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ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ......................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .......................................................................................................................................................,
притежаващ/а лична карта № ............................................................................................................,
издадена на ...........................................................................................................................................
от МВР – гр. .........................................................................................................................................,
адрес: ....................................................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на ...............................................................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право да представлява, управлява или
контролира)
на ..........................................................................................................................................................
(наименование на кандидат/ползвател)
с ЕИК ...................................................................................................................................................
Декларирам, че :
I. Като физическо лице или представляващ кандидата/ползвателя на помощта едноличен
търговец, търговско дружество или юридическо лице и член на управителния им орган, както
и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, както и лице с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение
на кандидата/ ползвателя на помощта:
1. не съм правил опит да:
а) да повлияя на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. (УО), свързано с одобрението за получаване или
плащане на финансовата помощ;
б) получа информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от
РА и/или УО, която може да им даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за
получаване или плащане на финансовата помощ;
2. не съм лице, което е било на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ-РА, или
УО - до една година от прекратяване на правоотношението;
3. не съм осъден с влязла в сила присъда/съм реабилитиран за престъпление по чл.
108а, чл. 159а -159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194- 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307,
чл. 321 и чл. 321а, чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.

II. Представляваният, управляваният, контролираният от мен кандидат/ползвател:
1. няма изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“ ;
2. няма други изискуеми публични задължения към държавата;
3. не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност или е обявен в
несъстоятелност;
4. не е в производство по ликвидация ;
5. чрез измама или по небрежност не е предоставял невярна информация пред
Разплащателната агенция (РА), необходима за удостоверяване на липсата на основания за
отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор за предоставяне на
финансова помощ ;
6. не е установено, че по негова вина не е изпълнил свое задължение по договор за
предоставяне на финансова помощ, сключен с Държавен фонд „Земеделие”, което е довело до
пълен отказ от изплащане на финансовата помощ по подадена заявка за плащане или до
претенция на Държавен фонд „Земеделие” за възстановяване на изплатена финансова помощ
по договора, когато неизпълнението засяга повече от 50 на сто от стойността на изплатената
по договора финансова помощ, включително когато неизпълнението е констатирано при
проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с бюджетни кредити,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата или други
компетентни органи;
7. няма неизпълнено разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на
предоставената му неправомерна и несъвместима държавна помощ.
III. Ако настъпят промени в декларираните обстоятелства, в рамките на 10 работни дни
РА ще бъде уведомена за настъпилите промени чрез подадена актуална декларация.
Кандидати, за които е налице обстоятелство, посочено по-горе, имат право да
представят доказателства при подаване на декларация или в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомление от ДФЗ-РА, за констатираните обстоятелства, че са предприели
действия, които гарантират тяхната надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване.
Представям следните доказателства, че са предприели действия, които гарантират
надеждността на кандидата/ползвателя:
……………….………………………………………………………………………………………
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния
кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.

..................... 20....... г.

Подпис на декларатора: ............................
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