> Т-,, _ , 

Във връзка с участието ми като председател/секретар/член на комисия (подчертава се вярното) за 
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" по ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна помощ с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.134 по подмярка 12. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"; 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, 
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (OB, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или 
партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 
2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата; 
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кандидат или 
партньор в процедурата за предоставяне на безвъзмезд на помощ; 

4. Задължавам се да изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно и да пазя 
в тайна обстоятелствата, които съм узнал/а във връзка със своята работа в комисията за подбор на 
проектни предложения. 
Настоящата декларация подавам на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС 
от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите 
и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на 
Подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г., на основание чл. 16 от 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. и в изпълнение на „Минимални изисквания към реда 
за оценка на проектни предложения към стратегия за ВОМР", утвърдени от Зам.-министьр 
председателя на РБ, публикувани на Единния информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от 
ЗУСЕСИФ. 

Задължавам се при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя незабавно 
УС на МИГ. - J ) 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни почл. 313/ОТ Наказателния кодекс. 

Дата: /±S~. Dj? 2 О ^ П Декларатор: 

mailto:dfz@dfo.bg
http://www.dfe.bg
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Приложение 123 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Долуподписаната КРЕМЕНА ПЕНКОВА ИЛИНОВА, J 

(трите имена) 

Във връзка с участието ми като председател/секретар/член на комисия (подчертава се вярното) за 
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" по ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна помощ е код в ИСУН № BG06RDNP001-19.134 по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"; 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, 
ЕВРАТОМ) М> 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (OB, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или 
партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 
2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата; 
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кандидат или 
партньор в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 

4. Задължавам се да изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно и да пазя 
в чайна, обстоятелствата, които съм узнал/а във връзка със своята работа в комисията за подбор на 
проектни предложения. 
Настоящата декларация подавам на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС 
от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите 
и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на 
Подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г., на основание чл. 16 от 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. и в изпълнение на „Минимални изисквания към реда 
за оценка на проектни предложения към стратегия за ВОМР", утвърдени от Зам.-министьр 
председателя на РБ, публикувани на Единния информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от 
ЗУСЕСИФ. 

Задължавам се при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя незабавно 
УС на МИГ. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: / g r , 7 .„,. Декларатор: 
/••У' Л У Г 

mailto:dfe@dtz.bg
http://www.dfz.bg

